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ANDEBOL 

A Europa debaixo de olho 
4 Discussão dos lugares classi-
jicativos começa hoje. ABC e Ben-
fica lutam pelo título amanhã 

Com ABC e Benfica a iniciarem, 
amanhã, em Braga, a luta peio títu-
lo de campeão nacional, o andebol 
está de volta hoje, dado que há mais 
para decidir além do cetro. A come-
çar pelos lugares nas competições 
europeias. Se para o campeão está 
reservado o lugar na Liga dos Cam-
peões e para o segundo classificado 
a entrada na Taça EHF, a discussão 
que Sporting e FC Porto começam 
esta noite, destinada a entregar o 
terceiro posto, vale igualmente um 
lugar na segunda competição mais 
importante. 

O derrotado deste duelo fica, pois, 
fora da EHF e entrará na Taça 
Challenge, mas não vai sozinho. A 
boa prestação de ABC e Benfica, que 
vão discutir a final da prova esta 
época, garantiu que mais uma equi-
pa portuguesa, a quinta classifica-
da, tenha acesso aos palcos euro-
peus. Para esse duelo estão a postos 
Madeira, SAD e Águas Santas, que 
começam esta tarde a jogar na Maia. 
Todas as partidas, exceto a final, que 
pode arrastar-se até dia 1 de junho 
com cinco jogos, decidem-se à me - 
lhor de três. No Grupo B, os mais 
aflitos continuam a respirar até à li-
guilha que deverá decidir quem per-
manece na principal divisão na pró-
xima temporada. 

CALENDÁRIO 
4 Amanhã ->  'Play-off'  

1°/2.° 
ABC — Benlica 18.00h A BOLA TV 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  
4 suje  

3:74.°  
Sporting-FC Porto 2100h 
Pavilhão Ginásio do Sul, em Almada 

5.°/6.° 
Águas Santas-Madeira, SAD 18:00 h 
Pavilhão Comendador Adelino Costa, em Aveiro 

7.°/8.° 
Avanca-P. Manuel 18.00h 
Pavilhão Comendador Adelino Costa, em Aveiro 
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mais Andebol 

e  FIM DE ÉPOCA. Sporting Horta-
-AC Fafe e Belenenses-ISMAI 
encerram a época, esta tarde, sem 
que resultados sejam determinantes 
para subidas e descidas pois está 
previsto o alargamento para 2016/17. 
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Final Campeonato J3 
25/05 ABC-Benfica 

Final Campeonato J4* 
18/05  Benfica-ABC 

Final Campeonato 15* 
01/06 ABC-Benfica 

' SE NECESSÁRIO 

Final Campeonato 11 
Hoje  ABC-Benfica 

Final Campeonato J2 
11/05  Benfica-ABC 

Final Challenge CUP J1 
14-15/05 Benfica-ABC 

Final Challenge CUP J2 
21/05  ABC-Benfica 

Croata Dragan Vrgoc (Benfica) é uma das armas dos encarnados 

PODEM DEFRONTAR-SE 7 VEZES ATÉ1DE JUNHO 

ANDEBOL.  

UMA 1VIÃO-CHEIA 
DE BENFICANABC 
DECISÕES (5',,  Águias e minhotos são finalistas no CALENDÁRIO 

campeonato português e na Taça Challenge 
FIUPE ANTÓNIO FERREIRA peão nos últimos sete anos) e 

E ste é um final de época Sporting, respetivamente. 
inédito no andebol portu- Entre os jogos da final, outra 
guês, com o Benfica e o decisão: a Taça Challenge. Os 

ABC a poderem defrontar-se minhotos repetem a final da 
sete vezes em apenas 25 dias. época passada, depois de terem 

O primeiro duelo acontece já sido eliminados pelos romenos 
hoje na decisão do título de dos Odorheiu Secuiesc. Já o 
campeão (numa final à melhor Benfica regressa a uma decisão 
de cinco jogos). Uma reedição na Europa cinco anos depois. 
de 2007/2008, quando as águias Em 2010-2011, as águias perde -
levaram a melhor sobre os mi - ram com os eslovenos do Cimos 
nhotos. Benfica e ABC chegam Koper. A única equipa portu-
à final depois de terem supera - guesa que já conquistou uma 
do os finalistas das duas últimas Taça Challenge foi o Sporting 
temporadas: FC Porto (cam- em 2009/2010. • 
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46 clubes desportivos 
receberam 150 mil euros

111 Um montante 
global de 150 mil euros 
foi ontem distribuído por 
46 clubes do concelho de 
Coimbra. O valor do fi-
nanciamento, que varia de 
coletividade para coleti-
vidade, foi aprovado pelo 
executivo municipal no 
passado mês de novem-
bro, mas só ontem ficaram 
reunidas as condições para 
assinar os contratos-pro-
grama. 

O presidente da câmara, 
Manuel Machado, subli-
nhou que “estamos a criar 
a tradição de assinar estes 
contratos programa de de-
senvolvimento desportivo 
o mais próximo possível do 
arranque do ano, esperan-
do que, no próximo ano, 
seja ainda mais cedo”. As 
transferências para os clu-
bes serão feitas num prazo 
de 10 dias.

Salão Nobre 
deu significado à cerimónia

Presentes no Salão Nobre 
dos Paços dos Concelho, 
cerca de meia centena de 
dirigentes firmaram os 
respetivos contratos, refe-
rentes à época 2014/15, de 
acordo com o regulamento 
vigente.

Segundo o pelouro do 
desporto, “é uma forma da 
autarquia promover o bem-
estar, a saúde e a qualidade 
de vida dos seus munícipes, 
ajudando as coletividades 
a oferecerem as melhores 
condições para a prática 
desportiva e a aumentarem 
o número de praticantes, 

quer no desporto informal, 
quer no federado”. 

Para receber o subsídio, 
cada uma das associações 
apresentou a sua candi-
datura, tendo sido quase 
todas aprovadas (ficaram 
de fora quatro clubes por 
falta de entrega de docu-
mentos e dois por já terem 
sido alvo de atribuição de 
apoios financeiros). 

Os apoios financeiros on-
tem atribuídos dividem-se 

em diversos contratos pro-
grama, que contemplam, 
conforme o caso, instala-
ções desportivas, aquisi-
ção de material desportivo 
estrutural, fornecimento 
de material desportivo de 
desgaste, participação em 
eventos desportivos não 
regulares, organização de 
eventos desportivos inter-
nacionais e nacionais de 
relevo, apoio a transportes 
para eventos desportivos, 
reconhecimento da for-
mação desportiva, confir-
mação de prestação des-
portiva e incentivo ao alto 
rendimento. 

De acordo com os serviços 
camarários, “este apoio ao 
movimento associativo é 
uma aposta do atual exe-
cutivo na promoção do 
desporto, complementada 
pelo esforço que tem feito 
no sentido de trazer para 
Coimbra grandes eventos 
desportivos e competi-
ções”: mundiais, europeus 
e nacionais de várias mo-
dalidades e do desporto 
adaptado, como é o caso 
dos Jogos Europeus Univer-
sitários em 2018.

Em conclusão, o executivo 
camarário considera que  
“esta política municipal 
está também consubstan-
ciada no surgimento, em 
Coimbra, de grandes atle-
tas formados nos clubes 
concelhios, em modalida-
des como o judo, a natação, 
o atletismo, a ginástica, o 
basquetebol e desportos 
de combate, entre outros”. 
| António Rosado

Cada um dos cerca de 50 dirigentes desportivos foi assinando os respetivos contratos-programa

coletividades 
subsidiadas
R Academia de Basquete-

bol Vincit qui si Vincit 
RAcrogym Clube 
RAAC
RAAC/OAF
R Ass. Desportiva e Recre-

ativa do Casal da Misarela 
RCoimbra Basquete – CAD
RAss. Cristã da Mocidade
RAss. Cultural do Vilarinho 
R Ass. Desportiva e Cultural 

da Adémia
R Ass. Desportiva
     e Cultural de Almalaguês
R Ass. Desp. e Cultural
     de Vila Verde
RAss. Desp.de Souselas
R Ass. de Atletismo
     de Coimbra
R Ass. Distrital de Judo
     de Coimbra
RAss. de Est. da E. Agrária
RAss. Rec. Casaense
RCasa do Povo de Ceira
RCentro Judo Clube 
RCentro Hípico de Coimbra 
RCentro Norton de Matos
R Centro dos Trabalhadores 

de Sobral de Ceira 
R Centro Social
     da Marmeleira 
RCentro Social da S. João 
R Club Desportivo
     de Assafarge 
R Clube Desportivo
     Pedrulhense 
R Clube Fluvial de Coimbra
R Clube Futebol Santa Clara 
R Clube Karaté de Coimbra 
R Clube do Mar de Coimbra 
R Clube Náutico Académico 
R Clube Recreativo
     do Calhabé 
R Clube de Ténis
     de Coimbra 
R Clube Veteranos
     Atletismo de Coimbra 
R Coimbra MMA 
R Esperança Atlético Clube 
R Futebol Clube S. Silvestre 
R Ginásio Clube
     de Antuzede 
R Grupo Recreativo
     “O Vigor da Mocidade” 
R IIL/CAIC (Andebol/
     Voleibol)
R Juventude Desportiva
     e Recreativa de Arzila
R Lordemão Futebol Clube 
R Olivais Futebol Clube 
R Real Clube de Brasfemes 
R Sport Club
     Conimbricense 
R União Desportiva
     do Lôgo de Deus 
R União Desportiva
       e Recreativa de Cernache

Para receber o subsídio, 
cada uma das associa-
ções viu a sua candi-
daturas aprovada, com 
exceção de seis casos

1  O dinheiro será 
investido em 
instalações 
desportivas, 
aquisição de material 
desportivo e

 participação em 
eventos desportivos

2   Está também 
contemplada a 
organização de 
eventos desportivos, 
apoio a transportes, 
formação desportiva, 
prestação desportiva 
e incentivo ao alto 
rendimento

DB-Carlos Jorge Monteiro
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Alavarium Love Tiles
crente em passar à final
Objectivo Herlander Silva coloca toda a pressão do lado do Colégio de Gaia.
Treinador justifica-se: “estamos em vantagem, porque elas não podem falhar”

O Alavarium quer “puxar dos galões” em Gaia para garantir a presença na final

Sérgio Loureiro

As meias-finais do Nacional de
Andebol Feminino têm jogo
grande esta tarde, a partir das
18 horas, com o Colégio de
Gaia, vencedor da fase regular,
a receber o Alavarium, tricam-
peão nacional. Será o segundo
encontro desta fase, oito dias
depois de a formação orienta -
da por Herlander Silva ter-se
adiantado na eliminatória, ao
vencer por quatro golos de di-
ferença (29-25).

“Estamos em vantagem, por-
que elas não podem falhar”, as-
sume o treinador aveirense. A
vantagem, na realidade, não se
restringe apenas ao triunfo no
primeiro embate. Também é
porque a eliminatória se decide
à melhor de três jogos.

“Vamos tentar resolver a pas-
sagem à final já este sábado
[hoje]. Se o conseguirmos, será
importante porque teremos
mais tempo de descanso”, re-
vela Herlander Silva comple-
tando o pensamento da se-
guinte forma: “esta é uma fase
da época em que o cansaço já
é bastante grande. Para além
do trabalho no clube, as atletas
têm também o desgaste dos
estudos, as selecções, etc”.

Apesar do optimismo que
reina no seio grupo de trabalho
aveirense, o técnico faz ques-
tão de relembrar a valia do
opositor deste fim-de-semana.

“Se me pergunta se o favori-
tismo está do lado do Colégio
de Gaia, eu respondo que não
há favoritos. Sabemos que o
nosso adversário, esta época,
ainda não perdeu qualquer jo -
go em casa, mas nós somos
tricampeões nacionais. Por ou-
tro lado, são elas que não po-
dem falhar no seu pavilhão e
nós estamos tranquilos para
disputar um jogo que, na mi-
nha opinião, será de tripla”,
considera Herlander Silva.

Mariana Lopes é
a voz da experiência

A voz da experiência surge
através de Mariana Lopes. A
central, peça fundamental na
estrutura da equipa aveirense,
assume que o colectivo “tem
trabalhado bem” para que este
sábado [hoje] a meia-final fi-
que já decidida. “Estamos re-
laxadas e sem grandes pres-
sões. Aliás, a pressão que possa
existir, do nosso lado, é posi-
tiva, tanto mais que vamos en-

Andebol
1.ª Divisão Feminina

ARQUIVO
carar este jogo da mesma for -
ma que temos feito em todos
os outros que já disputámos”,
esclarece a jogadora

O Colégio de Gaia, já se sabe,
está invicto, no seu próprio re-
duto, esta temporada mas tal
facto em nada belisca a ambi-
ção daquela que tem sido a
equipa dominadora do ande-
bol feminino nos últimos três
anos. “Temos a perfeita noção
que a primeira fase nos correu
abaixo das nossas expectativas
e possibilidades. Mas isso já
passou e o que posso garantir
é que vamos puxar dos nossos
galões de campeãs para garan-
tir a presença na final”, asse-
gura Mariana Lopes. |
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Alavarium sem pressão em Gaia 
no 2.º jogo das Meias-Finais P25
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ARSENAL DA DEVESA 
ATACA A SUBIDA
A equipa de andebol do Ar-
senal da Devesa recebe, esta 
noite, a partir das 21h00, o 
Vitória de Setúbal. Subir à I 
Divisão é a meta.
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Arsenal andebol arranca hoje frente ao Vitória de setúbal  na fase final

«Importante entrar a vencer»

 Luís Filipe Silva

O
Arsenal da Devesa 
Andebol começa ho-
je a disputa da fase 
final do campeona-

to de andebol da 2.ª divi-

são com a receção ao Vi-
tória de Setúbal, a partir 
das 21h00, no Pavilhão 
Flávio Sá Leite.

Para o técnico Gabriel 
Oliveira «é fundamental 
entrar a vencer» nesta fa-

questão psicológica e de 
motivação», sublinhou.

Sobre o adversário, Ga-
briel Oliveira diz tratar-
-se de uma equipa «com 
jogadores experientes no 
andebol», que nesta fa-
se da prova pode fazer 
a diferença. Também o 
facto de ser uma equipa 
proveniente da zona Sul, 
que ainda não jogou este 
ano com o Arsenal, pode-
rá colocar mais dificulda-
des. «Já visionámos jogos 
em video e os atletas estão 
preparados para o que vão 
encontrar», disse.

No entanto, o objetivo 
traçado para este arran-
que é somente um: «Va-
mos dar tudo para vencer 
porque jogamos em casa 
e queremos começar da 
melhor maneira», finali-
zou o treinador do Arse-
nal da Devesa Andebol, 
Gabriel Oliveira.

se da competição, onde 
os bracarenses aspiram à 
subida de divisão.

«Não é que fique nada 
decidido, porque não fi-
cará qualquer que seja o 
resultado, mas sim pela 

Equipa bracarense recebe hoje Setúbal
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resende e rocha e a primeira final com a turma encarnada 

«Benfica será tanto ou ainda
mais difícil que o Sporting»

 pedro vieira da silva

O
ABC/UMinho joga, 
amanhã, a primeira 
"final" com o Ben-
fica, esta relativa ao 

play-off que servirá para 
apurar o novo campeão 
nacional. A partida está 
marcada para as 18h00, no 
Pavilhão Flávio Sá Leite.

O central Hugo Rocha, 

da turma academista, ain-
da no lançamento do en-
contro com o Sporting, 
das meias-finais, tinha 
revelado ter ficado «sur-
preendido» com a elimi-

nação do hepta campeão 
Porto, que foi derrota-
do pelo Benfica, conjun-
to que, esta época, já ven-
ceu a Taça de Portugal (o 
ABC/UMinho já ganhou 
a Supertaça).

«Surpreendeu a elimi-
nação do FC Porto, tendo 
como referência os jogos 
que se disputaram antes, 
na fase regular. O Benfica 
eliminou o FC Porto jus-
tamente. Surpreendeu, 
mas mostrou que, nesta 
fase, foi mais forte. Qua-
lificou-se com justiça. Se 
nós tivemos dificuldades 
nos jogos com o Sporting, 
temos a certeza de que va-
mos encontrar tantas ou 
mais dificuldades nos jo-
gos que teremos com o 
Benfica», destacou Hu-
go Rocha.

datas da challenge definidas

Jogo em Lisboa a 14, 21 em Braga (18h00)

A Federação Europeia de Andebol revelou, ontem, a da-
ta do encontro da segunda mão da final da Taça Chal-
lenge, entre ABC/UMinho e Benfica, que terá lugar no 
dia 21 (sábado), a partida das 18h00.

O encontro da primeira mão deverá ser jogado a 14, 
também um sábado, na capital portuguesa (data e ho-
ra por confirmar).

As duas partidas, ao que o Diário do Minho apurou, 
serão alvo de transmissão televisiva por parte de um 
canal desportivo codificado.

Hugo Rocha (esquerda) e Carlos Resende fazem a antevisão do jogo com Benfica

carlos resende, técnico do abc/uminho

«É um jogo muito apetecível»

Carlos Resende, como é habitual, surgir na sala de 
Imprensa muito bem-disposto. Ladeado por Hugo 
Rocha, também ele brincalhão, o técnico dos minho-
tos lançou o jogo de amanhã com o Benfica. «Dife-
renças? Olhe, começa logo pelo equipamento, pela 
cor, dos jogadores, o facto do Benfica ter um pavi-
lhão próprio e o Sporting não, treinadores, etc. Ago-
ra, mais a sério, será tudo diferente. A única coisa 
que não é diferente são os nossos conteúdos, isto é, 
a forma como defendemos, como atacamos e tudo 
o resto. Temos de manter isso, com ajuste estratégi-
co. Temos vontade e "obrigação" de vencer. É um jo-
go apetecível, porque já se começa a decidir quem é 
o futuro campeão nacional», destacou Carlos Resen-
de, num tom confiante.
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Madeira SAD a uma
vitória da final do playoff
Madeirenses recebem hoje a formação do ADA Colégio João de Barros, no
Pavilhão do Funchal. Na 1.ª partida, disputada no Pombal, venceram por 28-27.

M
omentos de grande in-
tensidade e emoção são
esperados hoje no Pavi-
lhão do Funchal. O Ma-
deira SAD recebe, a partir

das 16:00, a formação do ADA
Colégio João de Barros, para dis-
putar o 2.º jogo das meias-finais
do playoff do Campeonato Mul-
ticare 1.ª Divisão Feminina. As
madeirenses estão em vantagem,
pois venceram a 1.ª partida, dis-

Em caso de derrota, será necessário disputar um terceiro jogo, também no Pavilhão do Funchal.

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

©
 J

M

putada no Pombal, por 28-27.
Uma segunda vitória coloca a
formação madeirense na final
que decide o campeão. Em caso
de derrota, será necessário dis-
putar um terceiro jogo, também
no Funchal. 
Na outra meia-final, o Colégio

Gaia/ Toyota recebe o Alavarium
Love Tiles, campeão em título,
desta feita a partir das 18:00. As
tricampeãs nacionais venceram
a 1.ª partida, em casa, por 29-25.
Mas o Colégio Gaia/Toyota vai
tentar tirar o máximo partido do
“fator casa” para forçar a “negra”. 

CS MADEIRA NA luTA PElO 5.º E 6.º lugAR 

O CS Madeira que venceu no

reduto do CA Leça, por 38-37
(após prolongamento), no 1.º
jogo de apuramento dos 5.º e
8.º lugares, joga hoje em casa,
a partir 18:00. O jogo também
deverá ser equilibrado, mas
uma vitória madeirense tam-
bém vale desde logo a elimi-
natória.
No outro jogo deste playoff,

o NDS Joana, que perdeu na
1.ª ronda na recepção ao Maias-
tars, por 17-24, tem pela frente
uma missão com elevado grau
de dificuldade, dado que se
desloca em desvantagem à casa
das adversárias. Mas as visi-
tantes vão tentar levar a ele-
minatória para o 3.º jogo.
JM
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FUTEBOL
I Liga, 33.ª jornada: Rio Ave-FC
Porto (16:15), Académica-Braga
(18:30) e Sporting-Setúbal
(20:45).
Treino do Marítimo, às 17:00 em
Machico.
Treino do Nacional, às 10:00 na
Choupana, seguido de conferên-
cia de imprensa.
Treino do União, às 10:30 no
Vale Paraíso.
I Divisão Juniores: Nacional-Tor-
reense, 16:00 na Choupana.
II Divisão Juniores: Naval-Maríti-
mo, às 16:00 na Figueira da Foz.
Liga Francesa: Lyon-Mónaco
(20:00).
Divisão de Honra Regional: Bair-
ro Argentina-Machico (16:30 C.
Lobos), Canicense-Caniçal
(16:00 Caniço) e Portosantense-
Santacruzense (16:00 Porto
Santo).
I Divisão Regional: CFF Madeira-
Santo da Serra (16:30 Ribeira
Brava) e Carvalheiro-Ribeira
Brava (16:30 ex-Liceu), Andori-
nha-Xavelhas (16:30 em Santo
António) e Choupana-Porto da
Cruz (18:30 da Choupana).
NATAÇÃO
Último dia do Campeonato da
Europa de Natação Adptada, no

Complexo da penteada
AUTOMOBILISMO
Rali Porto Santo Line 2016, 3.ª
prova do Campeonato de Ralis
Coral da Madeira, na Ilha Doura-
da.
PADEL
Ludens Clube Machico e a As-
sociação Ténis Madeira organi-
zam Torneio de Padel Aniversá-
rio do Ludens Top Center, nos
campos de padel do Complexo
Desportivo Água de Pena em
Machico.
ANDEBOL
I Divisão Feminina, 1.º/4.º lugar:
Madeira SAD-Colégio João de
Barros, às 16:00 no Pav. Fun-
chal.
I Divisão Masculina, 5.º/6.º lugar:
Águas Santas-Madeira SAD, às
18:00 em Águas Santas.
I Divisão Feminina, 5.º/8.º lugar:
Sports Madeira-Leça, às 18:00
no Pav. Funchal.
FITNESS
1.ª edição do International Fit-
ness Weekend Madeira, o
Health Club - Onda Revital Club
e da Galo Resort Hotels.
VOLEIBOL
II Divisão Masculina: CV Lisboa-
Marítimo, às 17:00 na Escola
Sophia M. Breyner. 

Agenda desportiva
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- 
ABC quer o pavilhão esgotado, pois o público tem ajudado a equipa a vencer 

ABC mais rico 
do que o Benfica 
Depois de Sporting e FC Porto, que têm 

"Este ano 36 troféus cada, sendo os clubes mais 
volta-se a vitoriosos do andebol em Portugal, 
viver aquele surgem ABC e Benfica, por esta ordem, 
fervor neste ranking. Os academistas, que 
academista venceram o último campeonato 
e que faz nacional em 2006/07, na altura um 
lembrar bicampeonato, somam 29 troféus (12 
velhos campeonatos, II Taças de Portugal e 6 
tempos" Supertaças), enquanto o Benfica, que 

foi campeão em 2007/08 tem 18 (7 
Hugo Rocha campeonatos, 5 Taças de Portugal, 3 
Jogador do ABC Supertaças, 2 Taças da Liga, r Taça 

Presidente da República). 

Bracarenses recebem amanhã o Benfica no jogo 1 da final, às 
18h00, para os adeptos terem tempo de chegar desde a rampa da Falperra 

ABC quer mais 
na corrida ao tf 
Depois de o público de 
Braga ter voltado em força 
ao pavilhão Flávio Sá Leite, 
como no jogo de quarta-
feira com o Sporting, o ABC 
quer potenciar o apoio à 
equipa nesta final de play-
off com o Benfica 

RUI GUIMARÃES 
**II Oito anos depois, ABC e 
Benficavoltam a encontrar-se 
numa final de play-off, com 
uma decisão, à melhor de cin-
co jogos, que arranca amanhã, 
a partir das 18h00, em Braga, 
no pavilhão Flávio Sá Leite. 
Em 2007/08, o título foi parar 
à Luz, com o Benfica coman-
dado pelo falecido Aleksander 
Donner, que antes havia sido 
campeão oito vezes com o 
ABC.Dessafinal, entre os ben-
fiquistas restaJoão Pais eTiago 
Pereira, que na altura era do... 
ABC, com Hugo Rocha a ser o 
único que volta ajogar de ama-
relo. "Este ano volta-se a viver 
aquele fervor academista e 
que faz lembrar velhos tem-
pos, como o dessa final de há 
anos", referiu Rocha. 

"No jogo como Sporting de-
cidia-se tudo, neste com o 
Benfica começa já a decidir-se 
quem será o futuro campeão 
nacional", disse também Car-
los Resende, ontem, no lança-
mento desta final. 

Relativamente aos adeptos, 
que na passada quarta-feira, 
no jogo com o Sporting, mar-
caram presença em elevado 
número e mereceram elogios 
por parte dos atletas, o técnico  

referiu que "se não puder ser 
melhor que seja pelo menos 
igual", admitindo que foi 
"uma noite fantástica no que 
concerne ao apoio que o públi-
co prestou equipa". 

Ainda sobre o mesmo assun-
to, Resende referiu: "Tudo fa-
remos para que não caiba mais 
ninguém e, até por causa dos 
aficionados do desporto auto-
móvel, como nós os dois [refe-
riu-se a si próprio e a Hugo Ro-
cha], que tambémgostávamos 
muito de estar na rampa da 
Falperra, marcamos o horário 
do jogo de forma a que depois 
de verem os automóveis a ace-
lerar possam vir ver os jogado-
res a acelerar também". 
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:3' E \ 
ANDEBOL 

CAMPEONATO 
5.°/6.° lugares 1.° jogo 
Apuas Santas-Macielra SAID 
18h30. Pav. do Aguas Santas 
Nuno Marques/João Correia 
Grupo B 6.' jornada 
Sp. Horta-Fato 
18h30, Pav. D. Horta, R. Almeida/A. Oliveira 
Balanances-ISPAM 
18h30, P. Acácio Rosa. E. Nicolau/l, Caçador 
Amanhã 

Final 11090  
A9C-Banfica 
18h00, Pav. Flávio Sá Leite 
Daniel Martins/Roberto Martins 
3.°/4.° 1.°P90  
Sporting-FC Porto Sportirig1V 
21h00, Pav. Ginásio Clube Sul 
Aberto Alves/Jorge Fernandes 

BASQUETEBOL 
LIGA POSRUGUFSA 1/2 finais 
Hoje 1.1omada 
Benfica-011veirense BTV 
15h30, Pav. Fidelidade 
L. Lopes/l.. Abreu/P. Mala 
Amanhã 2.1oinacla 
aanflea-Ogvalransa 

 
BTV 

15h30, Pav. Rclegcbde 
C. Santos/P. Coeho/S. Teixeira 

Porto-Ovaranm PortoCanal 
18h45, Dragka Caixa 
F. Rocha/N. Monteiro/H. Antunes 

HÓQUEI EM PATINS 
CAMPEONATO NACIONAL 23.•Jomada 
Hoje 
Cambra-Sporting 
18h00. Pav. Mun. Vale Cambr a 
1. Teixeira/R. Sousa/J. Mendes 
NCTurquel-San‘oanense 
21h00. Pav. Turquel 
J. Pinto/1. Pinto/A. Henriques 
JuvAilana-Baroeios 
21h30. Pav. Monserrate 
P. Rainha/C. Rego/M. Torres 
Amanhã 
011velrense-Candelárla 
15h00, Pav. Dr. Salvador Machado 
M. Fernandes/P. Almeida/P. Silva 

RÂGUEBI 
Hoje 
COVISAOMOAIRA Anal 
COUL4linito 
18h00. Est. Univ. Lisboa 
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rJ[ 
Campeonato Nacional - 
Fase Final -Grupo A - 
Play-off • Apuramento 5.° 
e 6.° - 1.° Jogo: Águas 
Santas-Madeira SAD, 18h00 
- Apuramento 7.° e 8.° - 1.° 
jogo: Avanc_a-Passos 
Manuel, 18h00 - Grupo B -
Apuramento do 9.° ao 12.° - 
6.a Jornada: 
Belenenses-M aia, 18h30; 
Sporting da Horta- Fafe, 
19h30. 

7,S0u5TF  
Campeonato da Liga - 
Play-Off -1/2 final - 1.° Jogo: 
Benfica-Olivei reme, 15h30. 

Volta à Itália, com 
a participação de André 
Cardoso (Cannondale) - 
Etapa: Arnhem Nijmegen, 
190 km. 

I Liga - 33.a Jornada: Rio 
Ave-FC Porto, 16h15; 
Académica.Braga, 18 h30; 
Sporting-V. Setúbal, 20h45. 
II Liga - 45.a Jornada: 
Freamunde-Penafiel, 11h15. 
1Divisão - 2.a Fase -10.a 
Jornada Apuramento de 
Campeão: 
Belenenses-Académica; 
Benfica•Paços Ferreira; FC 
Porto-Rio Ave; V. 
Guimarães-Sporting -1Divisâo 
-2' Fase - 1aa Jornada - 
Manutenção/Descida - Zona 
Norte: Boavista-Gil Vicente 
(Estádio Pasteleira); 
Tondela-Vizela; 
Leixões-Feirense; 
Braga-Moreirense - Zona Sul: 
Casa Pia-Loures; 
Nacional-Torreense; 
Portimonense-Sacavenense; 
UD Leiria-Oeiras - II Divisão - 2.a  

Fase - 10.a Jornada - Subida - 
Zona Norte: 
Pad roense-Oliveirense; Ac 
Viseu-Chaves (Est. Fontelo); 
Fafe-Operário - Zona Sul: Cova 
Piedade-V. Setúbal; Estoril-Real 
SC; Naval-Maritimo -
Manutenção/Descida - Série A: 
Tirsense-Varzim; 
Limianos-Merelinense; 
Neves-Aves; 
Mondinense-Freamunde -
Série B: Paredes-Lourosa; Torre 
Moncorvo-Canidelo; 
Sousense-Arouca; 
Penafiel-Sanjoanense - Série C: 
Marinha-Anadia; Vigor 
Mocidade-M a rinhense; 
Estação-Gouveia; Castelo 
Branco-Beira-Mar - Série D: 
Alcanenense-Caldas; 
Alverca-Atlético; 1° 
Dezembro-Linda Velha;  

Sintrense-Eléctrico - Série E: 
Pinhalnovense-Quarteirense; 
Despertar-Olhanense; 
Juventude-Barreirense; 
Farense-BM Almada. Jogos às 
16h00. 
Juniores B -2..a Fase -
Manutenção/Descida -10.a 
Jornada -Série D: 
Alverca-Sacavenense,16h00 
/ 13.a Jornada - Série A: 
Abambres-Palmeiras,15h00. 
Seleção Nacional Sub-16 -
Jogo de preparação: 
Portugal-Turquia, 17h00, no 
Estádio do Fão. 

FUTSAL   
Taça de Portugal -
Melas-Finais - Femininos: 
EDC Gondomar-Benfica, 
10h00; 
Sporting-Novasemente, 
12h00 - Masculinos: 
Oliva is-Sporting, 15h30; 
Leões Porto Salvo-Benfica, 
18h00. Jogos no Pavilhão 
Municipal da Póvoa de 
Varzim. 

-ICTQUIE1 EM PATINS 
I Divisão - 23.a Jornada: HA 
Cambra-Sporting,18h00: 
Turquel-Sanjoanense, 
21h00; Juv. Viana-OC 
Barcelos, 21h30. 

IVIOTOCKLISIVIO  
MotoGP - Grande Prémio 
de França - 5.3  prova 
do Mundial, com 
a participação de Miguel 
Oliveira (Moto2), em Le 
Mans - Treinos livres, às 
09h55, e qualificação, às 
14h05. 
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35A1 
TÍTULOS 
Possuem ABC e 
Oquei de Barcelos, 
os maiores clubes 
minhotos sem 
futebol. Os 
bracarenses já 
conquistaram 12 
vezes o Nacional de 
andebol que agora 
voltam a discutir e 
na formação 
chegaram a ser 
dominadores. O 
clube de Barcelos 
conquistou três 
vezes o 
campeonato, mas 
ja possui seis 
trofêtis europeus. 
incluindo a Taça 
dos Campeões de 
1991. Na Europa, o 
ABC vai jogar a 
quarta final. 

VITÓRIAS EV TODAS AS FRENTES 

Festas de ABC no andebol, Barcelos no hóquei, José Gonçalves no dclismo e Atlético de Famalicão no voleibol 

Semana à minhota 
João Sousa brilhou em 
Madrid, José Gonçalves 
venceu naTurquia, oABC 
chegou a duas finai, O 
Óquei de Barcelos conquis-
tou uma prova europeia, 
Famalicão festejou o título 
no voleibol. Que semana! 

C.ARLOSPLIMIDO 
••• Há Minho no desporto 
além do futebol do Braga e do 
Vitóriade Guimarães, como se 
provou ao longo da última se-
mana, com êxitos nas mais dis-
tintas modalidades.Alguns fo-
ram inéditos, mas todos pro-
vam a força do associativismo 
minhoto, sendo os triunfos o 
reflexo de uma base alargada 
de praticantes. 

No hóqueiempatins e no an-
debol, onde o Barcelos voltou 
a conquistar uma prova euro-
peia e o ABC ganhou direito a 
discutir° título nacional eterá 
uma segunda final europeia 
consecutiva, os minhotos ocu-
pam o quarto lugar nacional 
em número de atletas e os seus 
dois clubes mais poderosos es-
tão apenas arecuperar tempos 
de glória que jáviveram, sendo 
igualmente famosos pelas es-
colas de formação. Diferente 
será o título nacional do Atlé-
tico novoleibol feminino, pois 
o clube de Famalicão investiu  

esta época e algo em contraci-
clo com a região, pois Braga 
perdeu mais de metade dosvo-
leibolistas e dos clubes que 
possuía em 2009 e 2010, anos 
em que 1175 atletas e 58 equi-
pas colocavam a associação 
como a mais poderosa depois 
de Porto e Lisboa. 

Várias modalidades ressenti-
ram-se da crise que afetou a re-
gião - tendo atualmente cerca 
de 830 mil habitantes, o distri-
to de Braga foi um dos que re-
gistaram uma quebra demo-
gráfica -, como o atletismo, que 
na época passada tinha apenas 
592 federados, longe dos tem-
pos de pujança, mas que ainda 
permitem alegrias como se- 

AnJ EIV 

atletas sào minhotos, 
representando 26% do total 
de federados. É uma 
modalidade em que a 
região domina utilizando 
uma base alargada 

rem minhotos quase todos os 
maratonistas com mínimos 
para os Jogos Olímpicos: Dulce 
Félix, Filomena Costa, Jessica 
Augusto, Rui Pedro Silva e Ri-
cardo Ribas. Outras, no entan-
to, exibem com orgulho obom 
trabalho dos seus clubes. 

No ciclismo, a Associação do 
Minho é aque possui mais clu-
bes (109) e o distrito de Braga 
o segundo em número de atle-
tas (1979). José Gonçalves, 
vencedor há dias da Volta à 
Turquia e uma das revelações 
do pelotão internacional, não 
foi lançado para o estrelato 
desde Roriz, localidade de Bar-
ce los - é sobretudo um produ-
to das seleções nacionais e do 
clube de S. João de Ver -, mas e 
o exemplo de um distrito que 
ainda tem o seu irmão gémeo, 
Tiago Machado ou José Men-
des em equipas internacio-
nais. Já na canoagem, Fernan-
do Pimenta (Ponte de Lima), 
Emanuel Silva (Braga) e João 
Ribeiro (Esposende) são os ex-
poentes de uma região que do-
mina e já valeu... uma meda-
lha olímpica. 

E João Sousa? Sendo de Gui-
marães, os seus êxitos real-
mente pouco se devem à sua 
região. Foi formado em Barce-
lona e os clubesdoMinho nem 
sequer possuem... associação. 

ATT.P.TAS FEDERADOS 
POR DISTRITO 

ANDEBOL 
Porto 10169 
Setúbal 3829 
Aveiro 

I> 8r 3002 
Lisboa 1916 
Total 50244 

BASQUETEBOL 
Porto 3'726 
Lisboa 3154 
Aveiro 2277 
AI  • . e 1436 

1‘. 7°  907 
Total 19732 

CANOAGEM 
Porto 510 

l>  BI aC 348 
Viana 331 
Aveiro 206 
Beja 200 
Total 2597 

CICLISMO 
Porto 3945 

► Brac 1979 
Lisboa 1354 
Aveiro 1324 
Faro 908 
Total 14637 

Rik10111111PATRis 
Lisboa 1962 
Porto 1540 
Aveiro 678 
Minho 593 
Setúbal 442 
Total 6937 

VOLEIBOL 
Porto 19672 
Lisboa 2772 
Alentejo 2485 
VIS 1754 

Total 43121 

`") 

J 
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Agenda 
Aadalbal - drisio ~orlar Fase) • Play-off Ap. 5° e ET° Lugares-Águas Santas-Madeira SAD 
(18). Ap 7.° e 8.° Lugares - Av-anca-Passos Manuel (18). Grupo B- Sp. Horta-Fale (1830), Belenenses- 
Maia/Isrnat (1UO) 
Ilaredessiebel Udi (Play-off hdas-Rnais • Jogo E Elenfica-011teinsue (15.30). 
FinalaYal- Ll Ave-F. C Porto (1615), Acadêmica-8+3W (1830), Sporting-V. Setúbal (2045). 
Ude% Freamunde-Penafiel Ws). 
Anima A -1,  DivIsio (2.,  Fase) Ap G3mpeão - BenfIca-P. Ferreira 8elenenses-Academica, F. C. Porto-
% Ave. V Guimarães-Sporting. Descidas - Zona Norte - Braga-Morelninse. BoavIsta-Gil °Acente (Est Paste-
lera), LeixOes-Fehense, Tondeta-Viela. Zona Sul - U. Lema-Oetras, Pordmonense-Sacavenense, Casa Pia-
Leoas, Nadonal-Toneense. logos às 16 horas. 2.,  Medo Fase) -Ap. Campeão - Zona Norte- Pa-
droense-Olivelrense (Estadio), Ac. Viseu-Chaves (Mun. Fontelo), Fafe-Operddo. Zona Sul - C. Piedade-V. Se-
túbal. Estoril-Real Naval-Manlimo. Descidas - Sane A - Thsense-Vardm, Umianos-Mereinense, Nevt-
Aves, Mondnense-Freamunde. Série B - Paredes-lus, Louros& Sousense-Arouca. PenafTel-Sanjoanense 
Serie C - L Marcha-Ana a, V. Moddade-Mannhense, Estação-Gouveia, DC Branco-Beira-Mar. Sene 0 -1° 
Dexernbro-Unda-a-Velha Alcanenense-Caldas, Alverca-Atietico, Sintrense-FJearKo. Sane E - Prihalnoven-
se-Quartevense, Farense-BM Almada, An. Évora-Bairehense. Despenar-Olhanense. logos as 16 horas. 
Juniores 8 (2.' Fana) Descidas Sane A - Abarnbres-Palmeiras (LS). Série D - Alirerca-Sacavenertse (16) 
Torneio de DasentehrInsenrn da UEFA (Sul-18) Bélgica-Espanha (15 - Campo Cruz do Reguengo/Wa 
verde), Ponugal-Turquia (17 - CD F30) 
A. F. »dane ~ião Morehiquense-Culatrense Saves-ll Esperanças. Moncarapachense-Imonal, 
Lagoa-Feneiras. Quartelra-Quarteirense, Pademense-Esp, Lagos, Guia-Armacenenses Faro aerifica- 
~toa. logosas 16 horas. 
A. F. Porto 01~0 de Elite Vilannho-S. Rio llnlo (16 - 5 Maninho). 
Road - Taça da Portugal (Anal E Melas-finais Olivais-Sporting (L530), L Porto Salvo-Benfica (18) lo- 
gos no Min Povoa Varam 
~ara Padas 1,  Drena° Nacional - HA Cambra-Sporting (18), Turguel-Sanioanense (21), lua. Vla- 
na-0. Sorteios (2130. 
%and Olvisio de Honra - Play-off (Final) - 0:W1-Direito (18 - Est. Univ Lisboa).  
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Carlos Resende deu o mote 

ANDEBOL 

ea  Não será a mítica Rampa da Fal-
perra, este fim de semana, a tirar 
espectadores ao Pavilhão Flávio Sá 
Leite, onde o ABC recebe amanhã° 
Benfica no IQ jogo doplayoff do titu-
lo. "Marcámos o jogo para um ho-
rárioquepermitaaopúblicoquevai 
àRampadaFalperra vir a tempo de 
dar o seu apoio. Depois de acelera-
rem rumo ao Sameiro, venham ver 
os jogadores do ABC a acelerarem 
perante o Benfica, e se tudo correr  

bete, rumo àvitória." Este é o mote 
dado pelo técnico dos bracarenses, 
Carlos Resende, que quer de novo a 
casa a rebentar pelas costuras, 
como aconteceu diante do Spor-
ting. "Se nãopuderser,  melhor, que 
seja igual. Foi de facto uma noite 
fantástica. Tudo faremos para que 
não caiba mais ninguém." 

O ABC sabe quem vai defrontar a 
equipa que eliminou o heptacam-
peão nacional. "O Benfica mostrou  

ser mais forte que o FC Porto nesta 
fase e qualificou-se com justiça", 
frisou o lateral Hugo Rocha. 

Para Resende, não há compara-
ção entre leões e águias: "Equipas 
diferentes, treinadores diferentes 
que defendem estratégias diferen-
tes e têm também intérpretes dife-
rentes" . Entretanto o pivô Ricardo 
Pesqueira será operado na segun-
da- feira depois de sofrer umaluxa-
ção no ombro esquerdo. 41> 

ABC quer acelerart  no Flávio Sá Leite 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-05-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=91c945a3

 
Não será a mítica Rampa da Falperra, este fim de semana, a tirar espectadores ao Pavilhão Flávio Sá
Leite, onde o ABC recebe amanhã o Benfica no 1º jogo do playoff do título. "Marcámos o jogo para um
horário que permita ao público que vai à Rampa da Falperra vir a tempo de dar o seu apoio. Depois de
acelerarem rumo ao Sameiro, venham ver os jogadores do ABC a acelerarem perante o Benfica, e se
tudo correr bem, rumo à vitória." Este é o mote dado pelo técnico dos bracarenses, Carlos Resende,
que quer de novo a casa a rebentar pelas costuras, como aconteceu diante do Sporting. "Se não puder
ser melhor, que seja igual. Foi de facto uma noite fantástica. Tudo faremos para que não caiba mais
ninguém." O ABC sabe quem vai defrontar a equipa que eliminou o heptacampeão nacional. "O
Benfica mostrou ser mais forte que o FC Porto nesta fase e qualificou-se com justiça", frisou o lateral
Hugo Rocha. Para Resende, não há comparação entre leões e águias: "Equipas diferentes, treinadores
diferentes que defendem estratégias diferentes e têm também intérpretes diferentes". Entretanto o
pivô Ricardo Pesqueira será operado na segunda-feira depois de sofrer uma luxação no ombro
esquerdo. Continuar a ler Autor: P.G.
 
 04h29
 
 

Página 18



A19

ABC quer ´acelerar´ no Flávio Sá Leite
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-05-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Recebe amanhã o Benfica 04:29 . Record Por Record Não será a mítica Rampa da Falperra, este fim
de semana, a tirar espectadores ao Pavilhão Flávio Sá Leite, onde o ABC recebe amanhã o Benfica no
1º jogo do playoff do título. "Marcámos o jogo para um horário que permita ao público que vai à
Rampa da Falperra vir a tempo de dar o seu apoio. Depois de acelerarem rumo ao Sameiro, venham
ver os jogadores do ABC a acelerarem perante o Benfica, e se tudo correr bem, rumo à vitória." Este é
o mote dado pelo técnico dos bracarenses, Carlos Resende, que quer de novo a casa a rebentar pelas
costuras, como aconteceu diante do Sporting. "Se não puder ser melhor, que seja igual. Foi de facto
uma noite fantástica. Tudo faremos para que não caiba mais ninguém."O ABC sabe quem vai defrontar
a equipa que eliminou o heptacampeão nacional. "O Benfica mostrou ser mais forte que o FC Porto
nesta fase e qualificou-se com justiça", frisou o lateral Hugo Rocha.Para Resende, não há comparação
entre leões e águias: "Equipas diferentes, treinadores diferentes que defendem estratégias diferentes
e têm também intérpretes diferentes". Entretanto o pivô Ricardo Pesqueira será operado na segunda-
feira depois de sofrer uma luxação no ombro esquerdo. Autor: P.G.
 
 04:29 . Record
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Agenda desportiva

FUTEBOL
I Liga
33.ª jornada
Hoje
P. Ferreira-Tondela (20h30-
SporTv1)
Amanhã
Rio Ave-FC Porto (16h15-SporTv1),
Académica (18h30-SporTv1) e
Sporting-V. Setúbal (20h45-
SporTv1).
Domingo
Nacional-Belenenses, Boavista-U.
Madeira, V. Guimarães-Moreirense
(18h15-SporTv1) e Marítimo-
Benfica (20h30-SporTv1).
Segunda-feira
Estoril Praia-Arouca (20h00-
SporTv1)

II Liga
45.ª jornada
Amanhã
Freamunde-Penafiel (11h15-
SporTv1)
Domingo
Portimonense-Desp. Chaves
(11h15-SporTv1), Sporting B-V.
Guimarães B, Famalicão-Atlético,
Farense-Desp. Aves, Santa Clara-
Sp. Braga B, Sp.
Covilhã-Oliveirense, Feirense-Gil
Vicente, Leixões-Olhanense,
Mafra-Académico, Oriental-Varzim
e FC Porto B-Benfica B (16h30-
Porto Canal)

Campeonato Portugal
- Manutenção - série C
13.ª jornada
Domingo
Cinfães-Sousense,  Sobrado-
Amarante, Vila Real-Tirsense e
Salgueiros-Coimbrões.

Campeonato Portugal
- Manutenção - série D
13.ª jornada
Domingo
Oliv. Frades-Lusitânia Lourosa,
Cesarense-Lusitano, Gafanha-
Mortágua e Sanjoanense-Bustelo.

1.ª Divisão Juniores
Manutenção - Norte
10.ª jornada
Amanhã
Boavista-Gil Vicente, Braga-
Moreirense, Leixões-Feirense e
Tondela-Vizela.

2.ª Divisão Juniores 
- Subida - Norte
10.ª jornada
Amanhã
Fafe-Operário Lagoa, Académico-
Desp. Chaves e
Padroense-Oliveirense.

Nacional de Juvenis
- Manutenção Série C
9.ª jornada (em atraso)
Domingo
Repesenses-Sp. Pombal

1.ª Divisão Feminina
- Fase de Manutenção
5.ª jornada 
Domingo
Cadima-Fundação Laura Santos,
Atl. Ouriense-Viseu 2001 e
Boavista-Vilaverdense FC.

AF Viseu
Divisão de Honra
28.ª jornada
Domingo
Ferreira de Aves-Paivense,
Resende-Alvite,Castro Daire-
Carregal do Sal, Molelos-Penalva
Castelo, Mangualde-Viseu e
Benfica, Moimenta da Beira-
Lamelas,
Sampedrense-Tarouquense e
Silgueiros-Sátão.

Juniores -Ap. Campeão
6.ª jornada
Amanhã
Molelos-Sp. Lamego, Oliv. Frades-
Lusitano e Sátão-Repesenses.

Juvenis - Ap. Campeão
6.ª jornada
Amanhã
Mortágua FC-CD Cinfães.
Domingo
Cracks Lamego-O Crasto e Acadé-
mico-Lusitano.

Iniciados - Ap. Campeão 
6.ª jornada
Amanhã
Estrela do Mondego-Viseu e Ben-
fica
Domingo
Repesenses-Souselo e Cinfães-Lu-
sitano.

Taça “Wall Street 
English”

Juniores - Série A
5.ª jornada
Amanhã 
Canas Senhorim-Vila Chã de Sá e
Mangualde-Ranhados.

Juniores - Série B
5.ª jornada
Amanhã 
Viseu e Benfica-Penalva Castelo e
Mortágua FC-SC Tarouca.

Juvenis - Série A
6.ª jornada
Amanhã 
SL Nelas-Repesenses B, Estrela do
Mondego-Viseu 2001, Carregal do
Sal-Os Viriatos e Tarouca-Paivense.

Juvenis - Série B
6.ª jornada
Domingo 
Ranhados-Penalva Castelo, Santo
André-Moimenta da Beira e Viseu
e Benfica-Molelos.

Iniciados - Série A
5.ª jornada
Domingo 
Moimenta da Beira-Repesenses B,
Penalva Castelo-Viseu e Benfica B
e Os Ceireiros-Tarouca.

Iniciados - Série B
5.ª jornada
Domingo 
O Crasto-Viseu 2001 B, Viseu
2001-Canas Senhorim e Os Viria-
tos-Oliv. Frades.

Iniciados - Série C
5.ª jornada
Domingo 
Académico-Vila Chã de Sá, Cracks
Lamego-SL Nelas e Carregal do
Sal-Molelos.

Iniciados - Série D
5.ª jornada
Domingo
Viseu United-Paivense e Man-
gualde-Lusitano B.

Futebol de 7

Apuramento Campeão

Infantis Sub-13
6.ª jornada
Amanhã 
Cracks Lamego-Repesenses, Dí-
namo da Estação-Os Pestinhas e
Souselo-Lusitano.

Infantis Sub-12
8.ª jornada
Amanhã 
Cracks Lamego-O Pinguinzinho,
Repesenses-CB Viseu e Oliv. Fra-
des-Viseu e Benfica.

Benjamins Sub-11
6.ª jornada
Amanhã 
Dínamo da Estação-Sátão, Os Pes-
tinhas-Cracks Lamego e Cinfães-
Repesenses.

Escolas Sub-10
6.ª jornada
Amanhã 
O Crasto-Viseu e Benfica, Cracks
Lamego-O Pinguinzinho e Repe-
senses-Mortágua.

Taça de Encerramento

Infantis Sub-13 - Série A
5.ª jornada
Amanhã 
Viseu 2001-Resende, Os Viriatos-
Canas Senhorim e Cinfães-Man-
gualde.

Infantis Sub-13 - Série B
5.ª jornada
Amanhã 
Santo André-Dínamo da Estação B,
Vila Chã de Sá-O Pinguinzinho e
Oliv. Frades-SL Nelas.

Infantis Sub-13 - Série C
5.ª jornada
Amanhã 
CP VN Paiva-Sampedrense, Vale
Açores-O Pinguinzinho B e Viseu e
Benfica-O Crasto.

Infantis Sub-13 - Série D
5.ª jornada
Amanhã
Galfarritos-Sátão, Leomil-Acadé-
mico e F. Aves-P. Castelo.

Infantis Sub-12 - Série A
8ª jornada
Amanhã 
Mangualde-Viseu e Benfica B e
Viseu 2001-Os Viriatos 
Domingo
Académico-Vila Chã de Sá e D. Es-
tação-ASDREQ/Quintela.

Infantis Sub-12-Série B
8ª jornada
Amanhã 
Mortágua-O Crasto, Os Galfarritos-
AEFD São Pedro Sul, Penalva Cas-
telo-Repesenses B e
Lusitano-Sampedrense.

Benjamins sub-11-s. A
5.ª jornada
Amanhã 
Oliv. Frades-Carregal do Sal, Vou-
zelenses-SL Nelas B e Tarouca-Lu-
sitano.

Benjamins sub-11-s. B
5.ª jornada
Amanhã 
Resende-Viseu e Benfica B e O
Pinguinzinho-Mangualde, 

Benjamins sub-11-s. C
5.ª jornada
Amanhã
Os Galfarritos-Footlafões e Pe-
nalva Castelo-Viseu e Benfica.

Benjamins sub-11-s. D
5.ª jornada
Amanhã
Souselo-Académico e SL Nelas-
Leomil.

Escolas Sub-10-Série A
5.ª jornada
Amanhã
Oliv. Frades-Carregal do Sal, Vou-
zelenses-SL Nelas B e Tarouca-Lu-
sitano.

FUTSAL
Taça de Portugal
“Final Eight”
Amanhã
Olivais/Viseu 2001-
Sporting/Unidos Pinheirense e 
Leões Porto Salvo/Futsal
Azeméis-Módicus Sandim/SL
Benfica.

Taça Nacional Juvenis
- 2.ª Fase - Série H
1.ª jornada
Amanhã
SL Benfica-Casa do Benfica de
Sernancelhe e ADCR Caxinas-
ADIJ Bairro Miranda.

AF Viseu
Divisão de Honra
22.ª jornada
Amanhã
Unidos da Estação-CB Viseu, SJ
Pesqueira-Rio de Moinhos, Bela
Vista-S.M. Mouros, Viseu 2001 B-
CB Castro Daire, CSC
Sever-Pedreles e Inter Tarouca-
CB Moimenta Beira.

Taça de Juvenis
“Final Four”
Amanhã
AJAB Tabuaço-Viseu 2001 e CB
Viseu-CSC Sever
Domingo 
Final

Infantis Masculinos
20.ª jornada (em atraso) 
Amanhã
Casa do Benfica de Viseu-AJAB
Tabuaço

ANDEBOL
Nacional de Iniciados 
2.ª Fase - Zona 2
13.ª jornada
Amanhã
C. Carvalhos-EA Moimenra da
Beira, GC Tarouca-Estarreja AC,
Sanjoanense-NA Penedono e S. P.

Oleiros-FC Gaia.
Nacional de Iniciados 
2.ª Fase - Zona 3
13.ª jornada
Domingo
Juve Lis-Sporting, Benavente-SIR
1.º de Maio, Samora Correia-
Académico e São
Bernardo-Sismaria.

Juvenis femininos 
- 2.ª Fase - Zona 2
9.ª jornada
Amanhã
Alavarium AC-CP Valongo Vouga,
AD Sanjoanense-Andebol
Academia S. Pedro do Sul e CA S.
Félix da Marinha-Juve Lis

Regional de Seniores
Masculinos
7.ª jornada
Amanhã
Alavarium AC-Académico e
Académica de Coimbra-ADEF
Carregal do Sal.

Regional de Seniores
Femininos
7.ª jornada
Amanhã
Batalha AC-Cister SA e ADA
Canelas-AC Ol.Frades.

Campeonato Regional
de Juvenis
7.ª jornada
Amanhã
Águeda AC-Académico.

Campeonato Regional
de Juvenis/Juniores
Femininos
7.ª jornada
Amanhã
LAAC-AC Salreu e AA Espinho-
AC Oliveira de Frades.

Campeonato Regional
de Iniciados Femininos
3.ª jornada
Domingo
AC Salreu-Alavarium AC e
Andebol Academia S. Pedro do
Sul-ACD Monte.

AA Viseu

Iniciados Masculinos
- Fase complementar 
10.ª jornada
Domingo
Melros de Germil-ABC Nelas, AC
Lamego-SM Mato e Guarda
Unida-AA S. Pedro do Sul.

Infantis Masculinos
- 1.ª Divisão
11.ª jornada
Amanhã
CA Molelos-Guarda Unida/IPG,
Cinfães Desporto Andebol-ADEF
Carregal do Sal, EMA S.J.
Pesqueira-AC Lamego e EA
Falcão Pinhel-Andebol Academia
S. Pedro do Sul. 

Infantis Masculinos
- 2.ª Divisão
9.ª jornada
Amanhã
CDRJ Anreade-Ginásio Clube de
Tarouca, NA Penedono-Os Melros
de Germil e EA Moimenta da
Beira-Académico.

Infantis Femininos
14.ª jornada
Amanhã Molelos-AC Oliveira de
Frades, Académico-EA Moimenta
da Beira e AA S. Pedro do Sul-
ASCD S. Miguel do Mato.

Minis Mistos
Andebol de 7 - Série A
7.ª jornada
Domingo ASCD S. Miguel do
Mato-AC Oliveira de Frades e
Andebol Academia S. Pedro do
Sul-Ginásio Clube de Tarouca.

Minis Mistos
Andebol de 7 - Série B
7.ª jornada
Domingo EMA SJ Pesqueira-
Armamar FC, CDRJ Anreade-AC
Lamego e NA Penedono-EA
Moimenta da Beira.

Minis Mistos
Andebol de 7 - Série C
7.ª jornada
Domingo CA Molelos-ADEF-
Carregal do Sal.

ATLETISMO
Campeonato distrital
Estádio do Fontelo (Viseu)
Domingo
3.ª Jornada do Campeonato
Distrital de Juniores e 4.ª Jornada
do Campeonato Distrital de
Iniciados.
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A ( boa) febre amarela
voltou

R
elembro as década de oitenta e noventa do sé-
culo XX como aquelas em que o “bichinho” do 
andebol começou a tomar conta de mim. Ini-
cialmente, enquanto aluno universitário, com 

namorada andebolista no Académico do Porto come-
cei a acompanhar a modalidade com “outros olhos” e 
a tentar perceber o jogo, que de semelhante ao fute-
bol, só tinha… as balizas. Já como docente em Braga 
e colocado em Maximinos fui convidado a integrar a 
equipa técnica de andebol do SCB, onde tirei um cur-
so intensivo de aprendizagem do jogo e suas vicissi-
tudes com o TREINADOR (as maiúsculas são justifi-
cadas) António Lopes, colega de docência na Escola. 
Acompanhar as equipas do ABC, onde a (agora) espo-
sa, jogava e era treinadora da equipa feminina, passou 
a ser normal. Finais da década de oitenta com António 
Cunha, e década de noventa já com Donner como trei-
nador, o andebol fazia parte da minha agenda semanal, 
assistindo à quase totalidade dos jogos em casa, e fora, 
vivenciando alguns momentos difíceis, como o famoso 
jogo do “apaga a luz” no pavilhão do FCP, relembrando 
a FEBRE AMARELA que, nessas épocas de ouro, se apo-
derava de todos. Ainda hoje, quando passo na Sport Zo-
ne do Braga Parque, revejo sempre com saudade a foto 
dos “meus” primeiros heróis da modalidade. 

Devido a ligações mais próximas ao futebol, du-
rante a primeira década deste milénio, praticamente, 
deixei de acompanhar o ABC, mas nos anos mais re-
centes, com mais tempo disponível, senti a necessida-
de de me reinscrever como sócio e regressar ao pavi-
lhão mais assiduamente. E eis que na corrente época, 
já com a supertaça conquistada, chegamos a uma se-
mana decisiva com o apuramento para mais uma fi-
nal europeia, e, nesta quarta-feira, o Flávio Sá Leite me 
faz reviver a década de noventa. O público de Braga 
virou costas à TV e ao Real Madrid, e voltou a dizer (e 
a GRITAR) presente num jogo decisivo. Sinceramen-
te, já tinha saudade daquele ambiente, que sem preci-
sar de claques organizadas (como uma de vândalos do 
SCP, num outro jogo) teve em dois conhecidos adep-
tos de “peso” do clube, Areias e Pedro, os incentivado-
res necessários para que o Flávio Sá Leite revivesse a 
FEBRE AMARELA das últimas décadas do século XX 
e ajudasse os nossos atletas a compensar o diminuto 
tempo de repouso e mazelas que a recente competição 
europeia deixou, bem como, a recuperar o desnível no 
marcador que nos acompanhou em grande parte do 
jogo, que ainda teve dois prolongamentos. 

Agora, que todos percebemos, que a (nossa) excelen-
te FEBRE AMARELA está de volta, não podemos es-
morecer e devemos registar na agenda, para acompa-
nhar, ao vivo de preferência, os próximos cinco ou sete 
encontros que nos podem levar à conquista de mais 
dois títulos para a nossa já memorável sala de troféus.

PS — Se não conseguirem “ouvir” alguma das pa-
lavras aqui escritas, tal facto deve-se à rouquidão que 
foi ( justificadamente) adquirida na última quarta-fei-
ra… entre as 21h00 e as 24h00. 

OPINIÃO | CARLOS MANGAS
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Minho imperial

U
ma Região/País é fruto das dinâmicas que insti-
tui, da sua história e do tipo de pessoas que a com-
põem. A conjugação do ADN de uma Região/País 
e a qualidade de ação de um clube/equipa são fa-

tores determinantes para construir processos com êxito 
desportivo. Não estou a referir-me somente em vencer, 
mas, e acima de tudo, em estar nos momentos de deci-
são e discutir cada momento, cada jogo, cada campeo-
nato até à última oportunidade.

 Sem dúvidas que a Região do Minho está pujante e 
tem conseguido atingir resultados desportivos extraor-
dinários em muitas modalidades e em vários quadran-
tes. O ABC-U.Minho no andebol (vai discutir a final do 
Campeonato e da Taça Challenge), o Hóquei de Barcelos 
foi vencedor da Taça CERS, o SC Braga no futebol está 
na Final da Taça de Portugal, o AVC de Famalicão no vo-
leibol atingiu, com enorme mérito, o “Triplete”( Cam-
peonato, Taça de Portugal e Supertaça), a Universidade 
do Minho conquistou inúmeros campeonatos nacionais 
universitários (voleibol, futsal – masculino e feminino, 
futebol, basquetebol, taekwondo) e diversos títulos indi-
viduais, sendo a grande vencedora do ranking nacional. 
Todos estes casos de sucesso, entre muitos outros, são o 
espelho de uma região marcada pela sua “alma”, deter-
minação e forma de estar.

O ABC-Universidade do Minho é o melhor exemplo. 
Contra uma equipa com um orçamento muito maior, 
não se deixou intimidar e lutou. Com a equipa que pos-
sui e com os meios que reúne, demonstra, pelos resulta-
dos que apresenta, de que vale a pena apostar na juven-
tude, mas naquela que é competente. Que vale a pena 
conjugar o vigor da juventude com a inteligência dos 
mais experientes. Que vale a pena definir uma estraté-
gia na formação dos seus quadros ativos. Que vale a pe-
na lutar até ao fim!

A personalidade dos seus atletas (as suas caraterísti-
cas morfológicas e emocionais), as suas motivações, as 
suas lacunas e virtudes enquanto grupo, tem um for-
te impacto na capacidade de rendimento. No entanto, 
o sucesso desta equipa é fruto da conjugação equilibra-
da e do profundo conhecimento das diversas persona-
lidades que compõem o grupo. A “alma” e a energia da 
equipa passa para o incansável público que a apoia. Os 
atletas do ABC-UM demonstram uma entrega extraor-
dinária e uma satisfação plena em competir. A equipa 
tem uma visão clara das suas limitações e demonstram 
um intenso sacrifício, em prol do grupo. Existe um ou-
tro fator, que não se consegue mensurar, mas que é de-
terminante: são e também sentem o orgulho da repre-
sentação do clube/cidade/região. 

Uma grande equipa deve solicitar a todos os seus co-
laboradores que ponham de lado os seus interesses pes-
soais e trabalhem como uma equipa. É também indis-
pensável manter a individualidade para que as pessoas se 
expressem com prazer e satisfação. Na minha perspetiva, 
o rendimento e coesão de uma equipa depende em lar-
ga medida de alguns fatores que compõe uma fórmula: 
honestidade/entrega, trabalho árduo, organização, com-
petência/ inteligência, liderança, comunicação, objeti-
vos comuns/comprometimento e, também, identidade. 

Ter a “alma minhota” não se explica, mas sente-se!

OPINIÃO | CARLOS DIAS
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Por Liliana Borges 06/05/2016 - 19:25 A Câmara de Lisboa quer "recuperar a vocação marítima da
cidade". As actividades experimentais que acompanham as Olisipíadas terminam no próximo fim-de-
semana. Actividades são abertas a toda a população e decorrem no Parque das Nações Fernando
Veludo/PÚBLICO Já tem planos para domingo? Se tiver mais de 9 anos e souber nadar, a Câmara de
Lisboa tem uma proposta. Para acompanhar as Olisipíadas, um programa de actividades desportivas
organizado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) em cooperação com o Comité Olímpico de
Portugal, a autarquia convida a população a experimentar canoagem, na Doca dos Olivais, no Parque
das Nações. As actividades decorrerão a partir das 9h30. As aulas serão gratuitas e decorrem em
colaboração com a Federação Portuguesa de Canoagem. Segundo a Câmara de Lisboa, a autarquia
pretende "recuperar a vocação marítima da cidade", através da "democratização do acesso ao Rio Tejo
através da prática de desportos náuticos, a formação e a educação desportiva". Entre outras
iniciativas promovidas pela autarquia, a Câmara de Lisboa sublinha o Programa Clubes de Mar,
iniciado em 2015, e que oferece aos alunos do 2º e 3º ciclo das escolas públicas da cidade dez aulas
de vela e dez aulas de remo. O programa, que conta já com mais de 500 inscrições, é organizado em
parceria com os clubes náuticos e as juntas de freguesia. Os jogos, promovidos pelas freguesias
decorrem até o próximo fim-de-semana, 14 e 15 de Maio, data em que acontece a última actividade
de experimentação. Entre as 12 modalidades individuais e colectivas - atletismo, ciclismo, natação,
ténis de mesa, ginástica, judo, xadrez, andebol, basquetebol, futsal, rugby e voleibol, a Câmara de
Lisboa garantiu que este ano haveria desportos adaptados a pessoas com deficência, nomeadamente
nas modalidades de atletismo, boccia, goalball e natação. Neste sábado, a população é convidada a
experimentar, também gratuitamente, a prática de orientação. Para quem quiser conhecer esta
competição, as actividades decorrem a partir das 14h30, no Parque José Gomes Ferreira, na Mata de
Alvalade. Para esta segunda edição, que acontece em ano olímpico, a expectativa era de duplicar o
número de inscritos em 2015 e chegar aos 10 mil participantes. No entanto, segundo os dados
avançados ao PÚBLICO pelo vereador do desporto, Jorge Máximo, há cerca de 7 mil inscritos. Não
obstante, o autarca sublinha a importância do projecto. "Estamos a criar alguma cultura desportiva",
sublinha o vereador. "Cerca de 2/3 dos inscritos são crianças e jovens que não estão federados em
nenhum desporto", destaca. Para a Câmara de Lisboa, mais do que uma competição, as Olisipíadas
são "um momento de convívio" que permite às crianças e população em geral "experimentar
modalidades que não conheciam". Além disso, desta forma os lisboetas podem "conhecer e usar os
equipamentos [para a prática desportiva] disponibilizados pela cidade". "Queremos explicar aos alunos
o que são os Jogos Olímpicos", explica Jorge Máximo. Por isso, no dia 3 de Junho, uma representação
da chama olímpica irá percorrer a cidade até à Praça do Município, transportada por crianças e jovens
escolhidos pelas autarquias, numa cerimónia que contará com a presença do Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa e alguns atletas olímpicos portugueses, como a antiga campeã Rosa Mota.
Os atletas e participantes com melhores resultados nas Olisipíadas irão competir nos dias 4 e 5 de
Junho, no Estádio Universitário de Lisboa.
 
 06/05/2016 - 19:25
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Andebol Concentração será trunfo, 
diz treinador do AC Sismaria 
Vinte seis jornadas, 20 vitórias 
alcançadas, apenas um empate e 
cinco derrotas. O Atlético Clube 
da Sismaria terminou a fase regu-
lar da II divisão nacional de ande-
bol sénior masculino em segundo 
lugar. Este sábado, dia 7, começa 
a luta pela subida ao escalão mais 
elevado - I divisão. Serão 10 jo-
gos que vão determinar as duas 
equipas que sobem diretamente, 
e outras duas que irão disputar 
urna ligu ilha com as últimas clas-
sificadas da 1 divisão. Além do 
AC Sismaria, estão em prova Boa 
I lora FC, Vitória FC, Arsenal, FC 
Gaia e São Mamede. 

Pedro Violante, treinador do 
AC Sismaria, mostra-se satisfeito 
com o percurso da equipa até ao 
momento e acredita que a pró-
xima fase do campeonato vai ser  

"bastante equilibrada". 
"Toda a gente vai ganhar e toda 

a gente vai perder. E preciso que 
os jogadores [do AC Sismaria] es-
tejamos serenos para reagir bem 
às derrotas e não estarmos eu-
fóricos quando ganharmos. Não 
haverá jogos difíceis. A minha 
previsão é que irá haver muito 
equilíbrio. E provavelmente a fase 
final em que digo que não há duas 
ou três equipas que, teoricamente, 
se destacam. Todas elas vão estar 
muito equilibradas e com fortes 
possibilidades de subir", refere 
o técnico. 

Ainda assim, Pedro Violante 
sabe que as dificuldades vão sur-
gir, sobretudo frente às equipas 
apuradas da zona norte, mas não 
entrega o ouro de mão beijada. 
"Tiveram um campeonato ex- 

traordinariamente competitivo. 
E são tradicionalmente equipas 
mais competitivas. Mas nenhuma 
delas me parece uma equipa ina-
tingível", salienta. 

Na primeira jornada (às 19 
horas), o AC Sismaria desloca-se 
ao campo do S. Mamede, equipa 
que teve exatamente o mesmo 
desempenho na fase regular que 
o "clube da Estação": 20 vitórias, 
um empate e cinco derrotas. 

"Todo o nosso sucesso nesta 
fase dependerá muito da capaci-
dade que teremos de estar con-
centrados competitivamente. É 
preciso acreditar que teremos 
aqui uma oportunidade de fazer 
história", afirma, recordando que 
será um feito ter novamente uma 
equipa leiriense na I divisão naci-
onal. MG 

Pedro Violante 

Treinador está ligado ao clubes 
desde novo. Foi Jogador e mais 
tarde treinador. Saiu por três 
anos e voltou esta época para 
orientar o plantel sénior. Aos 41 
anos, entende que equipa tem 
fortes possibilidades de subir à I 
divisão nacional 
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Duas décadas de dedicação 
Ricardo Jorge Castro 
desporb:.@noliciasdefate.com  

O percurso de Armando 
Pinto e João Castilho no an-
debol tem um clube como de-
nominador comum. Se na car-
reira do lateral-direito ain-
da houve uma passagem por 
Boavista e Águas Santas, já o 
ponta-esquerda, Castilho, fez 
todo o percurso no AC Fafe. 
Entre abraços de equipa, f a-
mi liares e amigos, o saudosis-
mo nas pa lavras de ambo pro-
meteu um regresso breve ao 
clube, agora noutrasfunções. 

Armando Pinto: 
"Satisfeito e orgulhoso 

da minha carreira" 

Dos 28 anos de carrei-
ra no andebol, os 22 passa-
dos no Fafe deixaram sau-
dade nas primeiras palavras 
do lateral-direito ao NF. "In-
felizmente chegou a horinha, 
acho que dei alguma coisa ao 
andebol em Fafe, infelizmen-
te não deu para mais, as le-
sões também não ajudaram", 
afirmou Armando Pinto, que 
relembrou a sua carreira em 
tudo um pouco. "Já fui cam- 

peão, subi e desci de divisão, 
sempre num processo evo-
lutivo. Cheguei ao topo nes-
.r's últimos anos e sinto-me 
satisfeito e orgulhoso da mi-
nha carreira. Se todos conse-
guirem chegar onde cheguei 
era muito bom para o ACF", 
realçou o jogador de 37 anos, 
perspetivando uma ajuda ao 
clube do lado de fora. "A mi-
nha vida pessoal não me per-
mite continuar em Fafe, mas 
talvez venha dar uns 'treini-
nhos' à semana, para jogar ao 
fim-de-semana. É o clube do 
meu coração, espero acabar 
aqui novamente, noutro pro-
cesso, com a formação", ga- 

rantiu, acreditando que o clu-
be tem capacidade para con-
seguir, na liguilha do início da 
próxima época, a manuten-
ção que estabilize o clube na 
1.a Divisão. 

João Castilho: "Ficar da 
parte d e fora foi difícil" 

Uma lesão afastou João 
Castilho da última época. O 
abandono foi, por isso, mais 
difícil para o jogador de 34 
anos. "Não era desta maneira 
que queria acabar. Este ano 
quis continuar ligado ao bal-
neário e ficar da parte de fo-
ra foi difícil", admitiu Castilho,  

lembrando, à semelhança de 
Armando Pinto, as subidas de 
divisão como pontos altos da 
carreira. 

Praticamente sem 
ter participado na época 
2015/2016 do ACF, Castilho 
acredita que no dobrar para 
a próxima temporada, os mi-
nhotos poderão ficar no prin-
cipal escalão da modalidade. 
"A época foi o possível, podía-
mos ter feito melhor, mas no 
início da próxima época va-
mos tentar manter-nos". So-
bre o futuro, Castilho foi cla-
ro. "Ainda não ponderei nem 
me fizeram propostas. Se ca-
lhar para o ano pode ser que a  

diretor ou com outra função". 

"Estou à disposição 
da direção" 

José António Silva foi cla-
ro quanto à possível con-
tinuidade na próxima épo-
ca. Nada está definido, mas 
o técnico de 50 anos afirma 
estar à "disposição da dire-
ção" e que o futuro do plan-
tei já está a ser trabalhado. 
Se durante esta época, Silva 
alertou para a falta de argu-
mentos físicos face a outros 
adversários, garantiu, por 
outro lado, que já há traba-
lho no sentido de construir  

"uma equipa distinta" para 
2016/2017. 

"O clube vai jogar um 
play-off de manutenção na 
1.a Divisão no início da próxi-
ma época, temos vindo a tra-
balhar para dotara equipa de 
jogadores em aspetos de-
ficitários. Toda a gente que 
viu os jogos reconhece que a 
equipa tem uma atitude em-
penhada, mashoje o andebol 
á muito físico. Falta peso e 
altura e estamos a trabalhar 
para conseguir esse tipo de 
jogadores". 

Há dois anos em Fafe e 
com um projeto que levou o 
clube de volta à 1.a Divisão, 
Silva reconhece que lhe fo-
ram dadas "condições" para 
desenvolver o projeto. "Te-
nho essa dívida para com o 
clube, gosto de estar aqui, 
das pessoas, estou empe-
nhado em formar uma boa 
equipa, mas nós partíamos 
em desvantagem relativa-
mente a alguns adversários 
e eu gostaria de partir no 
mesmo plano. Depois logo 
vemos quem consegue fazer 
melhor trabalho", atirou, em 
relação à próxima época. 
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AC Fafe empata no último jogo em casa da época. 
Armando Pinto e João Castilho homenageados 

em vésperas do fim da carreira 

Um empate em 
jeito de despedida 

Ricardo Jorge Castro 
desporto@noticiasdefafe.com  

O empate entre Andebol 
Clube de Fafe e Belenenses 
(27-27), marcou o fim da sé-
rie de quatro derrotas fafen-
ses na poule de manutenção 
e também a despedida de du-
as figuras marcantes do clu-
be. No último jogo em casa da 
época, Armando Pinto e João 
Castilho foram homenagea-
dos pelo clube no final, com a 
entrega de duas camisolas e 
uma ovação sentida de todo 
o plantei, direção e adeptos 
presentes no Pavilhão Muni-
cipal de Fafe. 

Quanto ao jogo, o Ande-
bol Clube de Fafe nunca este-
ve em desvantagem, dispôs 
de cinco golos à maior na pri-
meira parte e esteve perto da 
vitória no último lance. 

Sem Miguel Marinho, Sér-
gio Ribeiro, Landim, Castilho 
e Diogo Brasão, o ACF en-
trou a marcar e chegou aos 
5-2 aos 10'; o Belenenses re-
cuperou para 5-5, mas os f a-
fenses, mais coesos na pri- 

José António Silva 

  

TREINADOR DO AC FAFE 

"Fomos superiores em 
jogo coletivo e em todas as 
fases. O Belenenses este-
ve sempre empatado ou a 
perder, comandámos gran-
de parte do tempo. Este jo-
go foi exemplo da forma co-
mo às vezes perdemos jogos 
e pontos. Apesar de jogar-
mos bem, certo é que outras 
equipas têm argumentos físi- 

 

cos ao qual não conseguimos 
opor resistência. O Ivo foi um 
jogador que desequilibrou e 
não temos jogadores da altu-
ra e do peso dele para fazer 
oposição. E isto foi o espelho 
do campeonato. A equipa es-
tá organizada, trabalha bem, 
luta pelos resultados, mas fal-
ta um bocadinho mais de peso 
e altura". 

 

 

ANDEBOL 
Nacional da 1' Divisão 
Fase de Manutenção 

EQUIPAS J • P 

1. ISIVlAl 05-29 
2. Belenenses 05-26 
3. Sp. Horta 05-26 
4. AC Fafe 05-21 

RESULTADOS 

AC Fafe - Belenenses 27-27 
ISMAI - Sp. Horta 29-33 

PRÓXIMA JORNADA 
Sp. Horta - AC Fafe 
Belenenses - ISMAJ 

meira meia hora e com Bruno 
Dias em bom plano na baliza, 
chegaram aos 13-8 aos 23' -
a maior diferença do jogo. Ao 
intervalo, o 16-14 deixou tu-
do em aberto para uma se-
gunda parte que foi quase de 
mão dada no marcador. Após 
estar a vencer por 21-17, o 
ACF permitiu o empate a 21 
golos. A partir daí, foi de pa-
rada e resposta: o Fafe mar-
cava, o Belenenses respon-
dia com a igualdade. Foi as-
sim até ao último ataque não 
concretizado dos da casa, 
que ditou a divisão de pontos. 
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Infantis Masculinos
Campeonato Nacional

Feirense A, 33 - Sanjoanense A, 25
Monte, 16 - Sanjoanense B, 21

ADS A: Bruno Costa (1), Francisco Brandão, André 
Teixeira (6), Miguel Leite (3), Marcos Carvalho (12), José 
Almeida (1), João Lourenço (1), Miguel Almeida (1), Eu-
genio Khomenko

O jogo que opôs o Feirense A à ADS A foi um jogo muito 
equilibrado e competitivo. A equipa da ADS entrou muito 
bem na 1.ª parte, mas permitiu que o seu adversário pas-
sasse para a frente do marcador até ao fi nal.

A equipa B da ADS conquistou três importantes pontos 
na sua deslocação ao Monte. Cada vez mais esta jovem 
formação mostra a sua coesão e determinação em campo, 
com resultados muito positivos.
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> Andebol

> O Ginásio Andebol de Portalegre deslocou-
se a Benavente para defrontar o segundo 
classificado do 
c a m p e o n a t o . 
Num jogo que 
j á  se  an tev i a 
complicado devido 
à superioridade, 
quer física quer 
táctica, da equipa 
adversár ia,  os 
infantis do GAP 
e n t r a r a m  m a l 
no jogo, muito 
desconcentrados e perdendo muitas bolas, o 
que permitiu que a equipa da casa marcasse 
inúmeros golos em contra ataque alargando a 
vantagem no marcador com muita facilidade. 
Ao intervalo o resultado era 25-6.

Na segunda parte a equipa de Portalegre 

entrou melhor em jogo, não cometendo tantas 
falhas técnicas e conseguindo diminuir a 

vantagem adversária. 
O jogo terminou com 
o placar a registar o 
resultado 45-18.

Pelo GAP jogaram 
e marcaram: Lino 
Mourato (1), Miguel 
Carvalho (3), Rodrigo 
F e l i z a r d o  ( 1 ) , 
Guilherme Farinha 
(5), Tomás Graça, 
Nuno Gandum (5), 

Henrique Marques (3), Duarte Vieira, Santiago 
Morais e João Farinha.

No próximo domingo, dia 1 de Maio, o 
Ginásio Andebol de Portalegre defronta o 
NA Entroncamento às 16:00h, no pavilhão 
municipal de Portalegre.

Ginásio Andebol de Portalegre 45 – 18 ADC Benavente 
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Jornada vitoriosa para Póvoa 
Andebol garante primeiros lugares

Quatro jogos e outras tantas vitó-
rias foi o resultado de um fim de 
semana de jogos do Póvoa Andebol 
que colocou minis, iniciados, juvenis 
e seniores no topo da classificação. 
Os infantis venceram o Colégio dos 
Carvalhos por 27-21, “num passo 
importante rumo ao apuramento 
para o Encontro Nacional”, consi-
derou o clube. 

Já os iniciados venceram a equipa 
do ISMAI por 34-24, consolidando o 
2º lugar e continuando na luta pelo 
1º, enquanto os juvenis alcançaram 
uma importante vitória perante 
o adversário teoricamente mais 
difícil deste grupo, o Colégio Uni-
versal, alcançando o 1º lugar na 
competição. 

Também os seniores conheceram 

o sabor da vitória no fim de semana, 
ao vencer o Santana por 33-31, 
depois de estarem grande parte do 
jogo em desvantagem e num jogo 
em que a equipa poveira jogou a 
maior parte do tempo com menos 
um jogador, “mas com grande coe-
são defensiva e assertividade no 
ataque”, fatores suficientes para 
alcançar a vitória e que permite aos 
seniores subir ao 1º lugar desta fase. 
“O objetivo é terminar nesta posi-
ção”, revelou o clube, apelando ao 
público que compareça aos jogos.

“Já no fim de semana anterior 
o Póvoa Andebol não conheceu o 
sabor da derrota, estando há duas 
semanas consecutivas sem perder 
em nenhum dos escalões em ati-
vidade, lembrou o Póvoa Andebol, 
referindo ainda que “Minis, Inicia-
dos, Juvenis e Seniores estão na luta 
pelo título de Campeão Regional”. 
Os Infantis lutam ainda pelo apu-
ramento para o Encontro Nacio-
nal, prova máxima neste escalão, 
e estão a um passo de alcançar 
esse objetivo.

Póvoa Andebol no topo das tabelas
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