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94  
Sporting e ABC, reencontro em Braga 

ANDEBOL 

Clássico em quarto episódio 
-) ABC e Sporting repetem meia-
-final de 2015 mas com fator casa 
a favor dos bracarenses 

Dois colossos do andebol nacio-
nal começam hoje a medir forças 
nas meias-finais do Andebol 1, com 
o cenário do fator casa diferente: a 
época passada o Sporting eliminou 
o ABC em 4 jogos (3-1), mas come-
çou diante do seu público, algo que 
os bracarenses têm agora a favor 
numa eliminatória que se antevê 
equilibrada q.b. com um único ob-
jetivo: o acesso à final! Esta tempo-
rada os minhotos ganharam ambos 
os jogos para o campeonato pela 
margem mínima, 34-33 e 32-31, 
mas a resposta leonina deu-se na 
Taça de Portugal, com 38 24! Mui-
tos golos foram marcados em três 
jogos, onde estiveram duas equipas 
talhadas para os títulos, já que entre 
as três maiores competições nacio-
nais (Campeonato/Liga, Taça de Por-
tugal e Supertaça) somam 64! 

Nos planteis há também elemen-
tos que passaram pelo rival: Hum-
berto Gomes, Hugo Rocha, Pedro 
Seabra, Pedro Spínola, o treinador 
Carlos Resende e o adjunto Carlos 

PEDRO BENAVINIE/ASF 

Ferreira no ABC, Luís Oliveira, Car - 
los Carneiro, João Paulo Pinto e Fá-
bio Magalhães no Sporting! Por tudo 
isto, o Flávio Sá Leite está a postos 
para o jogo 1 destas meias, com a 
certeza de sair vencedor o conjun- 
to que ganhar três partidas! H.C. 

ANDEBOL 1 
9  'Play-off'-) Meias-finais-) Jogo 1-) Hoje 

Sporting - ABC 2100 b 
Pavilhão Flavlo Sã Leite, em Braga  
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101E 

ANDEBOL, BRAGA 
21h00 
ABC-Sporting, play-off 
campeonato de andebol. 

AMANHA 

FUTEBOL, SÃO MIGUEL 
17h15 
Portugal-Liechtenstein, sub-21. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O primeiro de três encontros, no
mínimo, e de cinco, no máximo,
entre ABC/UMinho e Sporting
para definir um dos finalistas do
presente campeonato nacional
Andebol 1 tem início marcado
para as 21 horas, hoje, no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite.

O jogo vai ser arbitrado por
Eurico Nicolau e Ivan Caçador,
dupla de Leiria, com experiência
internacional.

O segundo jogo do play-off en-
tre estas duas equipas está mar-
cado para sábado, às 18 horas,
em Lisboa. O terceiro volta a ser

em Braga, a 16 de Abril, sábado,
às 17 horas. Caso após três jogos
nenhum clube tiver três vitórias,
o quarto jogo será na casa do
Sporting, a 23 de Abril. Se em
quatro jogos ainda nenhum tiver
ganho três, o quinto está previsto
para 30 de Abril, em Braga.

Na outra meia-final, o Benfica
já foi ao Dragão surpreender o
FC Porto por um golo (31-32),
no prolongamento, de dez minu-
tos, após empate no tempo regu-
lamentar.

Academistas e sportinguistas
variaram esta época nos jogos
entre si. Na primeira fase do
campeonato, os bracarenses
venceram em Braga (34-33) e na

visita aos lisboetas (31-32). Mas
na Taça de Portugal os “leões”
venceram por 38-24.

Além dos resultados, as rela-
ções têm sido “picadas” por tro-
cas de jogadores. Com a época
2014/2015  a decorrer, dirigen-
tes  bracarenses acusaram spor-
tinguistas de terem assediado jo-
gadores do ABC, quando as
equipas ainda tinham jogos a
disputar. Depois veio a confir-
mar-se a saída de João Paulo
Pinto de Braga para o clube de
Alvalade. No início deste ano, o
lateral direito Pedro Spínola tro-
cou o Sporting pelo ABC e aju-
dou à vitória dos bracarenses em
Lisboa.

ABC/UMinho-Sporting 
à melhor de cinco jogos
HOJE ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho recebe o
Sporting para as meias-finais do Andebol 1. 

DR   

Na fase regular o ABC venceu o Sporting por 34-33 em Braga e por 31-32 em Lisboa, na Taça de Portugal  os “leões” foram melhores

Carlos Resende
Defesa coesa e 
mais comunicação 
O treinador do clube bracarense,
Carlos Resende, ao antever o jogo
com a equipa leonina vincou que
não gostaria de ver hoje um ABC
como o que visitou o Sporting pa-
ra a Taça, mas prefere um ABC co-
mo o que visitou os verde-e-bran-
cos na fase regular do campeona-
to,  "com defesa coesa, pró-activa,
mais colaborante, com mais co-
municação verbal e motora e que
procura aproveitar erros forçados
na equipa adversária". 
A importância de vencer este primeiro encontro do play-off é assumida,
embora não seja já  decisiva. "Não será decisivo porque as equipas preci-
sam de três vitórias", começou por dizer,  vincando que "temos uma si-
tuação simpática: passamos à fase seguinte se ganharmos os jogos em
casa. Vencendo, daríamos um passo muito significativo rumo à final, que
é algo que ansiamos bastante".   A ausência de quatro lesionados — Ri-
cardo Pesqueira, Nuno Rebelo, Oleksandr Nekrushets e Tomás Albuquer-
que, é "uma excelente oportunidade para os outros". 

Pedro Spínola
“Sem sentimento
de vingança”
Pedro Spínola, lateral direito que
em Janeiro trocou o Sporting pelo
ABC, garantiu ontem na aborda-
gem ao jogo que defrontar a an-
terior equipa não lhe causa dife-
rença. 
"É normal, é um jogo para ganhar.
O nosso objectivo é chegar à final
do campeonato. Apanhámos o
Sporting, não tem qualquer signi-
ficado", começou por comentar,
recusando  qualquer vingança.
"Assinei com o Sporting na altura
que achei mais indicado para mim, como achei mais indicado sair do clu-
be. Saí a bem, foi opção minha e não há nenhum sentimento de vingan-
ça”. Questionado sobre o modo como está a decorrer a integração em Bra-
ga, reconheceu que “não estou na melhor forma”. Ainda sobre o jogo com
os leões, reconheceu o papel que podem ter as bancadas do Pavilhão Flá-
vio Sá Leite. “Espero o mesmo ambiente que encontrava quando vinha cá
jogar (como visitante), muito complicado para as equipas adversárias.
Sabemos o poder que este pavilhão tem. Não é fácil vir cá ganhar. Já esti-
ve do outro lado e sei como é. Espero que as pessoas voltem a encher o
pavilhão a apoiar-nos, porque isso é muito importante para nós”.

DR   

Carlos Resende pede defesa coesa

DR   

Pedro Spínola

§antevisões
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Artur Monteiro apresenta-se co-
mo “um homem  do andebol” e
“o primeiro a dar a cara como
candidato”. Vai concorrer à pre-
sidência da  Federação de Ande-
bol de Portugal, assumindo por

prioridades a formação, o alto
rendimento feminino e masculi-
no, o andebol adaptado e o ande-
bol de praia. 

O bracarense, que já desempe-
nhou funções de director no
ABC e na federação — em 1997
acompanhou a selecção nacional
no Campeonato do Mundo que

decorreu no Japão — afirmou,
em declarações a‘A Bola’, na
edição de ontem, que só decidiu
avançar com a candidatura de-
pois de Ulisses Pereira, o presi-
dente cessante, ter anunciado a
sua indisponibilidade para conti-
nuar no cargo.

Em breve deverão ser conheci-

dos os nomes de elementos que
vai convidar para a sua lista.

A eleições estão marcadas para
dia 25 de Junho. Nas declara-
ções que prestou, Artur Montei-
ro pronuncia-se sobre a escolha
do seleccionador nacional, de-
fendendo o perfil de um técnico
que reúna consensos.

Candidatura assumida 

Artur Monteiro concorre à presidência 
da Federação de Andebol de Portugal

DR   

Artur Monteiro, candidato à federação
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APD Leiria 
garante 
apuramento
para fase final
A equipa de andebol em ca-
deira de rodas da Associação
Portuguesa de Deficientes
(APD) - Leiria recebeu e venceu
o Rovisco Pais (Tocha) nas ver-
tentes ACR4 e ACR7, classifi-
cando-se para as finais do
Campeonato Nacional. A pri-
meira final será a 2 Abril, em
Viseu, na vertente ACR4, e no
dia 23 de Abril na Torre da Ma-
rinha (Seixal) na vertente ACR7.

Nestas finais, “Leiria irá fazer
de tudo para revalidar os seus
títulos de campeão nacional
em ambas as modalidades”, re-
velou a equipa em comuni-
cado. Recorde-se que no dia 13
de Março, a equipa de basque-
tebol da ADP Leiria recebeu e
venceu a APD Braga por 55-
43, classificando-se para os
‘play-off’ do Campeonato Na-
cional, com o primeiro jogo a
disputar-se no dia 9 de Abril,
no pavilhão da Maceira. |
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Cartas do leitor 
Guerra de audiências 
■ Sendo adepto convicto do 
desporto em geral e de qualquer 
modalidade, mas, como quase 
todos os portugueses, 
efectivamente e qualquer um de 
nós, temos e somos mais 
inclinados para o desporto rei, que 
é sem dúvida o futebol, talvez por 
uma questão de má-formação 
desde de pequeninos, que nos 
enraizaram e incutiram em nós o 
espírito e a ideia que o futebol que 
é bom, porque efectivamente, 
nunca nos transmitiram e 
educaram a ideia e o apreço por 
outras modalidades, 
provavelmente pela pequenez do 
País. 
Natação? Onde existiam há 
quarenta anos piscinas nos nossos 
bairros? Onde havia pavilhões 
erguidos e disponíveis, para a 
juventude da minha (nossa) época, 
para a prática de outras 
modalidades, como por exemplo, o 
Andebol, o Basquetebol, o 
Voleibol? Somente para aqueles 
que tivessem o privilégio de irem 
para as escolas preparatórias, aí 
sim havia pavilhões ao dispor e 
mais incentivo e cativação para a 
juventude praticarem essas 
modalidades. Porque na época a 
maior parte da minha (nossa) 
juventude, que se iniciava, por 
vezes e por necessidades 
familiares, cedo no mundo do 
trabalho, infelizmente, e o mundo 
do desporto vivia-se no chamado 
futebol de rua, mais nada. 
Mesmo hoje o conceito para o 
desporto teve uma viragem  

enorme, e há más jovens a 
praticarem mais modalidades, pois 
hoje em dia, as politicas para o 
desporto são uma realidade muito 
grande...enormíssima. Contudo 
não quero afirmar, longe de mim 
ter tal pensamento que todos 
aqueles que têm mais inclinação e 
gosto pela modalidade chamada 
futebol, somos todos uns 
"atrasados" mentais. Nada de tais 
pensamentos. Como tal no entanto 
há limites, para termos bom senso, 
e o tão apregoado clubismo tem 
que ter forçosamente os seus 
limites, do respeitável e do 

aceitável. Diz-me, decerto e 
"quiçá" aconselha-me a idade que 
tenho, que tudo na vida tem que 
ser razoável e ter o devido 
consenso e limites, coisa que 
infelizmente não se nota e cada 
vez mais acontecesse, devido ao 
enorme mediatismo que a própria 
comunicação social dá e privilegia, 
oferecendo um grande e enorme 
destaque à modalidade que é o 
futebol...infelizmente, afirmo em 
abono da verdade. 
É verdade, que não, se escreve 
uma notícia, sobre as modalidades 
das chamadas pobres. E, quando a  

comunicação social, dá uma 
notícia e que escreve, acerca 
dessas modalidades mais pobres, é 
sempre e por norma num espaço 
bem no fundo da página de um 
qualquer jornal, passando 
praticamente quase por 
despercebido ao leitor comum. 
O mesmo acontece em relação à 
pequena caixa que mudou o 
mundo, a televisão, que também 
tem uma quota-parte de 
responsabilidades, e das "grandes", 
quando à informação, em geral do 
desporto, mas mais em especial, 
em relação ao futebol. 
Eles são os programas, dedicados 
essencialmente, exclusivamente e 
somente ao desporto rei, o futebol, 
que dá, como é lógico as grandes 
audiências aos respectivos canais, 
em especial, na SIC Notícias, O 
Dia Seguinte; Prolongamento, 
TVI24 e o Trio D'Ataque, que 
igualmente é um programa 
desportivo da RTP3, onde 
somente e principalmente se fala, 
isto é se discute com algum 
azedume sobre futebol e que 
alguns comentadores, estão ali, 
somente para defenderem 
desalmadamente as suas cores 
clubísticas e por vezes alguns 
comentadores chegam aos 
extremos do exagero barato, como 
é o caso do tão badalado, 
carismático e muito polémico 
representante e defensor 
benfiquista Senhor Pedro Guerra, 
(era aconselhável, ao Senhor 
Pedro Guerra, mesmo defendendo, 
da forma como o faz, a instituição 
Benfica e em especial o seu 
presidente, ser mais contido e 
moderado nos seus comentários), 
para já não falar do humorista, 
escritor e apresentador de 
televisão e argumentista Senhor 
José de Pina, acérrimo defensor 
sportinguista, que deve perceber 
tanto de futebol, como o autor 
destas linhas...há! Estava-me a 
esquecer do Dr. Manuel Senão 
grande defensor e representante 
dos dragões, que mesmo estando 
aparentemente, ao que parece, 
mais calmo, (não se compara nada 
com os seus comentários, em que 
partia a loiça toda, no programa da 
SIC, "Os Donos da Bola", no inicio 
dos anos de 1998), mas de quando 
em vez lá vai dando umas 
"bicadas", para dar mais cor e 
sabor ao respectivo programa. 
Mas, que dão assim grande alarido 
e provocam grandes polémicas e 
"guerrinhas" clubísticas, mas 
muitas das vezes revoltantes 
demais para quem os está a ver e a 
ouvir, mas que contudo dão assim 
grandes audiências em redor do 
programa, em especial, no 
Prolongamento da TVI24. 
Sendo assim, o melhor mesmo, é o 
telespectador, desligar a televisão 
ou mudar de canal. 
Mário Silva Jesus Página 6
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abc/uminho defronta hoje sporting no primeiro duelo das meias-finais

Em casa é para aproveitar  

 josé costa lima 

P
oucos dias depois de 
se ter posicionado 
entre as quatro me-
lhores equipas da Ta-

ça Challenge, o ABC/UMi-
nho entra também na fase 
das decisões no campeo-
nato nacional de ande-
bol, recebendo esta noi-
te o Sporting, a partir das 

21h00, no primeiro con-
fronto da meia-final que 
decide à melhor de cin-
co duelos.  

«Queríamos muito es-
tar aqui e vamos começar 
a nossa primeira meia-fi-
nal. Agora queremos ul-
trapassar este obstácu-
lo para lutar pelo título. 
Não é um jogo decisivo, 
mas reconhecemos que 

é muito importante. Te-
mos uma situação simpá-
tica que é a de passar à fa-
se seguinte se vencermos 
os jogos em casa. Isso é 
uma vantagem depois do 
esforço que estes jogado-
res fizeram. Vencer ama-
nhã [hoje] seria um passo 
significativo para chegar-
mos à final que tanto que-
remos», sublinhou Carlos 

Resende na antevisão ao 
duelo agendado para o 
Pavilhão Flávio Sá Leite.

O saldo desta tempora-
da com o Sporting cifra-
-se em dois triunfos aca-
demistas – ambos para 
o campeonato e na fase 
regular – e uma derrota 
em Alvalade... que valeu 
a eliminação na Taça de 
Portugal. 

«Nesse desaire foi o 
ABC que não esteve à al-
tura. Desta vez, teremos 
de ter uma defesa coesa, 
com maior comunicação 
e aproveitar os erros não 
forçados do Sporting», 
explicou, nunca lamen-
tando as ausências de To-
más Albuquerque, Ricardo 
Pesqueira, Nuno Rebelo 
e Oleksandr Nekrushets.   

«É uma excelente opor-
tunidade para quem os vai 
substituir», atirou pronta-
mente o treinador. 

pedro spínola volta a cruzar-se com o leão

Reencontro «normal»
num «jogo complicado»
Contratado ao Sporting há pouco mais de dois 
meses, Pedro Spínola volta a encontrar a equi-
pa leonina, num reencontro que o andebolista 
considera «normal» e em que só pensa em «aju-
dar o ABC» a derrotar, pela terceira vez esta épo-
ca, os lisboetas.  

«Sentimento de vingança? Não, de maneira 
nenhuma! Tomei a decisão de ir para lá, as coi-
sas não correram como eu esperava, mas saí a 
bem com toda a gente. 

Agora estou aqui e só penso em atingir a fi-
nal», respondeu o lateral direito de 32 anos, es-
perando que o fator casa pese na decisão des-
ta meia-final.

«Vamos ter um jogo complicado porque o 
Sporting é forte... mas nós também somos e 
queremos muito entrar bem. Os jogos em casa 
são muito importantes e temos essa vantagem 
de poder decidir as o apuramento no nosso pa-
vilhão. Temos de dar tudo; temos essa obriga-
ção de ganhar porque jogamos perante o nosso 
público», e queremos colocar pressão no adver-
sário, referiu, alertando, todavia, para o triunfo 
recente do Benfica no Dragão.

«O FC Porto fez uma fase regular excelente e 
agora perdeu a hipótese de se apurar para a fi-
nal nos seus jogos em casa», completou o inter-
nacional luso.   

Carlos Resende e Pedro Spínola

D
R
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ANDEBOL
ABC RECEBE 

HOJE SPORTING
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ABC dá hoje primeiro passo
na luta pelo título nacional
DESPORTO  O ABC recebe hoje o Sporting (21h00) 
no primeiro encontro das meias-finais do 
campeonato de andebol da primeira divisão.
O treinador Carlos Resende diz que vencer este 
jogo é um passo decisivo para alcançar a final. P.19
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Ac ou 

Campeonato nadonal 
Grupo A, play-off, 
meias-finais, 1.0jogo: 
ABC-Sporting, 21h00, 
Pavilhão Flávio Sá Leite 
(Braga)• 

BASQUETEBOL 
Open da Nova Zelàndia -
Torneio da categoria Grand 
Prix Gold, com 
a participação de Pedro 
Martins e Teima Santos, 
prova a decorrer até dia 27. 

CICLISMO 

Volta à Catalunha 
(Espanha), com 
a participação de Sérgio 
Paulinho (Tinkoff-Saxo) 
e André Cardoso 
(Cannondale), prova 
a decorrer até dia 27. 
Volta à Normandla 
(França), com 
a participação de Fábio 
Silvestre (Leopard), prova 
a decorrer até dia 27. 

iJTEBOt   
Sub-21 - Estágio de 
preparação para o jogo com 
o Liechtenstein de 
qualificação para 
o Europeu2017 - Treino, 
18h15, Estádio de São Miguel 
(Açores). 

1Ff415  

Masters 1000 de Miami 
(EUA), masculinos 
e femininos, com 
a participação de João 
Sousa, prova a decorrer até 
dia 3. 

ER:   . 
Ftall Akha des Gazelles 
(Marrocos), com 
a participação de Elisabete 
Jacinto, prova a decorrer 
até dia 31. 
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Bosko e Spínola serão dois dos protagonistas do ABC-Sporting que valerá um lugar na final 

Um título decidido aos soluços 
O primeiro jogo das meias finais do play-off do Nacional 
de andebol decorreu a meio da semana passada, no 
Dragão Caixa, onde o Benfica bateu o FC Porto (31-32). 
Hoje jogam ABC e Sporting, que voltam a encontrar-se no 
sábado. Em seguida, o FC Porto irá à Luz no dia 3o e, em 
seguida, para o terceiro compromisso, há que aguardar 
mais duas semanas, até 16 de abril. Pelo meio - a 2 e 3 de 
abril - tem lugar a final-4 da Taça de Portugal e depois, 
entre os dias 7 e ro, existem compromissos da Seleção 
Nacional, com três jogos. Caso cheguem ao quinto jogo, 
as meias-finais irão estender-se por mês e meio! 

ANDT"nT Play-off do Nacional tem hoje um jogo da meia-final no 
Flávio Sá Leite, com ABC e Sporting a medirem forças pela primeira vez 

Ell0f110 BRAGA 
ABC e Sporting começam 
hoje a lutar por um lugar 
no play-off final, que irá 
decidir o título de andebol 
de 2(316. É a quarta vez que 
as equipas se defrontam 
esta época e o equilíbrio 
tem sido constante 

AMXISTOFICRRO 
**e Da última vez que mi-
nhotos e leões se encontra-
ram, a equipa da capital conse-
guiu a primeira vitória. Foi há 
mês e meio e esse triunfo - 
como resultado mais desnive-
lado (38-24) - permitiu aos 
leões seguirem naTaça de Por-
tugal, afastando o Al3C da ten-
tativa de reconquista o troféu. 
Mas uma semana antes, em 
Lisboa, a equipa de Carlos Re-
sende vencera pela diferença 
mínima - 31-32 -, resultado 
que lhe assegurou o segundo 
posto na fase regular. Também 
por umgolo (34-33), os braca-
renses tinham vencido em 
casa na primeira volta. 

Tudo recomeça hoje. "No 
play-off, o que conta são as vi-
tórias e, neste jogo, o que vai 
contar é a eficiência", conside-
rou Carlos Resende. Já o guar-
dião leonino Daniel Svensson 
contrapõe:"Vaiserumjogodi-
ficil e, como é fora, mais dificil 
se torna." 

Arecentevitória do Sporting 
por números dilatados é um 
aviso para os minhotos. "Su-
cedeu pela forma como entrá-
mos e por não termos aprovei-
tado algumas situações", reco-
nheceu o treinador do ABC,  

que lembrou os outros dois jo-
gos:"Ganhámos alentocom as 
duas vitórias, que nos permi-
tem dizer que, se ganharmos 
agora em casa, estaremos na fi-
nal. É uma vantagem." Já o 
guarda-redes nórdico, contra-
tado em janeiro, recorda o úl-
timo confronto: "Vencemos o 
último jogo, para a Taça. Vai 
ser complicado, mas temos hi-
póteses e conseguiremos fa-
zer um bom jogo." 

As equipas entram na meia-
final vindas de períodos bas-
tante distintos. OABC passou  

aos quartos de final da Taça 
Challenge, o Sporting só teve 
um jogo este mês, e frente ao 
Marienses. "Estamos onde 
queríamos estar e temos de 
ver isto pela positiva.Tivemos 
dois jogos com exigência na 
Challenge, que nos deram 
ritmo. E isso pode ser uma 
vantagem", admitiu Resende. 
Por seu turno, Svensson não 
se sente em desvantagem. 
"Não temos tido jogos difice is, 
mas temos treinado muito e 
esperamos fazer uma boa exi-
bição em Braga", atirou. 

"Se ganhar-
mos agora 
os jogos em 
casa com o 
Sporting, 
estaremos 
na final" 
Canos 
Resende 
Tr, ,w2 
ABC 

Vencemos o 
último logo, 
na Taça, e 
temos 
hipóteses" 
Daniel 
Ilvenseen 
Guarda-redes 
do Sporting 
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k ROCHA 
VBICE 1/4 POLÓNIA 
Tiago Rocha continua em 
bom plano no campeonato 
polaco de andebol. Ontem, o 
seu Wisla Plock venceu, já no 
play-offe pela segunda vez, o 
Gomik (35-23). O português 
foi um dos dois melhores 
marcadores, a par de ikngel 
Montoro, com cinco golos. 
Menos um marcou Filipe 
Mota na liga húngara, no 
jogo que o seu Csurgoi 
perdeu com o Vezprem, por 
22-31. 

Página 12



A13

  Tiragem: 74277

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 51

  Cores: Cor

  Área: 8,52 x 1,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63693482 23-03-2016

Frle•nd:x 
~boi - l»rtsOo Nacional (2." Fias) - GluPu A  - P4iY-0((  (Melas-1~ - 1%141) - ABC-spomng(n) 
Nimbai - A F Porto - knionis - 1:11Nian - S441,1 - ( F m),--4,dp-V41ada(m (:41.) (14) 
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canais de comunicação do clube. 

TRAJETO DO CAMPEÃO 

CONFROWM. Antunes. Seabra e Portela voltam a medir forças 

'1/41TPIAL  (Melhor de 3)  1/2 EWA/5  (Melhor de 5) 

FC Porto (19) 

FlPUU.  (Melhor de 5) 

Avanca (89) 

Benfica (42) 

Madeira SAD (52) 

FC Porto (1.9) 

Benfica (4.9) 
30 mar, t6.23•  e 30 abt• 

ABC (2.9) 

Passos Manuel (%.9) 

Sporting (3.9) 2 Sporting (3.9) 
Hoje (21h), 26 mar, 16, 23' e 30 abr 

ABC (2.9) 

'se ~do 

7, ti, 14,2r e 211 

Águas Santas (6") 

MINHOTOS, QUE TN QUATRO 
JOGADORES LESIONADOS, 
NÃO QUEREM DESPERDIÇAR 
O FATOR CASA 

ANDEBOL 

NOVA 'NI IA' DE LUXO 
Sporting e ABC iniciam 
hoje, em Braga, luta 
acesa pela presença 
na final do playoff 

PAULO GONÇALVES 

ta Depois de um 'escaldante' FC 
Porto-Benfica, que culminou 
com as águias a interromperem 
uma série de 24 vitórias seguidas 
dos dragões no campeonato, as 
meias-finais do playoff prosse-
guem hoje com o primeiro jogo 
entre ABC e Sporting (em Braga, 
às 21h00), e também aqui se ante-
vé muita emoção. 

Se no campeonato os bracaren-
ses venceram os dois encontros 
realizados na fase regular por 
apenas um golo, na Taça de Por-
tugal viram a formação de Alva-
iade impor-sede forma contun - 
dente. Apesar de a eliminatória só 

ser decidida à melhor de 5 jogos, 
ninguém quer começar estas 
meias- finais com a 'mão esquer-
da'... " Vencer este jogo é tun pas - 
so importante rumo à final. Que-
remos muito ultrapassar este 
obstáculo, de forma a estarmos 
na luta pelo titulo", considerou 
o técnico dos minhotos, Carlos 
Resende. "Gostava de ter um 
ABC como o que se apresentou 
para o jogo da fase regular do 
campeonato e não o da Taça. 
Gostava de ver uma defesa mais 
coesa", acrescentou o treina--
dor, que não conta com os lesio-
nados Ricardo Pesqueira, Nuno  

Rebelo, Tomás Albuquerque e 
Oleksandr Nekrushets. 

Em Alvaiade, o guarda-redes 
Daniel Svensson é o porta-voz da 
confiança leonina. "Somos, pelo 
menos, tão boa equipa quanto  

eles e esperamos ser ainda me - 
lhores. O objetivo é ganhar e se o 
conseguirmos neste primeiro 
jogo, teremos uma boa vantagem 
na eliminatória", frisou o guar-
dião sueco em declarações aos  

Reencontro 
Pedro Spinola equipa agora de 
amarelo, mas já vestiu °verde do 
Sporting esta época. Em janeiro 
mudou-se para Braga e garante 
que voltar a defrontar os leões 
"não tem nenhum significado". 
"Não há sentimento de vingança, 
sal a bem do clube e por vontade 
própria", esclareceu o jogador. 

No que toca à partida, Spínola 
diz esperar "um jogo complica-
do", mas não pensa noutro deste-
cho que não seja "a vitória". "Te-
mos a obrigação de vencer os jo-
gos em casa. Uma equipa que 
quer lutar para ser campeã nacio-
nal não pode perder essa vanta-
gem numplayoff", avisa. o 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-03-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.record.xl.pt/modalidades/andebol/detalhe/nova-meia-de-luxo.html

 
Depois de um 'escaldante' FC Porto-Benfica, que culminou com as águias a interromperem uma série
de 24 vitórias seguidas dos dragões no campeonato, as meias-finais do playoff prosseguem hoje com
o primeiro jogo entre ABC e Sporting (em Braga, às 21h00), e também aqui se antevê muita emoção.
Se no campeonato os bracarenses venceram os dois encontros realizados na fase regular por apenas
um golo, na Taça de Portugal viram a formação de Alvalade impor-se de forma contundente. Apesar
de a eliminatória só ser decidida à melhor de 5 jogos, ninguém quer começar estas meias-finais com a
'mão esquerda'... "Vencer este jogo é um passo importante rumo à final. Queremos muito ultrapassar
este obstáculo, de forma a estarmos na luta pelo título", considerou o técnico dos minhotos, Carlos
Resende. "Gostava de ter um ABC como o que se apresentou para o jogo da fase regular do
campeonato e não o da Taça. Gostava de ver uma defesa mais coesa", acrescentou o treinador, que
não conta com os lesionados Ricardo Pesqueira, Nuno Rebelo, Tomás Albuquerque e Oleksandr
Nekrushets. Em Alvalade, o guarda-redes Daniel Svensson é o porta-voz da confiança leonina.
"Somos, pelo menos, tão boa equipa quanto eles e esperamos ser ainda melhores. O objetivo é
ganhar e se o conseguirmos neste primeiro jogo, teremos uma boa vantagem na eliminatória", frisou
o guardião sueco em declarações aos canais de comunicação do clube. Continuar a ler Reencontro
Pedro Spínola equipa agora de amarelo, mas já vestiu o verde do Sporting esta época. Em janeiro
mudou-se para Braga e garante que voltar a defrontar os leões "não tem nenhum significado". "Não
há sentimento de vingança, saí a bem do clube e por vontade própria", esclareceu o jogador. No que
toca à partida, Spínola diz esperar "um jogo complicado", mas não pensa noutro desfecho que não
seja "a vitória". "Temos a obrigação de vencer os jogos em casa. Uma equipa que quer lutar para ser
campeã nacional não pode perder essa vantagem num playoff", avisa. Autor: Paulo Gonçalves
 
 00h42
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Nova "meia" de luxo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-03-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Sporting e ABC iniciam hoje, em Braga, luta acesa pela presença na final do playoff Por Record Depois
de um 'escaldante' FC Porto-Benfica, que culminou com as águias a interromperem uma série de 24
vitórias seguidas dos dragões no campeonato, as meias-finais do playoff prosseguem hoje com o
primeiro jogo entre ABC e Sporting (em Braga, às 21h00), e também aqui se antevê muita emoção.Se
no campeonato os bracarenses venceram os dois encontros realizados na fase regular por apenas um
golo, na Taça de Portugal viram a formação de Alvalade impor-se de forma contundente. Apesar de a
eliminatória só ser decidida à melhor de 5 jogos, ninguém quer começar estas meias-finais com a
'mão esquerda'... "Vencer este jogo é um passo importante rumo à final. Queremos muito ultrapassar
este obstáculo, de forma a estarmos na luta pelo título", considerou o técnico dos minhotos, Carlos
Resende. "Gostava de ter um ABC como o que se apresentou para o jogo da fase regular do
campeonato e não o da Taça. Gostava de ver uma defesa mais coesa", acrescentou o treinador, que
não conta com os lesionados Ricardo Pesqueira, Nuno Rebelo, Tomás Albuquerque e Oleksandr
Nekrushets.Em Alvalade, o guarda-redes Daniel Svensson é o porta-voz da confiança leonina. "Somos,
pelo menos, tão boa equipa quanto eles e esperamos ser ainda melhores. O objetivo é ganhar e se o
conseguirmos neste primeiro jogo, teremos uma boa vantagem na eliminatória", frisou o guardião
sueco em declarações aos canais de comunicação do clube.ReencontroPedro Spínola equipa agora de
amarelo, mas já vestiu o verde do Sporting esta época. Em janeiro mudou-se para Braga e garante
que voltar a defrontar os leões "não tem nenhum significado". "Não há sentimento de vingança, saí a
bem do clube e por vontade própria", esclareceu o jogador.No que toca à partida, Spínola diz esperar
"um jogo complicado", mas não pensa noutro desfecho que não seja "a vitória". "Temos a obrigação
de vencer os jogos em casa. Uma equipa que quer lutar para ser campeã nacional não pode perder
essa vantagem num playoff", avisa.
 
 00:42 . Record
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BEIRA-MAR                                    29

Treinador: Eugénio Bartolomeu 
Diogo Portas; Diogo Coelho (3), Bruno
Morgado (3), Carlos Oliveira, Bernardo
Gonçalves (4), Carlos Costa (2) e Felino
Lopes (5) – sete inicial – Paulo Alô,
André Miranda (1), Ricardo Senos (2),
André Marques (3), Mlinarzik Lourenço
(1), Edgar Martins, Rodrigo Cunha (5),
André Cruz e Sérgio Costa.

GONDOMAR CULTURAL      24

Treinador: Miguel Solha.
José Costa; Abilio Alves (2), Telmo Silva
(2), Nuno Moreira (2), Bruno Moreira
(5), Rui Moreira (4) e Pedro Machado
(3) – sete inicial – Emanuel Silva, Jonas
Barroso, Tiago Peixoto (1), Roberto Fer-
reira (3), Bruno Cruz, Félix Teixeira (2) e
Diogo Luz.

Pavilhão Gimnodesportivo de Angeja. 
Assistência: cerca de 60 espectadores. 
Árbitros: Alberto Alves e Jorge Fer-
nandes (A.A. Braga).
Oficial de Mesa: Miguel Figueiredo
(A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 14-12.

Avelino Conceição 

O Beira-Mar, depois de ter per-
dido no jogo de arranque da 2.ª
Fase - Zona Norte do Campeo-
nato Nacional da 3.ª Divisão, re-
cebeu e venceu a equipa do
Gondomar Cultural, por cinco
golos de vantagem. Uma vitória
“carimbada” nos últimos quatro
minutos do jogo.

O conjunto forasteiro entrou
melhor, fazendo logo abrir um
parcial de 4-0, que, de certa
forma, serviu para “acordar” a
equipa “auri-negra”, que res-
pondeu com um jogo mais
consistente, até que aos 15 mi-

nutos conseguiu empatar a par-
tida a seis golos.

Fruto dessa maior intensi-
dade e capacidade finalização,
o Beira-Mar passou para a fren -
te do marcador, conseguido, de
certa forma, controlar o seu ad-
versário, que esteve à altura da
partida, mas que foi para o des-
canso com dois golos de des-
vantagem no marcador (14-12).

Num jogo sempre muito equi -

librado, o Gondomar Cultural
tentou não deixar fugir no mar-
cador o seu opositor, sendo que
a maior vantagem do Bei ra-
Mar até então foi de três golos
(17-14). Os visitantes consegui-
ram chegar a nova igualdade (a
19 golos), e, nesse  bom período
na partida, passaram mesmo
para a frente do marcador e
mantiveram-se na liderança até
5 minutos do fim.

O Beira-Mar reservou para os
minutos finais o seu melhor pe-
ríodo. Com uma ponta final de
grande nível, efectuou um par-
cial de 5-0, passando de um re-
sultado “apertado” (24-24) para
um “folgado” 29-24, que não es-
pelha o grande equilíbrio que
teve quase toda a partida.

Magnífico foi o trabalho da
dupla que viajou da cidade dos
arcebispos. |

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Ponta final em grande
garante vitória 
Êxito O Beira-Mar, nos últimos quatro minutos, efectuou um parcial de 5-0
que lhe permitiu assegurar a primeira vitória na segunda fase da competição

Felino Lopes, com cinco golos, foi um dos melhores marcadores do Beira-Mar

RICARDO CARVALHAL
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ANDEBOLUlisses Pereira, pre -
sidente da Federação de Ande-
bol de Portugal (FAP), solicitou,
na Assembleia Geral Extraor-
dinária da FAP, realizada no úl-
timo sábado, no Auditório do
Comité Olímpico de Portugal,
a convocação de eleições para
o próximo dia 25 de Junho e
comunicou a indisponibilidade
para assumir uma recandida-

tura à presidência da federação. 
Na ocasião, o aveirense Ulis-

ses Pereira fez um balanço do
mandato, explicando o que foi
feito e o que ficou por concre-
tizar. “Não obstante ser nossa
opinião que este balanço é po-
sitivo, também não temos dú-
vidas que é insuficiente face
àquilo que são as realidades da
nossa modalidade, e da sua es-

trutura federativa, as necessi-
dades de desenvolvimento do
andebol português e de racio-
nalização de recursos”, expli-
cou o responsável federativo.

A Direcção liderada por Ulis-
ses Pereira sente, por isso, “se-
rem necessárias novas dinâmi-
cas, capacidades acrescidas de
captação de recursos, coragem
para romper com muitas situa-

ções de compromisso injusti-
ficadas, e, por isso mesmo, no-
vas estratégias e novos prota-
gonistas”.

Face a este dados, Ulisses Pe-
reira comunicou que não está
“disponível para ser candidato
nas eleições que se terão que
disputar este ano para o man-
dato que corresponde ao ciclo
olímpico 2016/2020”. |

Ulisses Pereira não se recandidata
a presidente da Federação

Ulisses Pereira não
será candidato à
presidência da FAP
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Andebol insular em força fora da Região 
Várias equipas dos escalões de for-
mação de andebol da Região mar-
cam presença durante esta semana 
de Páscoa, em dois grandes torneios 
de andebol nacionais dedicados à 
formação. 

Em São Pedro do Sul do Sul, esta-
rá presente o Club Sports Madeira 
marcando presença na quinta edi-
ção do V Torneio Termas Cup, even- 

to que decorre de 24 a 26 de março. 
O clube madeirense participará com 
as formações de infantis e iniciados 
(2 equipas) e ainda uma equipa no 
escalão de juvenis femininos. 

Já em São João da Madeira reali-
za-se de 23 a 26 de março o Torneio 
Internacional de Andebol, Andebol-
mania'. 

Marcam presença neste impor- 

tante evento o Clube Desportivo do 
Infante, que estará representado 
com as suas equipas de iniciados 
masculinos e juvenis femininos, 
bem como o Madeira Andebol SAD 
(equipa de iniciados femininos) e o 
conjunto do Clube Desportivo Bar-
tolomeu Perestrelo (equipas de ini-
ciados femininos e juvenis masculi-
nos e femininos). H. D. P. 
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“Termas Andebol Cup” apresentada hoje
O Município de S. Pedro do Sul promove esta tarde, pelas
15h00, a apresentação da 5.ª edição da “Termas Andebol
Cup. A sessão decorrerá no Salão Nobre da Câmara Mu-
nicipal, na qual estarão presentes as entidades envolvidas.
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Andebol: II Divisão nacional

Arsenal venceu
em Fermentões
e recuperou liderança
O Arsenal da Devesa venceu por 26-20 o encon-
tro que disputou no passado sábado no pavilhão 
do CCR Fermentões, em Guimarães, relativo à 
21.ª jornada do campeonato nacional de ande-
bol da segunda divisão.

O triunfo permitiu à equipa bracarense recu-
perar a liderança da tabela classificativa da zo-
na norte da segunda divisão, com um ponto de 
vantagem sobre o Santo Tirso, que perdeu por 
35-25 no pavilhão do Marítimo.

No terceiro posto, com menos dois pontos, 
segue o S. Mamede, que nesta ronda venceu no 
pavilhão do FC Porto B por 33-21.

Os resultados da jornada:
SP Oleiros-Gaia ................................................ 24-25
S. Bernardo-Modicus .....................................33-29
Estarreja-Xico ...................................................28-23
Fermentões-Arsenal ...................................... 20-26
Marítimo-Santo Tirso .................................... 35-25
FC Porto B-S. Mamede ...................................21-33
Boavista-Sanjoanense.....................................25-29

D
R
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A Câmara da Guarda assinou um protocolo com a Federação de Andebol de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-03-2016

Meio: Rádio F Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5ba632aa

 
O objectivo é dar mais visibilidade à modalidade no concelho e fomentar o aparecimento de novas
equipas. Em agenda pode estar também a realização de um jogo de uma das selecções nacionais na
cidade mais alta, como garantiu o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira
que acrescentou ainda, que o protocolo assinado com a Câmara da Guarda tem como objectivo
fomentar o aparecimento de mais equipas de andebol, nomeadamente femininas. O presidente da
Câmara da Guarda, Álvaro Amaro também salientou a importância deste protocolo, nomeadamente
para a promoção da prática desportiva. Actualmente a única equipa de Andebol da cidade é o Guarda
Unida. O presidente, António Pissarra, que se fez acompanhar por vários atletas, destacou a aposta do
clube na modalidade. Já o presidente da Junta de Freguesia da Guarda, João Prata, que também
esteve presente na assinatura do protocolo deixou uma mensagem de incentivo aos jovens atletas do
Guarda Unida. Foto: Município da Guarda Desporto
 
 Março 22, 2016 17:22
 
Rádio F
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Azeitão Andebol Fest vai animar meio milhar

A modalidade que Antó-
nio Morais represen-
ta vai estar em desta-

que no concelho de Setúbal 
ao longo desta semana, uma 
vez que se vai disputar o 
Azeitão Andebol Fest 2016, 
entre quarta-feira e sábado. 

O evento vai reunir perto 
de 500 crianças e jovens de 
equipas nacionais e interna-
cionais nos pavilhões João 
dos Santos, das Manteigadas 
e de Vendas de Azeitão.

A decorrer pelo terceiro 
ano, esta iniciativa integra-
da no programa da Cidade 
Europeia do Desporto terá a 
organização do Grupo Musi-
cal e Desportivo União e Pro-
gresso, em colaboração com 
o movimento associativo re-
gional e o apoio das autar-
quias locais e da associação 
e federação de andebol.

O evento deverá contar 
com a participação de perto 
de 35 equipas e terá com-

petições em juvenis mascu-
linos, iniciados masculinos, 
infantis masculinos, minis 
masculinos e juvenis femi-
ninos. O concelho de Setú-
bal estará representado pe-
lo clube anfitrião, os azei-
tonenses do União e Pro-
gresso.

A cerimónia de encerra-
mento e entrega de prémios 
está marcada para as 18 ho-
ras de sábado, no Pavilhão 
de Vendas de Azeitão.

� DR �
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O Setubalense – O António 
Morais é um dos maiores no-
mes do andebol do Vitória. 
Venceu títulos e foi 57 vezes 
internacional enquanto joga-
dor, e ainda treinou os juve-
nis e os juniores. Hoje, com 
61 anos, é embaixador da mo-
dalidade no projeto Setúbal 
Cidade Europeia do Desporto 
2016. Qual é a sensação?

António Morais – É uma 
sensação boa. Fiquei contente e 
alegre.

Qual será o seu papel na di-
nâmica do evento?

O meu papel é marcar a mi-
nha presença quando for so-
licitado e sempre que me se-
ja possível.

Como avalia o projeto da Ci-
dade Europeia do Desporto?

É um projeto bom para a nos-
sa cidade. É algo positivo, e va-
mos ser falados de uma forma 
positiva. É uma mais-valia.

Como olha para a realidade 
do andebol na cidade e na 
região?

Não é ser saudosista, mas 
os apoios são menores do que 
eram há alguns anos. O andebol 
desceu de qualidade. Para a alta 
competição é preciso muito di-

nheiro, e isso não temos no dis-
trito. Ainda assim, as pessoas do 
distrito estão de parabéns por 
aquilo que vão conseguindo fa-
zer com muitas difi culdades.

E o António Morais integra o 
projeto Andgerações, fazen-
do parte da Mesa da Assem-
bleia Geral. No que consiste 
o projeto?

 É um projeto que nasceu da 
ideia de alguns antigos pratican-
tes e direito em ajudar o andebol 
do Vitória. A modalidade estava 
esquecida e o pavilhão degrada-
do. Tem-se feito coisas boas. Foi 
uma iniciativa positiva.

Que contributo a Cidade Eu-
ropeia do Desporto pode dar 
para a modalidade?

Uma maior divulgação. Vai 
haver eventos com alguma pro-
jeção e vai trazer a Setúbal mui-
ta gente. Espero que tudo corra 
bem. Vai correr de certeza.

O que gostaria que fosse 
feito em Setúbal em prol do 
andebol?

Gostaria que houvesse ou-
tras condições a nível de espa-
ços físicos e um maior carinho 
pela modalidade. Em termos 
de apoios também está difícil 
e os horários são complicados 
de gerir, pois há muitas equi-
pas para poucos espaços. O Vi-
tória vai-se desenrascando no 
Pavilhão Antoine Velge e numa 
escola, mas as outras equipas 
têm de ir para escolas ou então 
não têm nada.

Sei que agora está um pouco 
desligado do andebol, mes-
mo sendo embaixador…

Deixei de treinar os juniores 
do Vitória há uns 8 ou 9 anos. 
Foi a partir daí que me desli-
guei. Vou vendo jogos, mas es-
tou desligado.

Ainda assim, sente-se reco-
nhecido em Setúbal?

Sim, quase toda a gente me 
conhece. Joguei numa altura 
áurea do andebol em Setúbal, 
com pavilhões super cheios, e as 
pessoas lembram-se de mim.

António Morais O embaixador do andebol no projeto Cidade 
Europeia do Desporto 2016 lamentou a O Setubalense o pouco apoio 
e carinho que a sua modalidade recebe.

“Gostava que 
houvesse outras 
condições para
o andebol” 

António Morais 
é um dos rostos 
da Andgerações, 
associação que foi 
formada recentemente 
para dar mais força 
ao andebol vitoriano

POR DAVID PEREIRA

� DR �

António Morais é um dos rostos mais conhecidos do andebol setubalense

Nos tempos de andebolista Morais (o capitão, na foto) marcou uma era à Vitória

� ARQUIVO �

� DR �
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FC Gaia e Modicus
com testes difíceis

ANDEBOL. O FC Gaia
visita hoje, pelas 21h, o São
Paio de Oleiros, ao passo
que o Modicus joga, às 18h,
no Pavilhão do São
Bernardo, a contar para a
21ª jornada.
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europeu de andebol 
feminino

Primeiro triunfo 
na qualificação

Portugal conseguiu a primei-
ra vitória no apuramento para o 
Europeu de andebol feminino, ao 
bater em casa a Turquia, por 24-
23, na terceira jornada do Gru-
po 6.

Em São Pedro do Sul, Portu-
gal chegou ao intervalo empatado 
a 11 golos, mas conseguiu supe-
riorizar-se à Turquia, somando os 
primeiros pontos, após as derro-
tas com a Rússia (39-19) e a Di-
namarca (26-21).

Com três encontros disputa-
dos, a Rússia lidera o agrupamen-
to com seis pontos, mais dois do 
que a Dinamarca e quatro do que 
Portugal, enquanto a Turquia ain-
da não pontuou.

Portugal obteve o 
primeiro triunfo na 
qualificação para 
Europeu feminino de 
andebol.
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ANDEBOL

Nadadouro no encontro de minis em 
Porto de Mós

Realizou-se no dia 6/3/2016 o ter-
ceiro encontro de andebol da 2ª 
fase de minis (masculinos e femi-
ninos) da Associação de Andebol 
de Leiria. O encontro realizou-se 
em Porto de Mós, organizado pela 

AD Portomosense. Participaram as 
equipas A e B do ACR Nadadouro, 
do Portomosense, do Mirense e do 
CISTER de Alcobaça. Foram realiza-
dos 10 jogos. Cada equipa realizou 4 
jogos.  
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Andebol em Festa junto 
das crianças do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico do 
Concelho 
O Município de Oliveira de Frades em 
parceria com a Associação de Andebol 
de Viseu e a Federação Portuguesa de 
Andebol, encontra-se a promover a nona 
edição do FESTAND - Festa do Andebol.
Esta iniciativa destina-se aos alunos do 
1º Ciclo do Ensino Básico e tem como 
objetivo incentivar as crianças para 
a prática da modalidade de andebol, 
propiciando-lhes, assim, momentos de 

aprendizagem e convívio.
Este evento que decorreu no Pavilhão 
Municipal de Oliveira de Frades e 
no PavilhãoMultiusos de Ribeiradio 
terminará na comemoração do Dia 
Mundial da Criança com jogos de 
mini-andebol.
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A Associação Desporti-
va Albicastrense (ADA) 
iniciou com uma vitória 
a 2.ª fase do campeona-
to nacional da 3.ª divisão 
de andebol. Derrotou por 
onze golos (33-22) o Zona 
Azul, de Beja. A exibição 
teve oscilações, mormente 
na 1.ª parte, mas as corre-
ções foram feitas e após o 
descanso surgiu uma ADA 
mais forte a resolver o jogo.  
Ao intervalo perdia por um 
(14-15).
Um bom indicador para 
a exigente fase que agora 
se iniciou. O treinador 

Pavilhão Municipal é 
um forte para a ADA

Albicastrense estreia-se com um triunfo na fase de subida da 
3.ª divisão: 33-22 sobre o Zona Azul. Sábado (21H00) joga em Almada.

António Mata diz que em 
casa a sua equipa não pode 
fazer cedências: “para su-
birmos temos de pensar 
em ganhar o maior número 
de jogos. Equipa técnica, 
jogadores, todos, temos de 
estar imbuídos desse espíri-
to. Sobretudo em casa não 
podemos perder pontos”. 
Este responsável apreciou 
a resposta da equipa no 
jogo com o Zona Azul, em-
bora não esqueça a quebra 
da 1.ª parte: “corrigimos 
e, depois, controlámos a 
boa movimentação do ad-
versário. Organizámo-nos 
melhor e a marcação indi-
vidual correu bem”.
 Para esta fase, a ADA vai 

contar com o regressa-
do Maximiliano Ribeiro 
(Max). A pecha na espe-
cífica posição de pivô é 
preenchida pelo experiente 
atleta, que apontou seis 
golos neste seu primeiro 
encontro da temporada.
Emanuel Borges e José Pe-
reira; Max (6), Luís Gama 
(2), João Mateus, João Gon-
çalves, Nuno Leitão, Tiago 
Carmo (9), Francisco Ni-
colau (2), Tiago Vieitas (6), 
Filipe Pereira, Henrique 
Figueiredo, Ricardo Olivei-
ra (8) e Ricardo Roberto, 
participaram nesta partida.
Quem jogou em casa ga-
nhou nesta ronda inaugu-
ral. Para além da Albicas-

trense, somaram os três 
pontos Sassoeiros (32-19 
ao Serpa), Oriental (22-18 
ao Ginásio do Sul) e Vela de 
Tavira (32-24 ao Samora 
Correia). Sassoeiros e Vela 
de Tavira são apontados 
como os mais fortes con-
correntes às aspirações da 
Albicastrense.
No próximo sábado, dia 
19, a ADA defronta em 
Almada o Ginásio do Sul. A 
partida inicia-se às 21H00 
no Pavilhão do LGC. Esta 
equipa da margem sul sen-
tiu difi culdades no apura-
mento, mas no seu recinto 
é tradicionalmente forte. 
Esta temporada só perdeu 
aí com o Sassoeiros.
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Gala terminou com os convidados a cantarem os parabéns 

ANIVERSÁRIO 

Associação de Andebol completa 25 anos 
Gala homenageia os contributos dos faialenses para a modalidade 

A Associação de Andebol da 
Ilha do Faial promoveu uma 
gala para assinalar as bodas 

de prata. 
A sessão comemorativa teve lugar 

na segunda-feira na Biblioteca João Jo-
sé da Graça, precisamente no dia em 
que passaram 25 anos sobre a fundação. 

O programa contou com diversas 
homenagens, entre elas aos fundado-
res e antigos presidentes da Direção. 

Foram também distinguidos os clu-
bes que têm promovido a prática da 
modalidade na ilha do Faial. 

Na ocasião usaram da palavra Rui 
Santos, em representação da Federa-
ção Portuguesa de Andebol, Filipe Me-
nezes, vereador da Câmara Municipal 
da Horta e António Gomes, diretor re- 

gional do Desporto. 
O representante do Governo Regio-

nal manifestou o seu reconhecimen-
to, em nome da Região, a todos os que 
contribuíram para o desenvolvimento 
da modalidade, destacando o empe-
nho de todos, sem esquecer aqueles 
que, como é o caso da atual presiden-
te da Direção, Vera Silva, se dedicam à 
causa do desporto, sacrificando a vida 
pessoal e familiar. 

Vera Silva, por seu turno, afirmou 
o objetivo de continuar o trabalho de-
senvolvido pelas direções anteriores. 

A presidente manifestou ainda o seu 
agradecimento a todos os que dão o seu 
contributo à cauda do desporto através 
do andebol.■ 

Rui Gonçalves 
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ANIVERSÁRIO 

Andebol faz bodas 
de prata 
A Associação de Andebol da Ilha do 
Faial celebrou 25 anos com uma gala 
mareada por homenagens. > 4 

Página 31



A32

  Tiragem: 4200

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 12,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63600230 16-03-2016

A criação de uma Academia de Futsal na Mealhada é a intenção do munícipe Paulo Conceição, que
a fez chegar à Câmara Municipal da Mealhada, através de um documento explicativo. O assunto
foi analisado na reunião pública da autarquia, que se realizou na manhã do dia 7 de março.
Depois de surgir a ideia e da intenção de certificação da Academia, o munícipe pede, em carta
dirigida a Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, que opine sobre alguns factos,
nomeadamente, a realização de “jogos no Pavilhão Municipal da Mealhada” e a possibilidade de
realização de “alguns treinos nos Pavilhões da Mealhada, Antes e Ventosa do Bairro”.
“Não percebo nada de regras desportivas, mas sei os problemas que estamos a ter em alguns casos
e temos que ter cuidado com o que aceitamos, pois, o Pavilhão de Ventosa do Bairro apesar de
novo, está preparado para outras práticas desportivas que não a de Futsal e o da Antes tem um
piso de qualidade, mas tem problemas, nomeadamente, ao nível dos balneários”, começou por
dizer Arminda Martins, vereadora com o pelouro das Obras e Empreitadas, que acrescentou: “Em
relação ao Pavilhão Municipal da Mealhada está cedido ao Hóquei Clube da Mealhada e, portanto,
não sei se vai colidir com os horários dos treinos”.
Uma colisão que Gonçalo Louzada, eleito pela coligação “Juntos pelo Concelho da Mealhada”
garante que será uma realidade. “Sei, por conhecimento de causa, que só poderá estar disponível
de manhã e depois da meia noite”, declarou.

futsal

Mas o problema passa também por nem todas as infraestruturas estarem definidas e prontas para
acolherem as diversas modalidades. “É o que está a acontecer com o Andebol da Casa do Povo da
Vacariça, que estão na fase final dos campeonatos nacionais e não temos infraestruturas, com as
medidas certas, para lhes disponibilizar”, lamentou Guilherme Duarte, vice-presidente da Câmara
Municipal da Mealhada.
E Arminda Martins acrescentou: “Não podemos chegar ao Hóquei Clube da Mealhada e pedir para
que, todos os dias, tirem as tabelas para as equipas de Andebol irem lá jogar”.
João Seabra Pereira, também da coligação, defendeu que “tudo o que se fizer para ocupar
os jovens e criar hábitos de vida saudáveis, é bom”, mas lembrou que “em tempos, o Hóquei quis
criar um Pólo no Luso, utilizando o Pavilhão Municipal da vila e a Câmara não autorizou”.
Em relação a isto, Arminda Martins explicou: “O Pavilhão do Luso, tal como o Centro de Estágios,
é preferencialmente um lugar para estar à disposição da economia local e, portanto, não o podemos
estar a sobrecarregar”.
A autarca acrescentou ainda sobre a criação da Academia de Futsal na Mealhada: “Não vemos
inconveniente na sua criação, mas temos que avaliar as condições de cada Pavilhão e respetiva
disponibilidade”.
O assunto será deliberado na próxima reunião da autarquia, com Rui Marqueiro, presidente da
Câmara, que não esteve presente na sessão do dia 7 de março.

Criação de Academia na Mealhada “discutida”
em reunião camarária
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Juvenis e Infantis 
vitoriosos no Andebol
Em mais um fim de semana de competi-
ções, foram as equipas de juvenis e infantis 
que trouxeram vitórias para o Póvoa Ande-
bol. Os juvenis venceram o Amarante por 
34-28, enquanto os infantis, em jornada 
dupla, venceram o Santo Tirso por 40-24, 
mas perderam frente ao Colégio dos Car-
valhos por 27-21.

Já a equipa de minis perdeu frente ao 
Azurara por 19-23, enquanto os iniciados 
perderam pela margem mínima contra a 
equipa do Penafiel (26-25).
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Inês Veiga (CPVV) na seleção júnior 
que venceu “Quatro Nações”

INÊS VEIGA, atleta da Casa do 
Povo de Valongo do Vouga (CPVV), 
foi convocada para a seleção nacional 
feminina de juniores A, que dispu-
tou e venceu o torneio das quatro 
nações em Tenerife (Espanha), antes 
da quali� cação para o mundial do 
escalão.

O torneio das quatro nações reali-
zou-se no � m-de-semana e Portugal 
venceu, superando Espanha (24-21), 
Alemanha (23-18) e França (25-24). 

A participação no “quatro nações” 
antecedeu a fase de quali� cação de 
Portugal para o campeonato mundial 
de sub20. A seleção nacional tentará 
o apuramento em Vrnjacka Banja, 
na Sérvia, nos dias 18, 19 e 20 de 
Março (próximo � m-de-semana). 
Portugal começa por defrontar a Bós-
nia Herzegovina (dia 18), segue-se 
a partida com a Holanda e, por � m, 
as lusas vão disputar o último jogo 
da quali� cação frente à seleção da 
casa, a Sérvia.

Atletas e equipa técnica regres-

saram a Portugal na segunda-feira, 
estando instaladas em Sangalhos, em 
estádio de preparação, até quinta-
-feira, dia de partida para a Sérvia.

MÓNICA E SORAIA

Entretanto, Mónica Soares e Soraia 
Fernandes, antigas atletas da CPVV 
e da LAAC, ambas a representarem 
o Alavarium, foram novamente 
convocadas para a seleção na-
cional A feminina, que está 
concentrada na quali� cação 
para o europeu. Na última 
semana, Portugal defrontou 
a Turquia na quinta-feira 
(vitória por 24-23 em São 
Pedro do Sul com 3 golos 
de Mónica Soares) e no do-
mingo (derrota por 31-37 em 
Ancara, com 7 golos de Mónica 
e 1 de Soraia). 

Estes resultados deixam Por-
tugal no último lugar do grupo 6 
(4, 2 pontos) a dois jogos do � nal. 

A classi� cação é comandada pela 
Rússia (8 pontos), seguido da Di-
namarca (6), Turquia e Portugal (2 
cada). Portugal vai receber a Rússia a 
2 de junho e desloca-se à Dinamarca 
a 5 de junho.

Entretanto, Mónica Soares e Soraia 
Fernandes, antigas atletas da CPVV 
e da LAAC, ambas a representarem 
o Alavarium, foram novamente 
convocadas para a seleção na-
cional A feminina, que está 
concentrada na quali� cação 
para o europeu. Na última 
semana, Portugal defrontou 
a Turquia na quinta-feira 
(vitória por 24-23 em São 
Pedro do Sul com 3 golos 
de Mónica Soares) e no do-
mingo (derrota por 31-37 em 
Ancara, com 7 golos de Mónica 

Estes resultados deixam Por-
tugal no último lugar do grupo 6 
(4, 2 pontos) a dois jogos do � nal. 

Seleção 
nacional perto 

do atentado
A seleção nacional de andebol 

feminino tinha chegado do hotel 
onde estava alojada, em Ancara 

(capital da Turquia), minutos antes 
do atentado que vitimou dezenas de 

civis. A formação portuguesa tinha 
treinado e estava alojada a dois qui-

lómetros do local, jogando contra 
a Turquia no domingo, em jogo de 

qualifi cação para o europeu. As 
aguedenses Mónica Soares e 

Soraia Fernandes integra-
vam a comitiva.

 Inês Veiga, na seleção júnior
 Mónica Soares e Soraia Fernandes estavam em Ancara com a seleção A, a dois 

quilómetros do local do atentado de domingo
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