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A1

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 10,82 x 15,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35403868 10-05-2011
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A2

  Tiragem: 164605

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 27,06 x 34,59 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 35400089 10-05-2011
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  Tiragem: 164605

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 26,65 x 17,01 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 35400089 10-05-2011
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  Tiragem: 164605

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 26,34 x 2,36 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 35400089 10-05-2011
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A5

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Preto e Branco

  Área: 28,76 x 35,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35404177 10-05-2011
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A6

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 36

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,63 x 18,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35404261 10-05-2011
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A7

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 36

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,52 x 18,94 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 35404289 10-05-2011

Página 7



Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 44

  Cores: Cor

  Área: 5,80 x 2,93 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 35404289 10-05-2011
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A9

  Tiragem: 43531

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 27,16 x 34,37 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 35402097 10-05-2011
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  Tiragem: 43531

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 13,86 x 27,45 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 35402097 10-05-2011
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A11

  Tiragem: 43531

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 6,43 x 5,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35402478 10-05-2011
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A12

Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 27,23 x 15,17 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35404484 10-05-2011

Madeira SAD defronta o Beleneneses na Final Four da Taça de Portugal.

FC Porto e Benfica vão abrir
asmeias-finais da Final Four da
TaçadePortugal emandebol, a
27 demaio, enquantoMadeira
SADeBelenenses discutirão o
outro posto na final do dia se-
guinte, ditou ontem o sorteio.
O clássico entre dois dos

principais clubes portugueses
ficoudecido logo nas duas pri-
meiras bolas retiradas no sor-
teio realizado em Tavira, ci-
dade que vai acolher pelo
segundo ano consecutivo a ‘Fi-
nal Four’ da prova organizada
pela FederaçãodeAndebol de

Portugal. O FC Porto-Benfica
realiza-se às 15:05dedia 27, en-
quanto Madeira SAD e Bele-
nenses defrontam-se às 17:00.
Os vencedores medem forças
no dia 28, às 17:00, no jogo
que atribuirá o título e decidirá
o sucessor do Xico Andebol,
vencedor da última edição.
“A ‘Final Four’ permite que

este jovens contactem comos
seus ídolos e modelos”, afir-
mou Torrinha, para quem ter
um FC Porto-Benfica na meia-
final assegura “uma abertura
para todos os gostos”. “Depois

o Madeira SAD é uma equipa
de ‘top’, o Belenenses é sem-
pre competitiva e uma final é
uma final, não tem vencedo-
res antecipados e ganhará o
melhor”, considerou o diri-
gente.
Dos dois clubes presentes

no sorteio (FC Porto e Benfica),
apenas o representante ‘en-
carnado’ falou à comunicação
social, considerandoque “teo-
ricamente são duas das equi-
pas mais fortes, mas a Taça é
sempre Taça” e “qualquer
clube pode ganhar”.

Final Four da Taça de Portugal disputa-se em Tavira no dia
27 com o FC Porto-Benfica e Madeira SAD-Belenenses.

SAD - Belenenses
na Final Four

7 FC PORTO-BENFICA É A OUTRA MEIA-FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL EM TAVIRA
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A13

SAD - Belenenses na Final Four
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/05/2011

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL: http://www.jornaldamadeira.pt/not2008.php?Seccao=6&id=182992&sup=0&sdata=

 

FC Porto-Benfica é a outra meia-final da taça de Portugal em Tavira

 

 FC Porto e Benfica vão abrir as meias-finais da Final Four da Taça de Portugal em andebol, a 27 de

maio, enquanto Madeira SAD e Belenenses discutirão o outro posto na final do dia seguinte, ditou

ontem o sorteio.

 

 O clássico entre dois dos principais clubes portugueses ficou decido logo nas duas primeiras bolas

retiradas no sorteio realizado em Tavira, cidade que vai acolher pelo segundo ano consecutivo a 'Final

Four' da prova organizada pela Federação de Andebol de Portugal. O FC Porto-Benfica realiza-se às

15:05 de dia 27, enquanto Madeira SAD e Belenenses defrontam-se às 17:00. Os vencedores medem

forças no dia 28, às 17:00, no jogo que atribuirá o título e decidirá o sucessor do Xico Andebol,

vencedor da última edição.

 

 "A 'Final Four' permite que este jovens contactem com os seus ídolos e modelos", afirmou Torrinha,

para quem ter um FC Porto-Benfica na meia-final assegura "uma abertura para todos os gostos".

"Depois o Madeira SAD é uma equipa de 'top', o Belenenses é sempre competitiva e uma final é uma

final, não tem vencedores antecipados e ganhará o melhor", considerou o dirigente.

 

 Dos dois clubes presentes no sorteio (FC Porto e Benfica), apenas o representante 'encarnado' falou à

comunicação social, considerando que "teoricamente são duas das equipas mais fortes, mas a Taça é

sempre Taça" e "qualquer clube pode ganhar".

 

 OUTRAS NOTÍCIAS

 

 A equipa do Nacional que vai participar no Ocean Beach Side nos Estados Unidos da América parte

hoje para aquele país. Depois de realuzados alguns jogos treino no nosso país, a participação mais a

sério está a poucas horas de iniciar-se num dos mais prestigiados torneios de futebol de praia do

mundo.

 

 Realizou-se no campo de golfe do Palheiro, o primeiro torneio do Circuito Júnior Madeira, designado
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"Palheiro Golf". A prova decorreu sob excelentes condições atmosféricas e contou com cerca de uma

centena de jovens jogadores. Vencedores: Competição 18 Buracos: 1º - Robert Jesus (PG) - 75

pancadas, Competição 9 Buracos: 1º - Gonçalo Silva (PG) - 44 pancadas, Competição 3 Buracos: 1º -

Joaquim Gouveia (PG) - 15 pancadas. Competição Chip & Putt: 1º Joaquim Abreu (PG) - 8 pancadas.

 

 A iniciativa da colectividade, por ocasião do seu 59.º aniversário, prolongou-se por três dias e

mereceu excelente adesão nas diversas propostas apresentadas. Realce para o (primeiro) dia,

dedicado à canoagem adaptada e vela adaptada, que suscitou grande entusiasmo dos utentes dos

Centros de Apoio Ocupacionais participantes. De resto, foi dada primazia às actividades ligadas ao

meio aquático e o certo é que a procura foi maior precisamente nesse âmbito, ou seja,

 

 mergulho, jet ski, moto de água, canoagem, vela e windsurf.

 

 O ciclista belga Wouter Weylandt, colega de Bruno Pires na Leopard-Trek, morreu ontem após uma

aparatosa queda durante a 3.ª etapa da Volta a Itália (Giro), anunciou a organização. Weylandt, de 26

anos, sofreu uma aparatosa queda, a cerca de 20 km da chegada, quando descia do Passo del Bocco,

o que lhe provocou, entre outras lesões, uma fratura na base do crânio. As forças de segurança

relevaram que o pedal esquerdo da bicicleta de Weylandt bateu num muro à beira da estrada, foi

projetado com violência e bateu com a cabeça, ficando inconsciente de imediato.

 

JM
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A15

  Tiragem: 111762

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 58

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,64 x 3,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35399883 10-05-2011
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A16

  Tiragem: 111762

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 52

  Cores: Cor

  Área: 27,01 x 30,22 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 35399724 10-05-2011
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  Tiragem: 111762

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 53

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,83 x 30,14 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 35399724 10-05-2011
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  Tiragem: 111762

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 6

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,88 x 6,17 cm²

  Corte: 3 de 4ID: 35399724 10-05-2011

Página 18



  Tiragem: 111762

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 15,94 x 6,21 cm²

  Corte: 4 de 4ID: 35399724 10-05-2011
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A20

  Tiragem: 130000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,44 x 6,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35401029 10-05-2011

Clássico
a abrir a
‘Final Four’
FC Porto-Benfica e Madeira
SAD-Belenenses. Estas são
as meias-finais da “Final
Four” da Taça de Portugal
em andebol, que vai decor-
rer em Tavira, nos dias 27 e
28 de Maio. O Xico Andebol
venceu o troféu em 2010.
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A21

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,76 x 16,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35400869 10-05-2011

FC Porto-Benfica abre 
as meias-finais da 
Taça de Portugal, 
enquanto Madeira SAD e 
Belenenses discutirão o 
outro lugar na final. 

O clássico entre dois dos prin-
cipais clubes portugueses ficou de-
cido logo nas duas primeiras bolas 
retiradas no sorteio realizado em 
Tavira, cidade que vai acolher pelo 
segundo ano consecutivo a «Final 
Four» da prova organizada pela 
Federação de Andebol de Portu-
gal.

O FC Porto-Benfica realiza-se às 
15h05 de dia 27, enquanto Madeira 
SAD e Belenenses defrontam-se às 
17h00. Os vencedores medem for-

ças no dia seguinte, às 17h00, no 
jogo que atribuirá o título e decidi-
rá o sucessor do Xico Andebol.

O presidente da Federação de 
Andebol de Portugal, Henrique 
Torrinha, considerou que a reali-
zação da «Final Four» da Taça de 
Portugal permite ajudar a “conso-
lidar” um trabalho que vem sendo 
desenvolvido pela autarquia, os 
clubes locais e a Associação de An-
debol do Algarve, que está sedeada 
na cidade, na promoção da moda-
lidade junto dos jovens.

“A «Final Four» permite que 
este jovens contactem com os seus 
ídolos e modelos”, afirmou Henri-
que Torrinha, para quem ter um 
FC Porto-Benfica na meia-final as-
segura “uma abertura para todos 
os gostos”.

“Depois o Madeira SAD é uma 
equipa de «top», o Belenenses é 

sempre competitiva e uma final 
é uma final, não tem vencedores 
antecipados e ganhará o melhor”, 
considerou o dirigente. 

Dos dois clubes presentes no 
sorteio (FC Porto e Benfica), ape-
nas o representante «encarnado» 
fez a antevisão do encontro con-
siderando que “teoricamente são 
duas das equipas mais fortes, mas 
a Taça é sempre Taça” e “qualquer 
clube pode ganhar”.

Para Luís Gomes, o Benfica “sa-
bia que nas meias-finais podia 
sair qualquer rival dos quatro 
presentes no sorteio” e assegurou 
que “a equipa está preparada para 
vencer esse encontro e depois en-
contrar o vencedor do outro jogo 
na final”.

“Vamos trabalhar para vencer 
e conseguir este objetivo traçado 
no início da época”, sublinhou.

Meias-finais da Taça de Portugal de andebol

FC Porto e Benfica 
discutem acesso à final

FC Porto. «Dragões» medem 
forças com Benfica nas meias-
finais da Taça de Portugal       

DR
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A22

  Tiragem: 48379

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 5,90 x 16,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35400044 10-05-2011

a Foi em Tavira, cidade que vai aco-
lher pelo segundo ano consecutivo 
a fi nal four da Taça de Portugal em 
andebol, que o sorteio ditou um FC 
Porto-Benfi ca como jogo de abertu-
ra das meias-fi nais da competição, a 
disputar 27 de Maio.

O clássico está marcado para as 
15h, enquanto o outro encontro, en-
tre Madeira SAD e Belenenses, está 
agendado para as 17h. Os vencedores 
disputarão a fi nal a 28 de Maio, às 
17h, no jogo que decidirá a atribuição 
do título, que foi arrebatado na últi-
ma edição pelo Xico Andebol.

O presidente da Federação de An-
debol de Portugal, Henrique Torri-
nha, sublinhou que “o evento per-
mite que os jovens contactem com 
os seus ídolos e modelos” e elogiou 
a qualidade das quatro equipas pre-
sentes nesta fase da prova. “O Ma-
deira SAD é uma equipa de top, o 
Belenenses é sempre competitivo 
e uma fi nal é uma fi nal, não tem 
vencedores antecipados e ganhará 
o melhor”. 

O clube com mais triunfos na Taça 
de Portugal continua a ser o Sporting 
(12), seguido de ABC (10), FC Porto 
(7), Belenenses (4) e Benfi ca (3).

FC Porto-Benfica 
nas meias-finais 
da Taça 

Andebol
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A23

  Tiragem: 104397

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 5,15 x 5,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35401099 10-05-2011
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A24

  Tiragem: 104397

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 5,19 x 18,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35406739 10-05-2011
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Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 17,32 x 25,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35383467 09-05-2011

Página 25



A26

Diário de Notícias da Madeira   Tiragem: 13938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 17,08 x 9,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35383482 09-05-2011
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Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 36

  Cores: Preto e Branco

  Área: 7,81 x 4,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35383618 09-05-2011
Andebol
Madeira “empata” Sporting

O Madeira SAD empatou, ontem, a 24 golos (24-24) 

no pavilhão do Sporting, em encontro que encerrou a 

oitava jornada da fase final do campeonato nacional de 

andebol, prova onde o FC Porto já garantiu o título.

A próxima jornada disputa-se no dia 14 de Maio e 

dela fazem parte os encontros: Águas Santas – Sporting, 

Benfica - Madeira SAD e FC Porto – ABC.
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FC Porto-Benfica nas "meias" da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2011

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=696612

 

madeira sad e belenenses também em prova

 

 segunda-feira, 9 maio de 2011

 

 FC Porto e Benfica vão abrir as meias-finais da "final-four" da Taça de Portugal, a 27 de maio,

enquanto Madeira SAD e Belenenses discutirão o outro posto na final do dia seguinte, ditou o sorteio

realizado segunda-feira.

 

 O clássico entre dois dos principais clubes portugueses ficou decido logo nas duas primeiras bolas

retiradas no sorteio efetuado em Tavira, cidade que vai acolher pelo segundo ano consecutivo a

decisão da prova organizada pela Federação de Andebol de Portugal.

 

 O FC Porto-Benfica realiza-se às 15h05 de dia 27, enquanto Madeira SAD e Belenenses defrontam-se

às 17 horas. Os vencedores medem forças no dia 28, às 17 horas, no jogo que atribuirá o título e

decidirá o sucessor do Xico Andebol, vencedor da última edição.

 

 O presidente da FAP, Henrique Torrinha, considerou que a realização da "final-four" da Taça de

Portugal permite ajudar a "consolidar" um trabalho que vem sendo desenvolvido pela autarquia, os

clubes locais e a Associação de Andebol do Algarve, que está sedeada na cidade, na promoção da

modalidade junto dos jovens.

 

 "O evento permite que este jovens contactem com os seus ídolos e modelos", afirmou Torrinha, para

quem ter um FC Porto-Benfica na meia-final assegura "uma abertura para todos os gostos".

 

 "Depois o Madeira SAD é uma equipa de 'top', o Belenenses é sempre competitivo e uma final é uma

final, não tem vencedores antecipados e ganhará o melhor", considerou o dirigente.

 

 Dos dois clubes presentes no sorteio (FC Porto e Benfica), apenas o representante encarnado falou à

comunicação social, considerando que "teoricamente são duas das equipas mais fortes, mas a Taça é

sempre Taça" e "qualquer clube pode ganhar".
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 Para Luís Gomes, o Benfica "sabia que nas meias-finais podia sair qualquer rival dos três presentes no

sorteio" e assegurou que "a equipa está preparada para vencer esse encontro e depois encontrar o

vencedor do outro jogo na final"

 

 "Vamos trabalhar para vencer e conseguir este objetivo traçado no início da época", afirmou.

 

 Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Sorteio dita FC Porto-Benfica a abrir as meias-finais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/05/2011

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/?t=Sorteio-dita-FC-Porto-Benfica-a-abrir-as-meias-
finais.rtp&article=440373&visual=16&layout=55&tm=46

 

FC Porto e Benfica vão abrir as meias-finais da Final Four da Taça de Portugal em andebol, a 27 de

maio, enquanto Madeira SAD e Belenenses discutirão o outro posto na final do dia seguinte, ditou hoje

o sorteio.

 

 O clássico entre dois dos principais clubes portugueses ficou decido logo nas duas primeiras bolas

retiradas no sorteio realizado em Tavira, cidade que vai acolher pelo segundo ano consecutivo a 'Final

Four' da prova organizada pela Federação de Andebol de Portugal.

 

 O FC Porto-Benfica realiza-se às 15h05 de dia 27, enquanto Madeira SAD e Belenenses defrontam-se

às 17h00. Os vencedores medem forças no dia 28, às 17h00, no jogo que atribuirá o título e decidirá o

sucessor do Xico Andebol, vencedor da última edição.

 

 O presidente da FAP, Henrique Torrinha, considerou que a realização da 'Final Four' da Taça de

Portugal permite ajudar a "consolidar" um trabalho que vem sendo desenvolvido pela autarquia, os

clubes locais e a Associação de Andebol do Algarve, que está sedeada na cidade, na promoção da

modalidade junto dos jovens.
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Andebol

 

 09 de Maio de 2011 18:17h

 

 FC Porto, Benfica, Madeira SAD e Belenenses decidem em Tavira o sucessor do Xico Andebol na

conquista do troféu.

 

 FC Porto e Benfica vão abrir as meias-finais da Final Four da Taça de Portugal em andebol, a 27 de

Maio, enquanto Madeira SAD e Belenenses discutirão o outro posto na final do dia seguinte, ditou hoje

o sorteio.

 

 O clássico entre dois dos principais clubes portugueses ficou decido logo nas duas primeiras bolas

retiradas no sorteio realizado em Tavira, cidade que vai acolher pelo segundo ano consecutivo a 'Final

Four' da prova organizada pela Federação de Andebol de Portugal.

 

 O FC Porto-Benfica realiza-se às 15h05 de dia 27, enquanto Madeira SAD e Belenenses defrontam-se

às 17h00. Os vencedores medem forças no dia 28, às 17h00, no jogo que atribuirá o título e decidirá o

sucessor do Xico Andebol, vencedor da última edição.

 

 O presidente da FAP, Henrique Torrinha, considerou que a realização da 'Final Four' da Taça de

Portugal permite ajudar a "consolidar" um trabalho que vem sendo desenvolvido pela autarquia, os

clubes locais e a Associação de Andebol do Algarve, que está sedeada na cidade, na promoção da

modalidade junto dos jovens.

 

 , afirmou Torrinha, para quem ter um FC Porto-Benfica na meia-final assegura "uma abertura para

todos os gostos".

 

 , considerou o dirigente.
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 Dos dois clubes presentes no sorteio (FC Porto e Benfica), apenas o representante 'encarnado' falou à

comunicação social, considerando que .

 

 Para Luís Gomes, o Benfica  e assegurou que .

 

 , afirmou.

 

Por SAPO Desporto c/ Lusa
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Andebol: Nacional da II Divisão-Fase Final

Derrota sem surpresa do Vitória em Fafe (34-29)
Face à melhor equipa da
competição, o AC Fafe, o
Vitória perdeu anteontem
por 34-29, números que,
ainda assim, espelham um
relativo equilíbrio no jogo.

Os vitorianos deslocaram-se
anteontem ao pavilhão do
AC Fafe e perderam, sem
surpresa, com a formação lo-
cal, já promovida à «Ande-
bol 1», por cinco pontos de
diferença, marca que não é
muito «pesada», atendendo
a que se estava perante a
melhor equipa do «nacional»
da II Divisão, que em oito
jornadas apenas consentiu
uma igualdade. Ao intervalo
do encontro, o Vitória per-
dia por três pontos (19-16)
e depois do intervalo man-
teve-se a superioridade dos

minhotos.
Quanto ao campeonato,

na globalidade, o grande
motivo de interesse reside
agora, a duas rondas do fi-
nal, em saber quem será a
segunda equipa a subir de
divisão, ADA Maia ou AA
Avanca. A vantagem pende
para o lado do Maia, com
dois pontos de diferença so-
bre os homens de Avanca,
mas os dois conjuntos encon-
tram-se na derradeira jorna-
da numa partida que pode-
rá ser decisiva, se bem que
no próximo fim-de-semana o
Avanca tenha de defrontar
o AC Fafe.
FICHA: No pavilhão munici-
pal de Fafe, sob a arbitra-
gem de Bruno Rodrigues e
Carlos Capela, tendo como
oficiais de mesa, Vítor Soa-
res e José Pereira, as equi-

pas alinharam e marcaram:
AC FAFE (34): Hugo Fernan-
des e Pedro Sousa; Armando
Pinto (2), Rui Carvalho, Bru-
no Silva (1), Alexis Oliveira
(1), Cláudio Mota (5), Duar-
te Silva (2), Rui Paulo (2),
João Costa (6), Luís Nunes
(5), João Castilho (3), Paulo
Fernandes (1) e João Fernan-
des (6).
Treinador: Óscar Freitas.
Todos os livres de 7m foram
concretizados:
Disciplina: 1 exclusão.
VITÓRIA (29): Ricardo Mar-
tins e Hugo Dinis; Artem Kuy-
bida (3), Bruno Sobreira (6),
André Moreira, Mário Fuze-
ta (2), André Fonseca (1),
André Costa (1), João Silva
(1), Gonçalo Neves (7), Rui
Mamede (7) e Rolando Cos-
ta (1).
Treinadores: Jorge Fernan-

dez e Konstantin Dolgov.
Não dispôs de livres de 7
metros.
Disciplina: 3 exclusões.
Resultado ao intervalo: 16-
13.
RESULTADOS – 8.ª JORNADA:
AC Fafe, 34-Vitória, 29; AA
Avanca, 41-Marítimo do Fun-
chal, 24; ADA Maia Ismai, 26-
AC Sismaria, 23.
PRÓXIMAS JORNADAS – 9.ª
(14 de Maio): AA Avanca-AC
Fafe; AC Sismaria-Vitória
(18.00 horas, Gândara); Ma-
rítimo do Funchal-Ada Maia
Ismai; 10.ª (21 de Maio,
15.00 horas): AC Fafe-Ac Sis-
maria; ADA Maia-AA Avanca;
Vitória-Marítimo do Funchal.
1.º AC FAFE, 23 pontos; 2.º
ADA Maia Ismai, 19; 3.º AA
Avanca, 17; 4.º Vitória, 14;
5.º Marítimo do Funchal, 12;
6.º AC Sismaria, 11.
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Os clubes do concelho de Lei-
ria vivem os momentos mais difí-
ceis de que dizem ter memória.
A falta de dinheiro para as des-
pesas correntes é a razão para
tanta preocupação. O atraso nas
verbas oriundas do Programa de
Apoio ao Associativismo Des-
portivo (PAAD) da Câmara Muni-
cipal de Leiria, aliado à cada vez
mais exígua disponibilidade do
tecido empresarial para fazer qual-
quer tipo de donativo, tem colo-
cado o movimento associativo
em alerta. E se uns, como o Atlé-
tico Clube da Sismaria, admitem
como possibilidade não pôr as
equipas a competir na próxima
época, outros, como a União Des-
portiva de Leiria, lamentam terem
de ser os dirigentes a colocar
dinheiro próprio para que a estru-
tura não páre.

Fernando Encarnação está can-
sado. O vice-presidente para a
formação da União de Leiria
lamenta todos os dias ter de remar
contra a maré. “São mais de 300
miúdos e nem tenho dinheiro para
pagar a luz. Deixo de pagar ou
continuo a pôr dinheiro do meu?”,
questiona. O facto das verbas do
PAAD estarem sistematicamente
atrasadas tem causado problemas
à gestão corrente do principal
clube de futebol de formação do
concelho, ainda para mais num
momento em que as empresas,
com a crise, estão a fechar todas
as torneiras. 

“A UDL é credora da Câmara
Municipal de Leiria em cerca de
17 mil euros. Deviam pagar rela-
tivamente à época 2009/10 cer-
ca de 16 mil euros e ainda devem

13 mil euros”, lamenta. Por outro
lado, adianta, “foram prometidos
5 mil euros para a construção dos
balneários da Academia de San-
ta Eufémia e ainda só pagaram
25%, quando as obras começa-
ram.” Os balneários já foram con-
cluídos e inaugurados, com a pre-
sença do vereador do Desporto,
António Martinho.

Para o responsável pela for-
mação da União de Leiria, mais
grave ainda é o facto do PAAD
relativo a 2010/11 não ter sido
ainda aprovado. “A candidatura
foi feita e as verbas deveriam ser
pagas de Janeiro a Junho de 2011.

Só que ainda nem sequer foi apro-
vado e nem sei se o vai ser.”

Toda esta situação está a cau-
sar problemas “incomportáveis”
para a União de Leiria. “Assumi-
mos compromissos à espera de
receber esse dinheiro, proveniente
de uma entidade que deveria ser
cumpridora, mas que não cum-
pre. Assim, também nós não pode-
mos cumprir perante terceiros,
inclusivamente com o Estado.”

A situação é, pois, dramática.
“Estamos desesperados. Nem sequer
dá para perspectivar o futuro.
Começamos a caminhar para o
abismo. As pessoas vão olhando

para o lado, mas não são só os
clubes pequenos que acabam. E
quando for a União de Leiria, o
clube da capital do distrito? O
que vão fazer a todos os atletas
que temos aqui?”

E 2011/12?
No Atlético Clube da Sisma-

ria, um dos históricos do ande-
bol da cidade, o momento não é
para sorrisos. Além de não haver
direcção, depois da demissão de
João Marques, o clube vive com
a preocupação de não saber como
vai ser o dia de amanhã.

Sidónio Violante, presidente

da mesa da Assembleia Geral,
vive preocupado com a falta de
apoios. “Os clubes, mal, manti-
veram as actividades só a contar
com o dinheiro do PAAD e ago-
ra não o têm.” O que fazer? “Em
Julho, a Federação de Andebol
de Portugal vai pedir 12 ou 13
mil euros para as inscrições e o
AC Sismaria não vai ter dinhei-
ro para pagar. O que vai aconte-
cer é que o clube não fecha, mas
acaba com a actividade despor-
tiva de 200 atletas porque não
tem dinheiro para competir. Se
as regras mudam a meio é impos-
sível gerir o clube.”

Raul Faria, presidente do
ARDOG, clube que movimenta
cerca de 400 atletas nas mais
variadas modalidades, também
está preocupado, mas procura
soluções. “É uma situação que
afecta bastante, até porque para
participar em provas temos des-
locações longas. Contamos com
aquele dinheiro, que depois não
chega. Mas tentamos ser auto-
suficientes, organizamos festas.”

O vereador do Desporto da
Câmara de Leiria está ciente da
situação, admite que “não é de
agora que as verbas do PAAD
estão atrasadas” e que “têm tido
atrasos agravados de ano para
ano”.  No entanto, explica, “os
clubes faziam orçamentos basean-
do-se em apoios da CML, e não
nas reais possibilidades”. “Como
é óbvio, e nas circunstâncias em
que o País vive e dado os cons-
trangimentos, as dificuldades dos
clubes aumentaram exponen-
cialmente”. �

Miguel Sampaio

Falta de apoio do tecido empresarial e atraso nas verbas do PAAD motivam situação

Clubes de Leiria “desesperados” 
com falta de dinheiro
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