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

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

Madeira SAD defronta o Beleneneses na Final Four da Taça de Portugal.
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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
Página 13

"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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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 decorrer em Tavira, nos dias 27 e
28 de Maio. O Xico Andebol
venceu o troféu em 2010.
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Meias-finais da Taça de Portugal de andebol

FC Porto e Benfica
discutem acesso à final
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 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 for-

DR

FC Porto. «Dragões» medem
forças com Benfica nas meiasfinais da Taça de Portugal

ças no dia seguinte, às 17h00, no
jogo que atribuirá o título e decidirá o sucessor do Xico Andebol.
O presidente da Federação de
Andebol de Portugal, 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.
“A «Final Four» permite que
este jovens contactem com os seus
ídolos e modelos”, afirmou Henrique 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»
fez a antevisão do encontro considerando que “teoricamente são
duas das equipas mais fortes, mas
a Taça é sempre Taça” e “qualquer
clube pode ganhar”.
Para Luís Gomes, o Benfica “sabia 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 encontrar o vencedor do outro jogo
na final”.
“Vamos trabalhar para vencer
e conseguir este objetivo traçado
no início da época”, sublinhou.
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FC Porto-Benfica
nas meias-finais
da Taça
a Foi em Tavira, cidade que vai acolher pelo segundo ano consecutivo
a ﬁnal four da Taça de Portugal em
andebol, que o sorteio ditou um FC
Porto-Benﬁca como jogo de abertura das meias-ﬁnais da competição, a
disputar 27 de Maio.
O clássico está marcado para as
15h, enquanto o outro encontro, entre Madeira SAD e Belenenses, está
agendado para as 17h. Os vencedores
disputarão a ﬁnal a 28 de Maio, às
17h, no jogo que decidirá a atribuição
do título, que foi arrebatado na última edição pelo Xico Andebol.
O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha, sublinhou que “o evento permite que os jovens contactem com
os seus ídolos e modelos” e elogiou
a qualidade das quatro equipas presentes nesta fase da prova. “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”.
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 Benﬁca (3).
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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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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".
Página 28

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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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.

Página 30

A31

FC Porto-Benfica abre meias-finais da Taça de Portugal

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online - Desporto Sapo

Data Publicação:

09/05/2011

Online
URL:

http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2011/05/09/fc_porto_benfica_abre_meias_fina.h
tml

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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Setubalense (O)
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: +2 por Semana

Área: 17,79 x 12,11 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

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 local, já promovida à «Andebol 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 perdia por três pontos (19-16)
e depois do intervalo manteve-se a superioridade dos

minhotos.
Quanto ao campeonato,
na globalidade, o grande
motivo de interesse reside
agora, a duas rondas do final, 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 sobre os homens de Avanca,
mas os dois conjuntos encontram-se na derradeira jornada numa partida que poderá ser decisiva, se bem que
no próximo fim-de-semana o
Avanca tenha de defrontar
o AC Fafe.
FICHA: No pavilhão municipal de Fafe, sob a arbitragem de Bruno Rodrigues e
Carlos Capela, tendo como
oficiais de mesa, Vítor Soares e José Pereira, as equi-

pas alinharam e marcaram:
AC FAFE (34): Hugo Fernandes e Pedro Sousa; Armando
Pinto (2), Rui Carvalho, Bruno Silva (1), Alexis Oliveira
(1), Cláudio Mota (5), Duarte Silva (2), Rui Paulo (2),
João Costa (6), Luís Nunes
(5), João Castilho (3), Paulo
Fernandes (1) e João Fernandes (6).
Treinador: Óscar Freitas.
Todos os livres de 7m foram
concretizados:
Disciplina: 1 exclusão.
VITÓRIA (29): Ricardo Martins e Hugo Dinis; Artem Kuybida (3), Bruno Sobreira (6),
André Moreira, Mário Fuzeta (2), André Fonseca (1),
André Costa (1), João Silva
(1), Gonçalo Neves (7), Rui
Mamede (7) e Rolando Costa (1).
Treinadores: Jorge Fernan-

dez e Konstantin Dolgov.
Não dispôs de livres de 7
metros.
Disciplina: 3 exclusões.
Resultado ao intervalo: 1613.
RESULTADOS – 8.ª JORNADA:
AC Fafe, 34-Vitória, 29; AA
Avanca, 41-Marítimo do Funchal, 24; ADA Maia Ismai, 26AC Sismaria, 23.
PRÓXIMAS JORNADAS – 9.ª
(14 de Maio): AA Avanca-AC
Fafe; AC Sismaria-Vitória
(18.00 horas, Gândara); Marítimo do Funchal-Ada Maia
Ismai; 10.ª (21 de Maio,
15.00 horas): AC Fafe-Ac Sismaria; 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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Falta de apoio do tecido empresarial e atraso nas verbas do PAAD motivam situação

Os clubes do concelho de Leiria vivem os momentos mais difíceis de que dizem ter memória.
A falta de dinheiro para as despesas correntes é a razão para
tanta preocupação. O atraso nas
verbas oriundas do Programa de
Apoio ao Associativismo Desportivo (PAAD) da Câmara Municipal de Leiria, aliado à cada vez
mais exígua disponibilidade do
tecido empresarial para fazer qualquer tipo de donativo, tem colocado o movimento associativo
em alerta. E se uns, como o Atlético Clube da Sismaria, admitem
como possibilidade não pôr as
equipas a competir na próxima
época, outros, como a União Desportiva de Leiria, lamentam terem
de ser os dirigentes a colocar
dinheiro próprio para que a estrutura não páre.
Fernando Encarnação está cansado. 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 relativamente à época 2009/10 cerca de 16 mil euros e ainda devem

RICARDO GRAÇA

Clubes de Leiria “desesperados”
com falta de dinheiro

13 mil euros”, lamenta. Por outro
lado, adianta, “foram prometidos
5 mil euros para a construção dos
balneários da Academia de Santa Eufémia e ainda só pagaram
25%, quando as obras começaram.” Os balneários já foram concluídos e inaugurados, com a presença do vereador do Desporto,
António Martinho.
Para o responsável pela formação 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 aprovado e nem sei se o vai ser.”
Toda esta situação está a causar problemas “incomportáveis”
para a União de Leiria. “Assumimos compromissos à espera de
receber esse dinheiro, proveniente
de uma entidade que deveria ser
cumpridora, mas que não cumpre. Assim, também nós não podemos 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 Sismaria, um dos históricos do andebol 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, mantiveram as actividades só a contar
com o dinheiro do PAAD e agora 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 dinheiro para pagar. O que vai acontecer é que o clube não fecha, mas
acaba com a actividade desportiva de 200 atletas porque não
tem dinheiro para competir. Se
as regras mudam a meio é impossível 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 deslocações longas. Contamos com
aquele dinheiro, que depois não
chega. Mas tentamos ser autosuficientes, 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 baseando-se em apoios da CML, e não
nas reais possibilidades”. “Como
é óbvio, e nas circunstâncias em
que o País vive e dado os constrangimentos, as dificuldades dos
clubes aumentaram exponencialmente”. I
Miguel Sampaio
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