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ANDEBOL 
• :f 

Europa altera Grupo A 
•+ Compromissos europeus for-
çam alterações no Grupo A do 
Andebol 1, ontem sorteado 

Agendada para 25 deste mês, a 
1.4  jornada da 2.' fase do Andebol 
1, ontem sorteada em Lisboa, terá 
de ser adiada no Grupo A. A ronda 
inaugural inclui ABC-Sporting, 
Benfica-Águas Santas e FC Porto 
Madeira SAD, mas leões, águias e 
dragões têm jornada europeia nes-
te mesmo dia, com o Sporting a 
receber o AC Doukas, em Almada,  

para a Taça Challenge, e o Benfica 
e FC Porto a receberem Melsungen 
e Midtjylland, respetivamente, na 
5.,  jornada da fase de grupos da 
Taça EHF. O ABC-FC Porto e o Ma-
deira SAD-Benfica de 1 de abril 
também serão alterados, já que a 6.,  
jornada leva os azuis e brancos a 
Goppingen e os encarnados ao Hel-
veda Anaitasuna. 

Se as equipas lusas seguirem em 
frente, a 6.4  e 7.,  jornada coincidem 
com as datas das 1 / 2 finais da 
Challenge e os 1/4 da EHF. 

Certo, para já, é um saboroso FC 
Porto-Sporting à 3.,  jornada, com os 
portistas a começarem esta fase com 
mais 3 pontos que o rival e se esta di-
ferença se mantiver até esta altura, 
a partida pode tornar-se decisiva na 
atribuição do título pois os azuis e 
brancos, em caso de vitória, fica-
riam com 5 pontos à maior! 

No grupo B as 14 jornadas ini-
ciam -se a 25 de março com Arsenal 
Devesa-Sp. Horta, AC Fafe-ISMAL 
Avanca-Belenenses e Ac. São Mame-
de -Boa Hora, terminando a 17 de 
junho (18 horas), com os dois últi-
mos classificados relegados para a 
2.,  divisão. HUGO COSTA 

Segunda fase do Nacional maior sorteada em Lisboa, na sede do COP 

GRUPO A 

Jornada, 25 março:ABC- Sporting, Benfica-Aguas Sant as. FC Porto-Ma-

deira SAD. 2.',1 abril: Sporting-Águas Santas. ABC -FC Porto, Madeira SAD -Ben-
fica: 3.", 8 abril: FC Porto-Sporting, Aguas Santas-Madeira SAD,Benfica-ABC;4.', 

12 abrt Sporting-Madeira SAD.FC Porto-Benftai, ABC-Aguas Santas; 5.,',15 abra 
Benfica-Sporting, Madeira SAD-ABC, Águas Santas-FC Porto; 6.', 22 abril Spor-

ting-ABC, Águas Santas-Benfica. Madeira SAD-FC Porto; 7.'. 29 abril Aguas 

Santas-Sporting, FC Porto-ABC, Benfica-Madeira SAD; 8.',13 maio Sporting - 

-FC Porto, Madeira SAD-Águas Santas, ABC-Bentica; 20 maio:Madeira SAD- 

-Sporting, Benfica-FC Porto, Águas Santas-ABC; 10.', 27 maio: Sporting-Ben-

fica, ABC-Madeira SAD. FC Porto-Aguas Santas 
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ANDEBOL 
Seleção Júnior em ação 
Seleção júnior A masculina defronta 
hoje a Suíça, na Bielorrússia, na qua-
lificação para o Europeu da categoria, 
grupo que ainda inclui a Geórgia. Só 
o 1.° classificado se apura. 
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Terceira distinção 
O francês Nikola Karabatic e a 
romena Cristina Neagu foram 
considerados, pela terceira vez, 
Jogadores do Ano pela Federação 
Internacional de Andebol (IHF). 
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A4 ABC/UMinho vence e mantêm lugar no pódio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-03-2017

Meio: ComUM Online Autores: Diogo Matos

URL:http://www.comumonline.com/?p=19111

 
Na última jornada da fase lugar do Campeonato Nacional de Andebol, o ABC/UMinho recebeu e venceu
o Águas Santas por 36-28. Com este resultado, os minhotos deram continuidade ao bom ... Ler Mais
 
Na última jornada da fase lugar do Campeonato Nacional de Andebol, o ABC/UMinho recebeu e venceu
o Águas Santas por 36-28. Com este resultado, os minhotos deram continuidade ao bom momento de
forma que atravessam, somando quatro vitórias nos últimos cinco jogos.
 
Os atuais campeões nacionais em título entraram em campo com vontade de confirmar o favoritismo
que a tabela classificativa lhes dava - o ABC era, à entrada para esta jornada, terceiro classificado,
enquanto que o Águas Santas seguia no sexto posto. Assim sendo, os visitados acabaram por chegar
ao intervalo com uma vantagem confortável, liderando o marcador por 18-7.
 
Na segunda metade do encontro, os pupilos de Carlos Resende souberam gerir o desenrolar dos
acontecimentos. Apesar da maior capacidade de finalização do Águas Santas, a vitória do ABC nunca
esteve em causa, terminando o jogo com 36-28 no marcador.
 
No plano individual, destaque para Délcio Pina e Mário Oliveira - jogadores do ABC e do Águas Santas,
respetivamente - que, com seis golos cada um, se destacaram como melhores marcadores da partida.
 
Terminada a primeira fase do campeonato do campeonato, a equipa minhota segue agora para o
apuramento de campeão. Tendo em conta que, ao avançar para esta fase todas as equipas começam
com metade dos pontos que até então tinham conquistado, o ABC inicia esta fase a seis pontos de
distância do líder FC Porto.
 
No próximo sábado, o ABC/UMinho desloca-se aos Açores para defrontar o Sporting da Horta, em jogo
a contar para a Taça de Portugal.
 
2017-03-16 21:08:09+00:00
 
Diogo Matos
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HOJE 
FUTEBOL - LIGA 
20h30 
Estoril-Boavista, 26.a jornada 
da Liga, Estádio António 
Coimbra da Mota. 

AMANHÃ 
ANDEBOL 
MOO 
Sporting-Benfica, quartos 
de final da Taça de Portugal, 
Ginásio Clube do Sul. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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Aveiro assume-se capital do Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-03-2017

Meio: Diário de Aveiro Online

URL:http://www.diarioaveiro.pt/noticia/16928

 
Gonçalo Carvalho (na foto) prometeu e está a cumprir: o Andebol nacional tem Aveiro como centro de
todas as decisões. Eleito presidente da Associação de Andebol de Aveiro em Agosto de 2016, o
dirigente congrega, este fim-de-semana, treinadores, dirigentes e &aac
 
Gonçalo Carvalho (na foto) prometeu e está a cumprir: o Andebol nacional tem Aveiro como centro de
todas as decisões. Eleito presidente da Associação de Andebol de Aveiro em Agosto de 2016, o
dirigente congrega, este fim-de-semana, treinadores, dirigentes e árbitros para analisarem e
apresentarem soluções em prol da modalidade. O I Simpósio de Treinadores, sob o lema "Treinar-
Formar-Ganhar" irá decorrer no Pavilhão de São Bernardo e terá um leque de prelectores que garante,
à partida, a melhor sapiência do Andebol. Ulisses Pereira, seleccionador nacional sénior feminino;
Carlos Garcia, prelector da Federação Europeia de Andebol, Rolando Freitas, "master coach";
Herlander Silva, formador da Associação de Andebol de Aveiro, e Paulo Sá, treinador com Grau IV,
constituem o painel de oradores do evento com a duração de dois dias.
 
No Luso, estará reunido o Conselho de Arbitragem da Federação de Andebol de Portugal para uma
formação de quadros da arbitragem. Neste concílio, árbitros, delegados e observadores estarão
atentos aos ensinamentos de oradores convidados de renome como José António Silva, professor
catedrático da Universidade do Porto e "master coach", Duarte Gomes, ex-árbitro internacional de
futebol, e António Salvador, presidente do Conselho de Administração da GFK, empresa de sondagens.
Também o Andebol de Praia vai ser discutido e planeado, hoje, pela primeira vez em formato de
workshop em Aveiro, em S. Bernardo, onde as entradas são gratuitas. Mário Bernardes e Paulo Félix,
coordenador e seleccionador nacional desta vertente, juntamente com Pedro Sequeira, vice-presidente
da Federação de Andebol de Portugal com o pelouro do Andebol de Praia, são os oradores da acção
com início às 20.30 horas.
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MEALHADA A selecção sénior
feminina de andebol termina
amanhã o estágio no Luso,
tendo em vista a preparação
para o apuramento do Cam-
peonato da Europa de 2018, a
ter lugar em França. Sob a
orientação de Ulisses Pereira,
as jovens atletas têm evoluído
com naturalidade e, ontem, fo-
ram o foco de uma acção de

promoção e divulgação da mo-
dalidade na Escola Básica da
Mealhada, partilhando mo-
mentos com jovens alunos.

As 16 atletas lusitanas e os
treinadores Ulisses Pereira e Ar-
tur Rodrigues falaram da mo-
dalidade, partilharam alegrias
e frustrações e deixaram pala-
vras de incentivo à prática da
modalidade.|

Selecção de andebol 
na Escola da Mealhada

Jovens da selecção nacional em convívio com alunos da Mealhada 
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Federação Andebol de Portugal penaliza Andebol Clube de Fafe com perda de três
pontos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-03-2017

Meio: Expresso de Fafe Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fe160e02

 
A Federação Andebol de Portugal penalizou o Andebol Clube de Fafe (ACF), equipa que milita no
Campeonato Andebol 1, com derrotas nos jogos frente ao Delta Belenenses, ADA Maia/Ismai, SL
Benfica, AA Avanca e Águas Santas Milaneza, de acordo com comunicado emitido pela federação esta
quarta-feira.
 
Segundo o presidente do ACF, Artur Magalhães, em causa está o facto do clube não ter regularizado
junto da Federação Andebol de Portugal (FAP) a situação do técnico do clube Prof. Luís Silva que
dispõe apenas do grau três quando os regulamentos exigem o grau quatro.
 
Apesar da situação ser do conhecimento da FAP, que terá acordado com o clube autorizar que o
técnico continuasse à frente do comando técnico da equipa desde que fizesse o curso de grau quatro,
o facto é que o clube ter-se-á esquecido de regularizar a situação.
 
Ao Expresso de Fafe, o dirigente do ACF frisou que em dezembro, com a saída do professor José
António Silva, que era, à data, treinador da equipa principal, a direção entendeu internamente que a
solução deveria passar pela subida do adjunto, Luís Silva, a treinador principal.
 
Contextualizando a situação, Artur Magalhães afirmou que foi nessa altura que a direção se apercebeu
que Luís Silva não tinha a credencial nem estava capacitado para assumir essa responsabilidade.
 
"Solicitamos junto da Federação de Andebol de Portugal que nos autorizasse que o treinador pudesse
ocupar essa posição. Ele tem o grau três e era necessário o grau quatro", disse, salientando que foi
dito pela estrutura máxima que gere o andebol nacional ao ACF que era possível o técnico continuar a
exercer as funções de técnico principal desde que o mesmo se inscrevesse no curso de grau quatro.
 
À data, explicou ainda o dirigente, o Andebol Clube de Fafe ficou incumbido de solicitar por escrito
essa autorização.
 
"O facto é que o ACF internamente não procedeu a esse pedido administrativo, estávamos plenamente
convencidos que estava autorizado e a Federação avançou com esta decisão", adiantou.
 
Aos jornalistas, Artur Magalhães não enjeitou responsabilidades na forma como o clube geriu a
situação, mas lamentou o facto da Federação Andebol de Portugal não ter avisado atempadamente o
clube para a necessidade de regularizar a situação.
 
"Não fugimos à nossa responsabilidade. O ACF atuou de forma negligente não tendo solicitado essa
autorização, lamentamos esse facto e vamos tirar as ilações desse facto", avançou, sustentado que a
FAP por ter profissionais na sua estrutura deveria ter tido o cuidado de advertir o ACF.
 
Falando de responsabilidades, o presidente do ACF recordou, ainda, que os regulamentos são claros e
referem que nos jogos, os delegados da Federação e o árbitros são obrigados a saber das condições
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de realização do jogo, nomeadamente, se o técnico tem ou não condições para fazer o jogo.
 
"O que quer dizer que houve seis jogos em que eles não cumpriram com a obrigação que, também,
teriam e só o fizeram ao sétimo jogo quando esta situação poderia ter sido debelada logo no primeiro
ou segundo jogo", avisou.
 
Questionado sobre as possíveis consequências em termos desportivos para o clube, Artur Magalhães
realçou que a posição do Andebol Clube de Fafe não vai ficar comprometida na tabela classificativa.
 
"Temos 22 pontos, com a divisão dos pontos em 50% ficamos com 19 pontos, só perdemos três
pontos", revelou, sublinhando acreditar no potencial da equipa e no objetivo traçado de permanecer
na primeira divisão.
 
Refira-se que o Andebol Clube de Fafe venceu, esta quarta-feira, em jogo a contar para a jornada 26 o
Boa Hora FC (23-22).
 
17/03/2017
 
Administrador
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ANDEBOL KARADAIK EURO 
O IIEWOR JOGADOR DE 2016 
Nikola Karabatic, do Paris Saint-Germain, foi 
eleito o melhor andebolista do mundo em 
2016, pela Federação Internacional. É a 
terceira vez que o francês de 32 anos, vice-
campeão olímpico nos jogos do Rio'16, 
conquista este prémio, depois de 2007 e 2014. 
Em femininos foi escolhida Cristina Neagu, 
que aos 28 anos conquista o galardão também 
pela terceira vez (2010 e 2015). 
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- I 
Hugo Canela prevê um dérbi com "muitas emoções" 

Pik-TDF,T30T. 

Leões dizem que 
"Benfica joga a vida" 

Hugo Canela e 
Bosko projetaram o 
dérbi escaldante dos 
quartos de final da 
Taça de Portugal 

Leasezuresoosers 
Sporting e Benfica vol-

tam amanhã a esgrimir argu-
mentos, 17 dias depois do 
triunfo leonino, por 30-27, na 
Luz, para o campeonato. Des-
ta feita, ojogo é dos quartos de 
final daTaça de Portugal. 

"Esperamos um jogo muito 
dificil, o Benfica vem jogar a 
vida, quer passar à próxima 
fase, mas vai encontrar um 
Sporting que tem o mesmo 
objetivo na cabeça. Espera-se 
um jogo de muitas emoções, 
dificil e que vai ser jogado até 
ao fim", perspetivou o treina-
dorverdeebranco HugoCane-
la, em declarações exclusivas 
ao nosso jornal. 

Bosko Bjelanovic, um dos 
mais experientes, sustenta a 
mesma ideia."Queremosuma 
vitória. Ganhámos em casa do 
Benfica para a Liga, mas isso  

não interessa, a Taça é muito 
específica, num só jogo pode ir 
um troféu à vida Aequipa está 
concentrada e vamos a pensar 
ganhar bem o dérbi", disse. 

Na época passada foi o Ben-
ficaa vencer, por 36-35,e na fi-
nal da Taça. Nada que abale a 
confiança de Bosko. "Esta 
equipa foi construída para ser 
campeã, mas não é fácil juntar 
um grupo de jogadores. Só o 
valor dos atletas não garante 
vitórias, mas sim jogar com 
união e a força do coletivo; e 
nesses aspectos estamos a 
evoluir diariamente", assegu-
rou o lateral do Sporting. 

"Será muito difícil. 
O Benfica vem 
jogara vida na 
Taça" 
IllegoCaemia 
Treinador do Sporting 

Carlos Cruz: "Aqui 
há qualidade" 
ase Com as contas do título 
complicadas, o Benfica aponta 
baterias à Taça Challenge e à 
Taça de Portugal. Amanhã, às 
15 horas, as águias defrontam 
o Sporting nos quartos de final 
da segunda prova do calendá-
rio nacional, num duelo em 
que não há espaços para fa-
lhas, adverte o coordenador 
dos encarnados, Carlos Cruz. 
"No Benfica, todos os jogos 
têm sempre a mesma finalida-
de, que é procurar a vitória  

comtodasasarrnas que temos. 
Se chegamos a determinada 
fase das competições euro-
peias e nacionais é porque há 
qualidade", afirmou. O diri-
gente ainda abordou o interes-
se em Ljubomir Obrado-
vic para o lugar de Mariano 
Ortega. "Em clubes com a nos-
sa dimensão todos os dias se 
fala de qualquer coisa, mas so-
bre certosassuntos nãoiremos 
fazer qualquer tipo de comen-
tário público", finalizou. 
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141ADEIRA SAD 
É O PRIMURO 
HO DRAGA° 
Campeão ABC defronta 
Sporting na 1.2  jornada do 
Grupo A, que arranca com 
os portistas a defenderem 
a invencibilidade recorde 

***A sede do Comité Olím-
pico de Portugal acolheu o sor-
teio da fase decisiva do Cam-
peonato Nacional de andebol, 
por curiosidadecom a primeira 
bola a ter o nome do FC Porto, 
que arranca tendo um recorde 
de vitórias em todos os 26 jo-
gos da primeira fase. Os portis-
tas vão receber o Madeira SAD, 
que ocupa o quinto posto en-
tre os seis finalistas. Na ronda 
inaugural destaca-se o embate 
entre o campeão ABC e oSpor-
ting, havendo ainda a receção 
do Benfica ao Águas Santas. 
Uma semana depois será o FC 
Porto a visitar oABC e a tercei-
ra jornada terá o escaldante e 
talvez decisivo clássico entre 
azuis e brancos e leões. Partin-
do a três pontos do líder, o 
Sporting sabe que terá de ga-
nhar para aspirar ao título. 
"Penso que o FC Porto é clara-
mente favorito ao título", fri-
sou José Magalhães, diretor 
geral do andebol portista. Por 
sua vez, Hugo Malcato, secre-
tário técnico do Sporting, ad-
mitiu que a margem de erro da 
sua equipa é nula. "Depende-
mos de nós para atingir o obje-
tivo de ser campeão. Cada jogo 
será uma final", apontou. Já o 
coordenador do Benfica, Car-
los Cruz, é claro: "Todos jogos 
serão para ganhar". —1-P.G. 

J 121 E \ 1 
GRUPO A 

2503 e Zt-04 
ABC-Sporting 
Benfa-Aguas Santas 
FC Porto-Madeira SAD 

01.04 e 29.04 
Spotting-Apuas Santas 
ABC-FC Porto 
Madeira SADierifica 

JORNADAS 08.04.13-0S 
FC Porto-Sporting 
Agi= Sentas-Macledra SAC. 
IlinfiCa-ABC 
4. JORNADA 12.04e 20.0S 
Sport~ladelra SAD 
FC Porto4knfica 
ABC-Águas Santas 

JOR NA JAS 604•27.05 
atinfica-Sporting 
Madeira SAD-APC 
Aguas Santas-PC Porto 

GRUPO 13 

25.03 
Arsenal Devesa-Sp. Horta 
Fale-ISMAI 
Avarsca-BeIenenses 
Sio Miamede-Boa Hora 
Nota: horas por definir 
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Andehot  ABC recebe 
leão me ¡manque 
da segada fase 
• O sorteio da segunda 
fase da 1.' Divisão de ande-
bol, que começa no dia 25, 
ditou que o campeão ABC 
iniciará a defesa do titulo 
frente ao Sporting. 
Calamar% " 
~da 348/071- &Impo A - ABC-Sportrig, 
Berlim-Aguas Santas, F C Poso-MadOra SAD.  
Grupo 0 - Arsenzá Devesas-Sp Horta, Fato-
Mala-ISMAI, Avanca-acienens, Ac Sso 
Mamede-Boa Hora 
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Município 
Sustentável 

  

Câmara Municipal de Tábua 

   

Tábua: um concelho com 
emprego e qualidade de vida 
O concelho de Táboa, no 
distrito de Coimbra, é um 
local especial. 
Illesenvohn>se ali trabalho 
tendo em vista o bem-
estar e a felicidade dos 
seus habitantes. 
Emprego, lazer e cultura, 
uma tradição 
gastronómica plena de 
saberes especiais, 
belezas mimais e um 
rico património, 
caracterizam Tábua, 
sendo pontos que o 
executivo da Câmara 
Municipal quer manter e 
incrementar. Tábua é um 
lugar bom para viver e os 
tabuenses gostam de 
partilhar tudo quanto lhes 
proporciona qualidade de 
vida. Tábua é também mn 
local que convida a uma 
inolvidável visita. 

Poderemos falar da importância da Feira do 

Queijo que decorreu dia 4 e S de março? 

Tivemos nos dias 4 e 5 de Março a 28° edição da 

Feira do Queijo, do Mel, dos Enchidos, do Pão, 

do Vinho e mostra de gastronomia de produtores 

das nossas freguesias. Estiveram presentes cerca 

de 105 expositores, entre produtores e as nossas 

associações que estavam presente com a gastro-

nomia. Eram, portanto, 105 stands. Esteve pre-

sente no sábado o programa da RTP 1, "Somos 

Portugal", que correu lindamente. Este ano deci-

dimos inaugurar a feira de manhã, habitualmen-

te fazíamos da parte de tarde, mas este ano foi 

aberta ao público às 11h da manhã e as coisas 

tiveram outro impacto, com a presença de muita 

gente. Embora durante a tarde foi a "feira das fei-

ras". Este ano superou as nossas expectativas e 

mesmo a dos participantes. No domingo, como 

é habitual, é sempre uma enchente, somos visita-

dos por pessoas de Lisboa e de outros locais mais 

distantes, não são só pelas dos concelhos limítro-

fes. Existe aquele visitante que vem à feira propo- 

Mário Loureiro, Presidente C.M. de Tábua 

sitadamente, porque gosta dos nossos produtos 

regionais; fazemos parte da região demarcada do 

queijo da Serra da Estrela e da região demarcada 

do vinho do Dão. Ternos três produtores de exce-

lência: Ladeira da Santa, Picos do Couto, Don-

naires. Alguns deles medalhados, pois os nossos 

produtores estão cada vez mais a apostar na qua-

lidade investindo nas castas, equipamentos e téc-

nicos especializados. 

Foi um certame de excelência, os nossos pro-

dutores no sábado venderam tudo, tendo que 

repor novamente para venda no domingo. E 

conseguiram vender toda a mercadoria mais 

uma vez. No final da feira, eu dou sempre a 

volta pelos stands para me inteirar de como as 

coisas correram, tenho um registo de proximi-

dade. Todos os produtores ou artesãos disse-

ram-me: " Nunca nos deixe de convidar, por-

que esta feira corre sempre muito bem." Neste 

feira os visitantes compram, não fazem apenas 

as provas, mas levam os nossos produtos para 

suas casas. Compram os nossos produtos en-

dógenos, porque sabem que têm qualidade. É 

para isso que município trabalha, estamos a 

promove-los, estamos a promover a região. 

De certa forma também apela e divulga a 

região no setor do turismo? 

Através da transmissão pela televisão e de ví-

deos que nós produzimos, e quem nos visitam 

é testemunha do espaço cila natureza que nos 

envolve para as pessoas passearem, fazerem as 

suas atividades desportivas e lúdicas. Nós te-

rnos aqui um dos maiores BTT do pais. Vamos  

ter uma competição de BTT, no inicio do ve-

rão, que em três ou quatro horas tiveram as 

inscrições completas. Em 2015 tivemos uma 

prova que abriram as inscrições à meia-noite e 

passado 40 minutos tinham 1300 participantes 

inscritos. Teve de existir uma segunda fase, 

sendo este evento organizado por uma Asso-

ciação Desportiva de Tábua, o MK Makinas, 

que também tem promovido o desporto moto-

rizado, nomeadamente o Rally de Tábua. Para 

o ano de 2017, a nova edição do BTT de Tá-

bua, que ocorrerá no dia 11 de julho, será or-

ganizada pela recém criada associação BTT 

Tábua. 

E outros eventos desportivos organizados 

pela Câmara? 

Temos o Centro de Marcha e Corrida que preten-

de incutir nas pessoas a preocupação com a saú-

de, com a sua preparação física. A marcha e cor-

rida são importantes e permitem o contacto com 

a natureza. O Centro de marcha e corrida faz 

caminhadas diárias com as pessoas. Os partici-

pantes já se organizam uns com os outros, de 

forma autónoma. Temos um técnico do municí-

pio que acompanha toda a formação. O Centro 

está sediado junto às nossas piscinas municipais. 

Vamos ter um grande encontro de marcha e cor-

rida no dia 30 de Abril, o que vai chamar muita 

gente a Tábua. No ámbito da atividade física e 

desportiva tivemos a nossa prova de São Silvestre 

que teve cerca de 500 participantes. Em termos 

de desporto abraçamos o projeto Do vou sport? 

Que é uma alerta para a saúde e para que as pes- 

soas não deixem de fazer exercício. Nós temos 

muita gente jovem, mas também temos menos 

jovem, porque sabemos atrai-los. No domingo 

de manhã fazemos uma sessão de ginástica ao ar 

livre com formadores do município e as pessoas 

aderem, vêm propositadamente para fazer uma 

aula de ginástica. Temos as piscinas e o estádio 

municipal que tem uma atividade diária e per-

manente; desde ginásio, formação de árbitros, 

dança, bailei, entre outras modalidades. O pavi-

lhão multiusos que temos a formação de despor-

to na área do futsal, basquetebol e do andebol. 

Existe muita gente motivada, surgiu uma nova 

associação que se envolveu na área de desporto 

que é a Casa do Povo de Tábua juntamente com 

o Grupo Desportivo Tabuense e outras associa-

ções desportivas estão muito ativas. 

E na área da Cultura? 

Na área da cultura temos uni investimento forte 

no nosso Centro Cultural. Neste momento temos 

50 meninos e jovens a tocar que começaram a 

sua formação nas nossas AEC (Atividades de En-

riquecimento Curricular) com apoio do Conser-

vatório de Música de Artes do Dão e da Banda de 

São João de Areias e que entretanto com a cons-

trução do Centro Cultural a formação é toda rea-

lizada em Tábua. Os pais aperceberam-se que os 

filhos tinham vocação musical e encaminharam-

-nos para o conservatório. Neste momento, te-

mos uma Academia artística do município com 

muita qualidade. Temos uma Universidade Sé-

nior que tem cerca de 90 participantes diários. 

Existe cinema todas as semanas, a Escola Profis-

sional também usa o espaço, com curso na área 

do teatro. O Centro Cultural está aberto a todas 

as entidades que necessitem do espaço. Eu en-

tendo que os espaços municipais são criados 

para serem utilizados e os equipamentos só fun-

cionam se estiverem de portas abertas a todas as 

iniciativas e entidades. 

Há uma grande preocupação com criação de 

postos de trabalho, é um modo de evitar da de-

sertificação? 

A criação de emprego é essencial para fixar popu-

lação. E a autarquia nos últimos anos tem efetuado 

um investimento muito grande no parque industrial 

de modo a criar condições para que as empresas se 

instalem ou ampliem as suas valências. Aqui, em 

Tábua há emprego, por isso temos muita gente de 

outros concelhos a trabalhar nas nossas empresas. 

Temos a felicidade de em Tábua termos o maior 

empregador do centro do país. 
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ANDEBOL  

Sorte foge ao Sporting 
na fase final da 1P- Divisão 
SM A sorte nada quer com o 
Sporting, segundo ditou osorteio 
ontem realizado, na sede do Co-
mité Olímpico de Portugal (Lis 
boa), do Campeonato dal" Divi-
são. Com  seis equipas na discus -
são do título (Grupo A), os leões 
são os únicos dos quatro princi-
pais candidatos que vão encon-
trar os trêsmaiores rivais na con-
dição de forasteiros, logo na pri-
meira volta da série. 

Em cinco jornadas, °Sporting , 
maior ameaça ao líder FC Porto, 
desloca-se dia 25 ao Flávio Sá 
Leite em Braga (ABC), a 8 de abril 
ao Dragão Caixa (FC Porto) e a 15 
do mesmo mês à Luz (Benfica), 
recebendo a 1 de abril o Águas 
Santas e a 12 o Madeira SAD. 

Quanto ao FC Porto, principal 
favorito que venceu os 26 jogos 
da fase regular, parte em vanta-
gem e com a benesse de receber 
na primeira volta o Sporting e o 
Benfica (8 de abril). A deslocação 
mais complicada dos dragões na 
primeiravoltaacabaporser a vi -
sita a Braga (1 de abril). 

Já o campeão ABC vai iniciar a 
fase final a abrir, recebendo o 
Sporting e o FC Porto, para na 3# 
ronda (8 de abril) se deslocar ao 
recinto das águias. 

O Benfica, aliás, tem um sor-
teio bastante equilibrado nesta 
fase, pois receberá Águas Santas 
(25 de março), ABC (8 de abril) e 

.Sporting (15 de abril), deslocan-
do-se à Madeira (1 de abril) e ao 
Porto (12 de abril). 

Refira-se que a fase final dis-
puta-se a duas voltas, comosseis 
primeiros da fase regular a tran- 

GRUPOA 
r jornada 

ABC 25 março SPORTING 

BENFICA 25 março ÁGUAS SANTAS 

FC PORTO 25 março MADEIRA SAD 

2 

SPORTING abril ÁGUAS SANTAS 

ABC abril FC PORTO 

MADEIRA SAD 1 abril BENFICA 

31orriada  

FC PORTO 8 abril SPORTING 

ÁGUAS SANTAS 8 abril MADEIRA SAD 

BENFICA 8 abril ABC 

4...jornada  

SPORTING 12 abril MADEIRA SAD 

FC PORTO 12 abril BENFICA 

ABC 12 abril AGUAS SANTAS 

5•,jorliada  

BENFICA 15 abril SPORTING 

MADEIRA SAD 15 abril ABC 

ÁGUAS SANTAS 15 abril FC PORTO 

Nota: Segunda volta realiza-se nos dias 
22 e 29 de abril, 13, 20 e 27 de maio 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D 

& FC PORTO 39 - - - 

&SPORTING 36 • • 

& ABC 33 - 

09 8ENFICA 32 - - 

41,9 MADETRASAO29 • - 

& A. SANTAS 28 - 

sitarem com metade dos pontos 
para o Grupo A, o mesmo suce-
dendo com as oito equipas que 
disputarão o Grupo B, da manu-
tenção, que também se inicia dia 
25. Nestasérie, o Avanca (27 pts.) 
parte em vantagem, recebendo 
na P ronda o Belenenses (21). Já o 
Arsenal (20) recebe o Sp. Horta 
(19), o AC Fafe (19) o Mala ISMAI 
(25) e o A. Mamede (16) o Boa 
Hora (22). o A.R. 
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ANDEBOL 

Juniores femininas 
lutam pelo Europeu 
EA Portugal inicia hoje, em Zhlobin, a 
caminhada para o Europeu de sub-19 
feminino, defrontando a Suíça, na La 
ronda do Grupo 6 (apura o L°). As ju-
niores jogam amanhã com Geórgia e 
domingo com a anfitriã Bielorrússia. 
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Sorte foge ao Sporting na fase final da 1.ª Divisão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-03-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=60f303e

 
Leões com primeira volta complicada
 
A sorte nada quer com o Sporting, segundo ditou o sorteio ontem realizado, na sede do Comité
Olímpico de Portugal (Lisboa), do Campeonato da 1ª Divisão. Com seis equipas na discussão do título
(Grupo A), os leões são os únicos dos quatro principais candidatos que vão encontrar os três maiores
rivais na condição de forasteiros, logo na primeira volta da série.
 
Em cinco jornadas, o Sporting , maior ameaça ao líder FC Porto, desloca-se dia 25 ao Flávio Sá Leite
em Braga (ABC), a 8 de abril ao Dragão Caixa (FC Porto) e a 15 do mesmo mês à Luz (Benfica),
recebendo a 1 de abril o Águas Santas e a 12 o Madeira SAD.
Continuar a ler
 
Quanto ao FC Porto, principal favorito que venceu os 26 jogos da fase regular, parte em vantagem e
com a benesse de receber na primeira volta o Sporting e o Benfica (8 de abril). A deslocação mais
complicada dos dragões na primeira volta acaba por ser a visita a Braga (1 de abril).
 
Já o campeão ABC vai iniciar a fase final a abrir, recebendo o Sporting e o FC Porto, para na 3ª ronda
(8 de abril) se deslocar ao recinto das águias.
 
O Benfica, aliás, tem um sorteio bastante equilibrado nesta fase, pois receberá Águas Santas (25 de
março), ABC (8 de abril) e Sporting (15 de abril), deslocando-se à Madeira (1 de abril) e ao Porto (12
de abril).
 
Refira-se que a fase final disputa-se a duas voltas, com os seis primeiros da fase regular a transitarem
com metade dos pontos para o Grupo A, o mesmo sucedendo com as oito equipas que disputarão o
Grupo B, da manutenção, que também se inicia dia 25. Nesta série, o Avanca (27 pts.) parte em
vantagem, recebendo na 1ª ronda o Belenenses (21). Já o Arsenal (20) recebe o Sp. Horta (19), o AC
Fafe (19) o Maia ISMAI (25) e o A. Mamede (16) o Boa Hora (22).
 
Autor: Alexandre Reis
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Presidente do Xico Andebol pede união dos clubes do Minho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-03-2017

Meio: RUM - Rádio Universitária do Minho Online

URL:http://www.rum.pt/news/presidente-do-xico-andebol-pede-uniao-dos-clubes-do-minho

 
Campeonato de Andebol 1 pode vir a acolher quatro equipas do Minho. Xico Andebol está na luta pela
subida. Arsenal da Devesa e Fafe trabalham pela manutenção com o ABC/UMinho na luta pela
revalidação do título
 
O presidente do Xico Andebol defende uma aliança entre os clubes minhotos para combater o risco do
fim do andebol na "província". Na próxima temporada o principal campeonato de andebol em Portugal
poderá abarcar quatro clubes do Minho: ABC/UMinho, Arsenal da Devesa, Fafe e Xico Andebol. Este
último está na luta pela subida de divisão. Já o ABC/UMinho trabalha pela revalidação do título e
Arsenal da Devesa e Fafe jogam para assegurar a manutenção.
 
Em entrevista à RUM, o presidente do Xico Andebol defende a necessidade de afastar rivalidades entre
os clubes do distrito de Braga, alertando que as diferenças orçamentais significativas para clubes
como Benfica, Sporting e FCP ameaçam o verdadeiro andebol em Portugal.
 
"A tendência que há é para que o andebol piore e acabe na  província . Quem olha para o fenónemo
de andebol verifica que o Benfica tem quarenta ou cinquenta atletas e depois distribui-os pelo Liceu de
Camões, Belenenses, Passos Manuel e criam-se um conjunto alargado de clubes de Lisboa. O mesmo
acontece no FCP que os empresta ao ISMAI, ao Avanca, etc", explica o dirigente, acrescentando que
os clubes do Minho "ou dão as mãos, ou as autarquias apoiam e os clubes se afirmam a nível de
província  ou o andebol está condenado a ficar circunscrito às grandes metrópoles de Lisboa e do
Porto".
 
O clube vimaranense pode regressar ao campeonato principal da modalidade, e caso Arsenal da
Devesa e Fafe assegurem a manutenção, poderão ser quatro as equipas minhotas presentes: duas de
Braga.
 
Uma possibilidade vista também como uma oportunidade para colocar de lado rivalidades, defende.
"No passado havia excesso de competição, de bairrismo, que não adianta nada. Pertencemos todos ao
distrito de Braga e temos de nos servir uns dos outros, são clubes de amigos, complementares e
nunca inimigos", reforçou.
 
Hoje à 1H26
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