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ANDEBOL L Apos passagens pelo 
FC Porto e Águas Santas, o guarda-
-redes João Moniz está de volta ao 
Belenenses, clube que acertou a 
continuidade do pivot Carlos Siqueira. 
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ANDEBOL . Luis Miguel Laranjeira 
irá tornar-se, hoje, o presidente da 
Federação de Andebol de Portugal, 
em Assembleia Geral Eleitoral a 
realizar em Lisboa (10 h). A posse do 
único candidato será a 18 de junho. 
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ANDEBOL ?LAY-OFF' - FINAL/JOGO 5 

Venha de lá o 
novo campeão! 
Depois da polémica, ABC e Benfica finalmente 

em campo, hojer Confiança para o jogo do título 

Jogo do título em direto, 
hoje, às 18.30 horas 
A BOLA TV transmite em exdusivo, 

desde Braga, o ABC-Benfica que decidirá 

o campeão nacional de andebol 2015/16 

FINAL DO `PLAY-OFF 

ror 

HUGO COSTA 

O
campeão nacional desta 
temporada vai finalmen-
te ser conhecido. Depois 
do adiamento do jogo, 
ABC e Benfica entram em 

campo às 18.30 horas, com A BOLA 
TV a transmitir em direto e em ex-
clusivo a (Malíssimo do Andebol 1, 
com uma certeza: vai haver um novo 
campeão! 

É que depois do reinado de sete 
temporadas do FC Porto (2008/09 a 
2014/15), os anteriores foram pre-
cisamente bracarenses, em 2006/07, 
e encarnados, em 2007/08. E com 
o pavilhão Flávio Sá Leite a postos, 
depois da partida decisiva ter sido 
considerada de risco elevado, resta 
às equipas encontrar os ingredien-
tes da vitória ao nono confronto en-
tre ambas e com saldo repartido: 
quatro vitórias para cada lado! 

«Depois de tantos jogos não há 
grandes segredos. Estes encontros 
decidem-se nos pormenores e é 
nesses que vamos trabalhar. Não 
que se vá fazer algo diferente, mas 
melhorar aquilo que podemos fa-
zer», assegura Pedro Seabra, cen-
tral do ABC, aludindo ainda ao fa- 

tor casa favorável à sua equipa: «É 
uma vantagem, mas conquistamo-
-la por direito próprio e queremos 
aproveitá-lo porque aqui no Sá Lei-
te é bastante especial. É uma fina - 
líssima, um jogo onde todos os atle-
tas querem estar e de certeza que vai 
ser um excelente espetáculo para a 
modalidade.» 

Já o pivot do Benfica, Paulo Mo-
reno expressa: «Esta-
mos focados, sabemos 
o nosso objetivo prin-
cipal, estabelecido 
desde o início da 
época - e é nis-
so que temos 

trabalhado. 
• E para 

Adivinha-se 
renhido 
o Jogo desta 
tarde, entre 
bracarenses 
e águias 

-) Jogo i -) 8 de maio 
ABC-Benfica 40-3r 
-> logo 2  -> n de maio  

28-25 
4  Jogo 3  4.25 de maio  
ABC-Benfica  27-23 

mso 4 4  23_de maio  
Benfica-ABC  3442" 
- logo 5 -., Hoje 
ABC-Benflca (A BOLA TV) 1830 h 
Pavilhão Flavio Sã Leite. em Braga 
'após dois prolongamentos (32-32 final tempo reguL) 
-após prolongamento (28-28 final tempo reguL) 

tra-
zer o tro-

féu para o nosso 
pavilhão. O papel 

dos jogadores é tra- 
balhar todos os dias, 

treinar, para quando chegarem 
os jogos estarmos preparados.» 

E sobre o adversário... 
«Não tem sido fácil ganhar. O 
ABC é uma grande equipa e 
por isso é que estamos foca - 
díssimos. Tem sido uma se-
mana tranquila. Com  serieda-
de, foco e um pouco de 

ansiedade, claro! Não ve- 
mos a hora de compe- 

tir e tentar a vitó- 
ria.» 

ViTOR GARCEVASF 

Benfica-ABC .... _ _ 

Página 3



A4

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 5,29 x 30,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64739506 04-06-2016

Pontape-de-saida 

Os Tiniu) grandes 
do andebol e o !* :ante 

Mancho Lo 
bi,squetebol 

Par 

PAULO TEIXEIRA PINTO 

De mãos dadas 
Se ha modalidade em Portugal ver- 
dadeiramente aberta, pelo grau 
competitividade e nível qualitati 

pois essa é o andebol. De resto, du 
equipas portuguesas (o ABC e o Ben 
ca) acabam de disputar a final de 
competição europeia. Olhando 
bela dos campeões talvez o 
ciai resulte paradoxal, pois o FC Po 
conquistou os últimos sete títulos, 
o equilíbrio entre as melhores equipas 
mesmo uma realidade num campeon 
to disputado em duas fases: uma p 
meira em que jogam todos contra tod 
e uma segunda em sistema de playoff. 

ra. sucedeu este ano que os dragões 
m um feito inédito: venceram to- 

osciesaflos. emcasa efora, sem con- 
ceder um empate sequer. Tudo parecia 
indicar, portanto, que estava limpa a pis- 
ta para o oitavo ceptro. No entanto, en- 
tre jogos deddidos nos últimos segun- 
dos ou em prolongamentos, os porristas 
acabaram por baquear frente aos en- 

rnados. Mas também o Sporting e o 
ABC podem vencer qualquer desafio. No 

ol os grandes são mesmo quatro. 
Já no basquetebol sucedeu o qua-
se absoluto inverso. A modalidade 
tem sido dominada pelo Benfica 

sem especial dificuldade. E foi precisa-
ente na sequéncia de uma final (mal) 

Ida para as agulas que o FC Porto 
• ¡dita abandonar esta disdplina. Para 
• pois recomeçar tudo de novo, até con-

Autstar o acesso à prova maior. Que logo 
no primeiro ano venceu. E desde o prin-
ciplo até ao presente — que não é um fim 
- sempre soba liderança do grande Mon-
cho Lopez. Grande pela sua competén-
da e por ser o tipo de homem capaz de 
dizer isto num Jogo da final: «Entrámos 
com muita passividade defensiva e co-
metemos muitos erros. Demorei muito a 
reagir e o que decidi para o ataque tam-
bém não ajudou.» Campeão! 
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ANDEBOL-FINAL 

PSP ESTÁ ATENTA 
A PSP assegura que o decisivo 
jogo da final do Nacional de an-
debol, considerado de "risco . 
elevado", entre ABC e Benfica, 
hoje (18h30) em Braga, merece 
especial atenção e garante que 
não permitirá a sobrelotação 
do Pavilhão Flávio Sá Leite. 
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NIKOLA SPELIC É DRAGÃO 
0 internacional croata Nikola 
Spelic é o primeiro reforço da 
equipa de andebol do FC Porto 
para a época 2016/17.0 lateral-
-esquerdo, de 25 anos, assinou 
por duas temporadas. 
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Sanjoanense
anuncia cinco
reforços para
a equipa sénior

A Associação Desportiva San-
joanense anunciou, ontem, ofi-
cialmente a aquisição de cinco
novos atletas que, na próxima
época, irão reforçar a equipa
sénior, que volta a disputar o
Nacional da 2.ª Divisão. 

João Costa é um guarda-re-
des de 22 anos, ex-Benfica V.R,
formado na Sanjoanense, e
que, após uma breve passa-
gem pe lo Feirense, se mudou
para Vila Real.

Ruben Oliveira, de 24 anos,
ex-Módicus, é um esquerdino,
excelente rematador, muito
combativo, que representou o
clube de Sandim na última
época, tendo ainda passado
pelo FC Gaia.

Mário Lopes, também ex-
Modicus, é um central de 26
anos, organizador de jogo. For-
mado no S. Paio de Oleiros, re-
presentou o clube de Vila Nova
Gaia na última época, passan -
do ainda pelo Águas Santas.

João Pinhal, ex-Sp. Espinho,
é um lateral possante de de 33
anos formado no clube espi-
nhense, representou o ADA
Maia durante várias épocas.

Alexandre Relvas, também
ex-Espinho, é um esquerdino
de 24 anos, veloz e finalizador
com experiência de 1.ª Divisão,
tendo representado o FC Porto,
clube pelo marcar presença na
Liga dos Campeões. |

Andebol
2.ª Divisão Nacional
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BRUNO DE CARVALHO 
Líder contesta 
arquivamento do CJ da FPF 
e recorre ao Tribunal 
Arbitrai do Desporto 

I LIGA 

Hffil!~~1~1.1ffi 

Dirigente máximo do 
emblema de Alvaiade 
entende que o castigo 
aplicado a Slimani  é 
"absurdo" e volta a atacar o 
Benfica, afirmando que a 
SAD encarnada está em 
"falência técnica" 

RAFAELTOUCEDO 
WH> O presidente do Spor-
ting, Bruno de Carvalho, 
anunciou ontem, no decurso 
do discurso por ocasião do 23.° 
aniversário do Núcleo Spor-
tinguista de Alcobaça, que irá 
recorrer da decisão do Conse-
lho de Justiça (CJ), a respeito 
do arquivamento do caso dos 
vouchers, para o Tribunal Ar-
bitraldo Desporto português. 
Critico, perante 350 pessoas, 
Bruno de Carvalho atirou-se 
às decisões do CJ "dois dias an-
tes das eleições para a Federa- 

ção Portuguesa de Futebol 
[FPF] ", sublinhando que o 
"pai das mesmas é omesmo do 
dolo sem intenção", referin-
do-se ao presidente do órgão e 
que se irá manter em funções 
com a reeleição de Fernando 
Gomes, no caso Manuel dos 
Santos Serra. 

Oliderleonino, incendiando 
a plateia, atirou: "Fico espan-
tando como facto de se terem 
tomado decisões tão à pressa 
antes das eleições para a FPF. 
O castigo ao Slimani foi uma 
decisão absurda. Acham que 
nos vamos esquecer dos vou-
chers, julgam que morrem por 
aqui. A decisão de castigar Sli-
mani tem tanta lógica como a 
lógica do dolo sem intenção, 
ou seja, nenhuma. Vamos re-
correr para o TAS sobre o caso 
dos vouchers, não podemos 
confundir as coisas." Bruno de  

Carvalho aproveitou para fa-
zer a distinção entre o caso dos 
vouchers e o que envolve Pau-
lo PereiraCristóvão, referente 
ao caso Cardinal. "Um célebre 
comentador achava que o 
Sporting devia descer de divi-
são devido ao caso de Paulo Pe-
reira Cristóvão, mas esse caso 
nunca teve a ver com corrup-
ção. Está a serjulgado, aconte-
ceu o que devia ter acontecido 
ao Sporting e teve a ver com 
umjogo daTaça de Portugal. já 
fomos sancionados, não vale 
a penavirem dizer outracoisa. 
Os regulamentos são claros e 
eu sei o que dizem. O assunto 
Paulo Pereira Cristóvão é um 
e o dos vouchers é outro, um é 
umasanção deatentadoàhon-
ra e um problema com a justi-
ça, enquanto o outro é o não 
cumprimento do regulamen-
to. O que se passa no futebol 

Nota 10 ao programa de 
Gomes, nega às pessoas 
Puxando louros pela introdução de novas 
tecnologias no futebol, negligenciando 
referir que o processo se iniciou vários 
anos antes de se tornar presidente do 
Sporting, Bruno de Carvalho atribuiu 
"nota ro" ao programa apresentado por 
Fernando Gomes para a reeleição enquan-
to presidente da FPF, porém deixou 
críticas às pessoas escolhidas. "Disse que 
era importante perceber o projeto, pois 
bem, nesse aspeto é nota ro, tem muitas 
das ideias que defendi, as mesmas que 
Vítor Pereira [ainda presidente do Conse-
lho de Arbitragem] defendeu que não eram 
úteis. Vítor Pereira até é sócio do Sporting. 
O problema são as pessoas, não percebo o 
porquê de o futebol português continuar a 
empancar. E que continue o pai do dolo 
sem intenção na lista", rematou. 
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REVOLTA Ameaça retirar leões de 
prova em 47 atividades desportivas 

Polémica no andebol foi o 
ponto de partida para o 
ataque cerrado a todas as 
federações, que "precisam 
muito mais do Sporting do 
que o Sporting delas". Diz-se 
"farto de ser prejudicado" 

.9)•• Bruno de Carvalho foi 
contundente nas criticas dei-
xadas a todas as federações, 
ameaçando retirar o Sporting 
de todas as 47 modalidades 
praticadas pelo emblema de 
Alvaiade. O discurso inflama-
do começou pelo andebol. 
"Todos estão a ver a vergonha 
que se passa no andebol portu-
guês. OABC negou bilhetes ao 
Sporting e ninguém se preo-
cupou; houve jogo na mesma. 
Acontece o mesmo como Ben-
fica e já é um problema nacio-
nal. Adia-se o jogo e tudo", co-
meçou por referir, para atirar: 
"Sou contra os inimigos do 
Sporting e se forem muitos, 
são muitos. Quem é inimigo 
do Sporting? Não são os rivais. 
Os inimigos são todos os que 
tomam este tipo de decisões 
no andebol, no hóquei em pa-
tins e no futebol. São os que 
não querem transparência e 
verdade." 

"Os sportinguistas não que-
rem ser favorecidos em nada", 
afiançou o presidente leonino, 

para garantir: "Acabou o Spor-
ting submisso; agora exige res-
peito em todas as modalida-
des. Vamos fazer ouvir a sua 
voz, em qualqueruma das suas 
47 modalidades. O Sporting 
deu um murro na mesa e disse 
`chega'. Estamos fartos. O des-
porto será diferente se o Spor-
ting abandonar modalidades. 
Só queremos competir de for-
ma honesta: se isso acontecer, 
vamos ser campeões em todas. 
Precisam mais as federações 
do Sporting do que o Sporting 
das federações." 

"Já ouvi dizer que os sportin-
guistas são apologistas do fair 
play", observou o líder leoni-
no. "É verdade", concedeu. 
"Agora, não estamos mais de 
cócoras para ninguém, fair 
play não significa que o Spor-
ting seja prejudicado em todas 
as modalidades", defendeu 
Bruno de Carvalho, atirando: 
"Não vamos ser comidos no-
vamente nos campeonatos, 
como foi no andebol, na final 
do ano passado, em que se 
transformou um livre de sete 
metros numa falta ofensiva. 
O Sporting seria campeão de 
andebol no ano passado. Se 
não precisam do Sporting te-
nham, a coragem de dizer -
não calam a revolta de 3,5 mi-
lhões de pessoas." 

Salvador sob fogo 
pela festa dos golos 
••• Não se esgotaram em fe-
derações, dirigentes - sobre-
tudo Manuel dos Santos Serra, 
presidente do Conselho de 
Justiça da FPF, mesmo não 
tendo sido nomeado -,FC Por-
to ou Benfica os visados nos 
ataques de Bruno de Carvalho, 
que defendeu que "não vão ser 
50 guerras, vão ser 5 milhões". 
António Salvador, presidente 
do Braga, teve direito a parti-
cular menção do liderleonino, 
quando este se dirigia aos cer-
ca de 350 adeptos que aderi-
ram ao jantar comemorativo 
do 23.° aniversário do núcleo 
de Alcobaça. 

"Por muito que respeite o 
clube, que tem história e que 
um diao presidente achou que 
podia dizer que era o terceiro 

grande, de repente fiquei es-
tarrecido como é que um clu-
be que quer ir mais longe está 
a comemorar os golos do Ben-
fica - estou a falar do Braga", 
atirou Bruno de Carvalho, re-
portando-se ao jogo da última 
jornada, em que o Sporting vi-
sitou a Pedreira e venceu por 
4-0, goleada insuficiente para 
celebrar o título, face ao triun-
fo do Benfica. "Não é assim 
que ficam grandes", disparou 
o líder leonino, para passar a 
visar o seu homólogo do clube 
da Cidade dos Arcebispos: "Es-
perava que António Salvador 
dissesse que não se revia nos 
seus adeptos; os seus adeptos 
deviam ser do Braga e não de 
outros." "Isso tem de mudar", 
rematou. 
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"OABC 
negou 
bilhetes ao 
Sporting e 
ninguém se 
preocupou. 
houve jogo 
na mesma. 
Agora 
acontece o 
mesmo com 
o Benfica e 
já é um 
problema 
nacional: 
adia-se o 
jogo e tudo" 

"Sou contra 
os Inimigos 
do Spor-
ting. Mas 
quem são? 
Não são os 
nossos 
rivais. São 
os que 
tomam 
estas 
decisões 
desajusta-
das no 
hóquei e no 
futebol. São 
os que não 
querem 
transparên-
cia" 

"O desporto 
será 
diferente se 
°Sporting 
abandonar 
as modali-
dades. 
Precisam 
mais as 
federações 
do Sporting 
dogue o 
Sporting 
das 
federações" 

Bruno de 
Carvalho 
Presidente do 
Sporting 

"Dissemos que os 
fundos não eram 
necessários ao 
futebol. É melhor 
alguns clubes 
portugueses 
abrirem os olhos, 
estamos atentos. 
Vejam se não há 
ilegalidades" 

"O videoárbitro 
agora é o melhor 
do mundo" 

"Fiz 50 quenas? 
Se for preciso, 
terei 5 milhões 
de guerras. Não 
temos amic os, 
só 
s ortinc uistas..." 

"Somos os que 
temos o passivo 
mais pequeno e 
um exemplo para 
a UEFA" 

português é inenarrável", fri-
sou. 

O dirigente acusou de ime-
diato: "Estas duas decisões do 
CJ não foram inocentes. Isso 
está errado, não se tratam as-
suntos destes com esta falta de 
cuidado, a pensar que sábado 
novo, vida nova. O Sporting 
vai continuar a lutar pela ver-
dade desportiva, não nos es-
quecemos dos vouchers, nem 
nos deixamos embalar com os 
`paineleiros' da televisão." E 
ainda aproveitou para provo-
car o Benfica sobre as suas fi-
nanças. "Iam processar-me? 
Parece que, nas contas trimes-
trais, há uma SAD que está em 
falência técnica, também vão 
pôr a CMVM em tribunal? O 
Sporting respira saúde finan-
ceira, não saíram jogadores, já 
entrou quem devia, os outros 
é que vendem", concluiu. 
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SPORTING 
Duplo critério federativo 
no caso ABC/Benfica 
"é uma vergonha" 

BRUNO 
AMEAÇA 
ACABAR COM 
MODALIDADES 

"Se a competição 
for honesta, somos 
campeões em todas" 
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Nikola Spelic quer brilhar na Europa com o FC Porto 

FC Porto contrata croata Spelic 
Lateral-esquerdo de 
25 anos assinou por 
duas épocas e diz ter 
"ambições euro-
peias" 

N• Nikola Spelic é o primei-
ro reforço do FC Porto para 
2016/17, anunciou o clube no 
seu site oficial. O lateral-es-
querdo croata chega do Mari-
bor, onde jogou cinco tempo-
radas e obteve o recorde de go-
los numa época (262 em 
2012/13, ano de estreia na Liga  

dos Campeões), sendo que no 
total, pelos eslovenos, fez 602 
golos.Ointemacional,de1,98 
metros e 102 quilos, que joga 
na mesma posição de Gilberto 
Duarte, iniciou a carreira no 
RK Zagreb, emblema da cida-
de onde nasceu a 27 de março 
de 1991. Sagrou-se campeão 
do mundo de juniores em 
2009 e, na Eslovénia, tomou-
se num dosjogadores mais po-
pulares, tendo sido capitão de 
equipa. Ajudou o Maribor a 
apurar-separa os quartos de fi-
nal da Taça EHF, o mais longe  

que chegou na Europa, tendo 
este sido um dos pontos altos 
da carreira, por oposição às le-
sões num ombro e joelho que 
o afastaram por um tempo da 
competição. Aos 25 anos, lan-
ça-se agora numa nova fase e, 
ao assinar duas épocas pelo FC 
Porto, comentou: "Assinei 
um contrato de dois anos com 
o clube que tem ambições eu-
ropeias, o que é consistente 
com os meus desejos. Espero 
que corra bem e que seja um 
passo em frente na minha car-
reira." 
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mexo  »st Torva 
NO PASSOS MANUEL 
José Tomaz, responsável pelo 
último campeonato ganho 
pelo Sporting, em 2000/01, 
numa final de play-off 
disputada como FC Porto e 
numa temporada em que 
também venceu a Taça de 
Portugal, está de volta ao 
Passos Manuel, sucedendo a 
João Comédias. Tomaz, 64 
anos, professor de Educação 
Física, treinou pela última 
vez em 2011, guiando o 
Loures à II Divisão. -RA. 

Página 12



A13

  Tiragem: 29944

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 22,30 x 23,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64739968 04-06-2016

ANDEBOL  ABC e Benfica jogam hoje a finalissima do play-off. Para trás 
ficaram a polémica dos bilhetes e dois jogos decididos no prolongamento 

40- 

111DOPOIn1111111110 

Hugo Rocha tem sido fundamental para o ABC nos embates com o Benfica 

Em Braga, o ABC venceu o 
jogo e o 3. Na Luz, o 
triunfo foi do Benfica nos 
jogos 2, e 4. Há quase uma 
década que os dois emble-
mas estão arredados da 
festa de campeão, mas um 
deles sucederá ao FC Porto 

PAULA CAPIM/MARTINS 
***Numa época em que ABC 
e Benfica se defrontaram oito 
vezes, juntando a fase regular 
do campeonato mais o play-
off e ainda a Taça Challenge, 
segue-se mais um duelo e este 
decide de uma vez por todas o 
título nacional. Depois da po-
lémica dos bilhetes ter 
levado à interven-
ção federativa e 
à ameaça de 
uma "negra" 
em campo 
neutro, 
tudo se re-
solveu e é no 
Flávio Sá Lei-
te que hoje, às 
18h30, Duarte 
Santos e Tiago Fonse- 
ca, árbitros da Madeira, api-
tam para o jogo mais impor-
tante do campeonato. O ABC 
quer recuperar o estatuto de 
campeão, perdido desde 
2006/07, e o Benfica suceder 
ao FC Porto (campeão entre 
2008/09 e 2014/15) e fazer a 
festa que escapa desde 
2007/08. 

Nos jogos em casa, o ABC 
tem vencido sempre o Benfi-
:a; exceção para o segundo 
iogo da final da Taça Challen- 

ge, que foi gerido à medida de 
um triunfo por seis golos na 
Luz. Para trás, ficam ainda dois 
prolongamentos: no primeiro 
jogo da final, em Braga, e no 
jogo 4, na Luz. 

Hugo Rocha, meia-distância 
do ABC, foi claro: "O cansaço 
não sevai notar em nenhuma 
das equipas. É um jogo espe-
cial. Não haverá handicaps. 
Lamentamos a ausência de al- 

guns jogadores numa final 
desta dimensão, mas estamos 
aptos e motivados." Já o pivô 
Paulo Moreno, em declara-
ções àBTV, reconheceu: "Não 
tem sido fácil ganhar. O ABC é 
uma grande equipa e nós te-
mos consciência disso, por 
isso é que estamos concentra-
díssimos."Após a controversa 
questão da cedência de bilhe-
tes, Moreno afasta instabíli- 

dades: "Tem sido uma semana 
tranquila. Com  seriedade e 
um pouco de ansiedade, claro. 
Não vemos a hora de competir 
e tentar a vitória." 

Para a finalíssima, oABC tem 
Nuno Grilo condicionado, 
além de Tomás Albuquerque, 
Carlos Martins e Ricardo Pes-
queira a recuperarem de lesão. 
O Benfica tem Javier Borragan 
castigado.  

"O cansaço 
não se vai 
notar. 
Estamos 
aptos e 
motivados" 

Rugo Rocha 
ABC 

"Tem sido 
uma 
semana 
tranquila. 
Com  
seriedade e 
um pouco 
de ansieda-
de, claro" 

g 
n Paulo 

Moreno 
Benfica 

g 
<'2", 

CONFRONTOSDIRETOS 

Benfica-ABC 34-28 
ABC-Benne* 29-27 

Av-oerirné Ai 

Jogo 1: ABC-Benflca 40-38 ap 
Jogo 2: Bennca-ABC 28-25 

Jogo 3: ABC-Benfica 27-23 
Jogoek Benfica-ABC 34-32 
TAÇA C HALLe AGE 
Benfica-ABC 28-22 
ABC-Bennea 25.29 

ABC E 
13ENFICA 

DEFRONTAM-SE 
HOJE, ÁS 18H30. NO 

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ 
LEITE, NO QUINTO 
JOGO DA FINAL DO 

PLAY-OFF 
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Sporting  Presidente exige respeito pelo clube 

Líder dos leões criticou federações e comissões de arbitragem 

Bruno ameaça 
com abandonos 
Norberto Vasconcelos Sousa 
desporto@p.pt  

Presente no 23.° aniversá-
rio do Núcleo Sportinguista 
de Alcobaça, Bruno de Car-
valho voltou a abordar al-
guns temas quentes que 
marcaram a época. O líder 
leonino deixou a promessa 
de continuar a lutar contra os 
inimigos do clube e ameaça 
com a possibilidade de co-
meçar a abandonar as moda-
lidades. 

"Não queremos ser favo-
recidos em nada. O que aca-
bou é um Sporting submisso. 
Exigimos respeito em todas 
as modalidades. O desporto 
nacional será muito diferen-
te se o Sporting começar a 
abandonar as modalidades. 
Que as pessoas não nos tes-
tem, porque não vamos ad-
mitir mais estas atuações por  

parte das federações e das 
comissões de arbitragem", 
afirmou Bruno de Carvalho, 
considerando "uma vergo-
nha o que se passou no ande-
bol e no hóquei em patins". 

"O Sporting respira saúde 
financeira e desportiva. Esta-
mos calmos e serenos. Te-
mos o plantei mais valioso, a 
menor dívida financeira e lu-
tamos por princípios e valo-
res de que não abdicamos. 
Estamos na vanguarda do fu-
tebol na luta contra os fundos 
e a favor das novas tecnolo-
gias", explicou, criticando o 
castigo imposto a Slimani e 
deixando a garantia que Irá 
"recorrer do arquivamento 
do caso dos vouchers" do 
Benfica. "Enquanto tiver for-
ças e os sportinguistas quise-
rem, estarei no Sporting para 
travar todas as guerras ne-
cessárias", prometeu. • 
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F. C. Porto 
contrata croata 
Nikola Spelic 

O internacional croata 
Nikola Spelic é o primeiro 
reforço do E C. Porto para a 
próxima época. O lateral-
esquerdo, de 25 anos, assi-
nou por duas temporadas e 
chega aos dragões prove-
niente dos eslovenos do 
Maribor, onde jogou cinco 
anos. Foi campeão mundial 
de juniores em 2009. 
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O titulo devia ter sido entregue na quarta-feira, mas apenas logo à tarde as equipas se defrontam 

)1\!)(1c1), )1  ABC não se sagra campeão nacional há nove épocas, Benfica há oito: hoje, um 

deles vai acahar com o jejum. Polémica dos bilhetes é garantia de finalíssima quentinha 

Quem é o pirneiro 
a O« fim à seca? 
Ana Talha 
desporto@Jn.pt 

›- De um lado um ABC que, 
na meia-final do play-off de 
apuramento de campeão, 
apeou o Sporting e que, ain-
da há duas semanas, se ficou 
a rir da águia, quando levou a 
melhor na final da Taça 
Challenge. Do outro, um 
Benfica que esta época já 
conquistou a Taça de Portu-
gal e que, rumo à final, dei-
xou pelo caminho o hepta-
campeão F. C. Porto. Eis as 
duas equipas que hoje me-
dem forças na finalíssima do 
nacional de andebol. 

Para já, uma certeza. Ou 
duas. A primeira é que hoje 
termina um monopólio pin-
tado a azul e branco. A outra 
é que o sucessor porá fim a 
uma longa seca no que aos 
campeonatos diz respeito. 
Afinal, a última vez que os 
bracarenses celebraram o tí-
tulo nacional foi há nove 
anos, na época 2006/07. Já o 
Benfica foi a última equipa a 
erguer o troféu antes de os 
azuis e brancos Imporem o 
seu domínio. Fizeram-no em 
2007/08, o que dá... oito 
temporadas em branco. Por-
tanto, a questão é: quem é o 
primeiro a pôr fim à seca? 

Olhando ao curto históri-
co desta final, e ao fator casa, 
a agulha tende a pender para  

o lado de Carlos Resende e 
companhia. Isto porque, até 
aqui, quem jogou em casa 
venceu. Aconteceu com o 
ABC, no primeiro e terceiro 
jogos, quando atuou no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite (ganhou 
por 27-23 e 40-38) e com o 
Benfica, quando, no segun-
do e quarto encontros, jogou 
no Pavilhão da Luz (triunfou 
por 28-25 e 34-32). E a negra 
disputa-se... pois, em Braga. 
Mas, já se sabe, o desporto 

POLÍCIA 
EM ALERTA 
MÁXIMO 
A PSP está em alerta máximo 
para o jogo desta tarde e o Co-
mando Distrital de Braga será 
reforçado com á Unidade Es-
pecial de Polícia, através do 
Corpo de Intervenção e cães, 
para precaver qualquer situa-
ção anormal, segundo apurou 
o 1N junto de fontes policiais. A 
PSP de Braga advertiu que não 
permitirá a sobrelotação do 
Pavilhão Flávio Sá Leite, a fim 
de controlar os espectadores. 
A partir do momento em que a 
PSP considere estar cheio o 
recinto, já não permitirá mais 
entradas, mesmo que os inte-
ressados tenham bilhete. J.G. 

está longe de ser estatística. 
Certo é que, independen-

temente do que aconteça em 
campo, esta finalíssima não 
se livra da nuvem da polémi-
ca. Tudo porque, segundo 
comunicado divulgado pela 
Federação de Andebol de 
Portugal, na terça-feira, o 
ABC não disponibilizou 15% 
dos bilhetes ao Benfica. Vai 
dai, a entidade decidiu rea-
gendar a partida - inicial-
mente estava prevista para 
quarta-feira - para hoje. 

Só que a novela não acaba 
aqui. A medida mereceu du-
ras críticas ao presidente do 
ABC. João Luis Nogueira, que 
lamentou a forma como o as-
sunto foi tratado pelo órgão 
federativo. "Isto não é nada 
contra o Benfica, mas contra 
quem tomou esta decisão 
anormal e anacrónica em 
defesa do Benfica, não sei a 
que título", disse, à agência 
Lusa, explicando ainda que o 
clube só não cedeu os bilhe-
tes porque as águias não os 
pediram dentro do tempo. 

Sobre o ABC pairou ainda 
a ameaça de que, caso os in-
gressos não fossem cedidos 
ao clube da Luz. o jogo pode-
ria ser disputado em campo 
neutro - cenário esse que fi-
cou descartado anteontem. 
Assim sendo. esta tarde 
(18.30 horas), Braga coroará 
o novo campeão. • 
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ANDEBOL João Moniz, guarda-
redes de 21 anos, assinou pelo 
Belenenses. Formado no Restelo, 
o guardião volta a casa depois de 
ter representado FC Porto e 
Águas Santas. Entretanto, Carlos 
Siqueira renovou o contrato que 
o liga ao clube que representa já 
há 9 anos. 
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DECISÃO. Pedro Spínola e Hugo Lima reencontram-se esta tarde em Braga 
A QUESTÃO DA CEDÊNCIA 
DOS BILHETES POR PARTE 
DO ABC LEVOU AO ADIAMENTO 
DA PARTIDA PARA HOJE 

ANDEBOL 

DEPOIS DA POLÉMICA 
VENHA LÁ O CAMPEÃO 
ABC e Benfica defrontam-
se hoje no pavilhão Flávio 
Sá Leite, num jogo em que 
será atribuído o título 

ISABEL DANTAS 

 conseguir este titulo", afiançou 
Paulo Moreno, na BTV. 

Superados os comunicados e 
`contra-comunicados', osbilhetes 
para cá, bilhetes para lá, vamos ao 
que interessa - hoje vai finalmente 
haver andebol. E em Braga. Ao 
cabo deumalonga maratonadejo-
gos (9 no total), que incluiu pelo 
meio dois encontros para a Taça 
Challenge ganha pelos minhotos, 
Benfica e ABC -defrontam-se no 
jogo 5 desta emocionante final do 
playoff (que devia ter sido realizado 
quarta-feira...) cientes deque tudo 

vai resumir-se a este confronto, 
pois daqui sairá o novo campeão. 

"Ao fim de tantos jogos, já não 
existem segredos entre nós, estes 
encontros decidem-se nosporme-
nores", começou por dizer Pedro 
Seabra, central dos minhotos. "No 
final da fase regular sabíamos que 
desde que não fosse com o FC Por-
to teríamos sempre o fator casa e 
temos de aproveitá-lo." Palavras 
corroboradas por Hugo Rocha. 
"Este é o jogo onde todos querem 
estar e vai ser um excelenteespetá - 
calo. Além de contarmos com o 
apoio dos nossos adeptos, temos 

FINAL DO PLAYOFF 
Jogu 1— ABC-Benfica 40-38 
Jogo 2 — Benfica-ABC 28-25 
Jogo 3— ABC-Benfica 27-23 
Jogo 4 — Benfica-ABC 34-32 
Jogo 5— ABC-Benfica 18h30 

qualidade para nos assumirmos 
como favoritos." 

A equipa do Benfica, que não 
conta com o castigado Borragan, 
não estará sozinha em Braga - vai 
poder levar alguns adeptos, de-
pois de o ABC ter cedido ingressos 
- e apresenta-se determinada a - 
lutar pela vitória. "Acreditamos 
no nosso trabalho, no nosso grupo 
e ternos a perfeita noção de que vai 
ser difícil. Mas tudo faremos para  

Risco elevado 
Depois de a federação ter adiado a 
finalíssima para hoje (18h30) -
'obrigando' o ABC a ceder bilhetes 
ao Benfica, caso contrário não jo-
garia no Flávio Sá Leite -, o jogo foi 
considerado de "risco elevado" e a 
PSP está a postos, conforme expli-
cou em comunicado. "O clube or-
ganizador foi informado do núme-
ro aproximado de espectadores 
que poderão estar presentes, em 
condições efetivas de segurança", 
refere o Comando Distrital da PSP 
de Braga, que conta acompanhar as 
claques e adeptos até ao pavilhão. o 

~11~111111.1 

NIKOLA SPELIC 

Dragão oficializa 
lateral croata 

FC Porto já começou a 
preparar a próxima época e 
oficializou a contratação do 
croata Nikola Spelic. O late-
ral-esquerdo, de 25 anos, as-
sinou por duas temporadas, 
pondo fim a uma ligação de 
cinco épocas com os eslove-
nos do RK Maribor Branik, 
onde alcançou o recorde de 
golos numa época (262). Nas 
últimas cinco apontou 602 
no total. 
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O símbolo que 
não convenceu 

Uma maioria de 
sócios presentes 
na assembleia ge-
ral de anteontem 
chumbou a propos-
ta apresentada pela direção de 
alteração do símbolo do clube -
foram contabilizados 42 votos 
contra, 33 a favor e 13 absten-
ções. A nova direção pretende 
modernizar apolítica de comu-
nicação do clube e o ponto cen-
tral passava pela alteração do 
símbolo dos castores, com uma 
imagem modernizada, man-
tendo as referências do ante-
rior. AS cinco argolas seriam 
redimensionadas e colocadas 
em paralelo e no interior teria a 
Cruz dos Templários. o Is. 
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A20Bruno de Carvalho: Agora vão meter a CMVM em tribunal?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9754f76d

 
Comenta ironicamente o cenário de falência técnica da SAD do Benfica
 
No seu discurso no núcleo do Sporting de Alcobaça, Bruno de Carvalho deixou várias farpas aos rivais.
Aqui ficam algumas das frases mais importantes do líder leonino acerca de Benfica e FC Porto,
versando temas como os fundos, finanças ou competição nas várias modalidades. Nem o Sp. Braga
escapou...
 
- Fundos: "Quando dizia que os fundos não eram o remédio, os pseudo-especialistas diziam que os
fundos eram fundamentais. Vejo, sim, clubes a ter sanções gravíssimas porque continuam a usar
fundos. E cuidado que para alguns clubes portugueses é melhor abrirem os olhos, porque nós e a FIFA
estamos atentos. Tenham atenção se aquilo que fazem é permitido ou não."
 
- Finanças: "Há uma SAD em falência técnica, a do Benfica. E agora? Vão meter a CMVM em tribunal?
O Sporting respira saúde financeira e desportiva, não está a vender jogadores. Temos o menor
passivo quando há três anos tínhamos o maior. Somos exemplos de gestão na UEFA."
 
 
- Final do andebol: "Todos verificamos a vergonha que se passa no campeonato de andebol. Não é
possível continuarmos impávidos e serenos perante um clube que negou bilhetes ao Sporting mas com
o qual ninguém teve problemas e de repente acontece com o Benfica e já é um problema nacional, já
vai tudo preso."
 
- Pereira Cristóvão e Vouchers: "PPC é um assunto, vouchers é outro. Um tem a ver com atentado à
honra e agora é problema entre a justiça e PPC; o outro tem a ver com regulamento. não são
inocentes estas duas tomadas de decisão antes das eleições e isso está errado"
 
- Golos do Benfica festejados por adeptos do Sp. Braga: "Fiquei estarrecido como é que comemoraram
os golos do rival do Sporting. Não é assim que serão grandes. Tenho respeito por todos mas acima de
tudo pelo clube que amo e aquilo que esperava na altura era que o presidente do Sp. Braga dissesse
que não se revia na atitude, mas afinal não são do Sp. Braga e sim de outro clube."
 00h25
 
 

Página 20



A21

Bruno de Carvalho: Não vamos ser comidos novamente nos campeonatos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=61259964

 
A polémica em torno dos bilhetes para a final do playoff de andebol, entre ABC e Benfica, voltou a
merecer um comentário do Sporting, desta feita de Bruno de Carvalho, que falou em dois pesos e
duas medidas. O presidente do Sporting deixou claro que os leões vão combater os seus inimigos,
aqueles que "não querem transparência e verdade". "Todos verificamos a vergonha que se passa no
campeonato de andebol. Não é possível continuarmos impávidos e serenos perante um clube que
negou bilhetes ao Sporting mas com o qual ninguém teve problemas e de repente acontece com o
Benfica e já é um problema nacional, já vai tudo preso. Chega, chega! Sou contra os inimigos do
Sporting. Quem são? São os que tomam este tipo de decisões no andebol, no hóquei e no futebol. São
os que não querem transparência e verdade. Seja de que clube forem vamos combatê-los até ao fim",
começou por dizer o presidente do Sporting no núcleo de Alcobaça. "Não vamos ser comidos
novamente nos campeonatos, como foi no andebol, na final do ano passado, em que se transformou
um livre de 7 metros numa falta ofensiva. O Sporting seria campeão de andebol no ano passado. Se
não precisam do Sporting tenham a coragem de dizer. Precisam mais as federações do Sporting do
que o contrario. Alguém se preocupa com o que se passa? São sempre as mesmas equipas de
arbitragem, com os mesmos erros. Chega, não têm ponham mais ou formem." Continuar a ler
 
 00h04
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Depois da polémica venha lá o campeão
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Superados os comunicados e 'contra-comunicados', os bilhetes para cá, bilhetes para lá, vamos ao que
interessa - hoje vai finalmente haver andebol. E em Braga. Ao cabo de uma longa maratona de jogos
(9 no total), que incluiu pelo meio dois encontros para a Taça Challenge ganha pelos minhotos,
Benfica e ABC defrontam-se no jogo 5 desta emocionante final do playoff (que devia ter sido realizado
quarta-feira...) cientes de que tudo vai resumir-se a este confronto, pois daqui sairá o novo campeão.
"Ao fim de tantos jogos, já não existem segredos entre nós, estes encontros decidem-se nos
pormenores", começou por dizer Pedro Seabra, central dos minhotos. "No final da fase regular
sabíamos que desde que não fosse com o FC Porto teríamos sempre o fator casa e temos de
aproveitá-lo." Palavras corroboradas por Hugo Rocha. "Este é o jogo onde todos querem estar e vai
ser um excelente espetáculo. Além de contarmos com o apoio dos nossos adeptos, temos qualidade
para nos assumirmos como favoritos." A equipa do Benfica, que não conta com o castigado Borragan,
não estará sozinha em Braga - vai poder levar alguns adeptos, depois de o ABC ter cedido ingressos -
e apresenta-se determinada a lutar pela vitória. "Acreditamos no nosso trabalho, no nosso grupo e
temos a perfeita noção de que vai ser difícil. Mas tudo faremos para conseguir este título", afiançou
Paulo Moreno, na BTV. Continuar a ler Risco elevado Depois de a federação ter adiado a finalíssima
para hoje (18h30) - 'obrigando' o ABC a ceder bilhetes ao Benfica, caso contrário não jogaria no Flávio
Sá Leite -, o jogo foi considerado de "risco elevado" e a PSP está a postos, conforme explicou em
comunicado. "O clube organizador foi informado do número aproximado de espectadores que poderão
estar presentes, em condições efetivas de segurança", refere o Comando Distrital da PSP de Braga,
que conta acompanhar as claques e adeptos até ao pavilhão. Autor: Isabel Dantas
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Bruno de Carvalho: Agora vão meter a CMVM em tribunal?
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Comenta ironicamente o cenário de falência técnica da SAD do Benfica 00:25 . Record Por Record No
seu discurso no núcleo do Sporting de Alcobaça, Bruno de Carvalho deixou várias farpas aos rivais.
Aqui ficam algumas das frases mais importantes do líder leonino acerca de Benfica e FC Porto,
versando temas como os fundos, finanças ou competição nas várias modalidades. Nem o Sp. Braga
escapou...- Fundos: "Quando dizia que os fundos não eram o remédio, os pseudo-especialistas diziam
que os fundos eram fundamentais. Vejo, sim, clubes a ter sanções gravíssimas porque continuam a
usar fundos. E cuidado que para alguns clubes portugueses é melhor abrirem os olhos, porque nós e a
FIFA estamos atentos. Tenham atenção se aquilo que fazem é permitido ou não."- Finanças: "Há uma
SAD em falência técnica, a do Benfica. E agora? Vão meter a CMVM em tribunal? O Sporting respira
saúde financeira e desportiva, não está a vender jogadores. Temos o menor passivo quando há três
anos tínhamos o maior. Somos exemplos de gestão na UEFA."- Final do andebol: "Todos verificamos a
vergonha que se passa no campeonato de andebol. Não é possível continuarmos impávidos e serenos
perante um clube que negou bilhetes ao Sporting mas com o qual ninguém teve problemas e de
repente acontece com o Benfica e já é um problema nacional, já vai tudo preso."- Pereira Cristóvão e
Vouchers: "PPC é um assunto, vouchers é outro. Um tem a ver com atentado à honra e agora é
problema entre a justiça e PPC; o outro tem a ver com regulamento. não são inocentes estas duas
tomadas de decisão antes das eleições e isso está errado"- Golos do Benfica festejados por adeptos do
Sp. Braga: "Fiquei estarrecido como é que comemoraram os golos do rival do Sporting. Não é assim
que serão grandes. Tenho respeito por todos mas acima de tudo pelo clube que amo e aquilo que
esperava na altura era que o presidente do Sp. Braga dissesse que não se revia na atitude, mas afinal
não são do Sp. Braga e sim de outro clube."
 
 00:25 . Record
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Presidente leonino não esquece o futebol... mas também o andebol 00:04 . Record Por Record A
polémica em torno dos bilhetes para a final do playoff de andebol, entre ABC e Benfica, voltou a
merecer um comentário do Sporting, desta feita de Bruno de Carvalho, que falou em dois pesos e
duas medidas. O presidente do Sporting deixou claro que os leões vão combater os seus inimigos,
aqueles que "não querem transparência e verdade"."Todos verificamos a vergonha que se passa no
campeonato de andebol. Não é possível continuarmos impávidos e serenos perante um clube que
negou bilhetes ao Sporting mas com o qual ninguém teve problemas e de repente acontece com o
Benfica e já é um problema nacional, já vai tudo preso. Chega, chega! Sou contra os inimigos do
Sporting. Quem são? São os que tomam este tipo de decisões no andebol, no hóquei e no futebol. São
os que não querem transparência e verdade. Seja de que clube forem vamos combatê-los até ao fim",
começou por dizer o presidente do Sporting no núcleo de Alcobaça."Não vamos ser comidos
novamente nos campeonatos, como foi no andebol, na final do ano passado, em que se transformou
um livre de 7 metros numa falta ofensiva. O Sporting seria campeão de andebol no ano passado. Se
não precisam do Sporting tenham a coragem de dizer. Precisam mais as federações do Sporting do
que o contrario. Alguém se preocupa com o que se passa? São sempre as mesmas equipas de
arbitragem, com os mesmos erros. Chega, não têm ponham mais ou formem."
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Depois de a federação ter adiado a finalíssima para hoje (18h30) 06:42 . Record Por Record
Superados os comunicados e 'contra-comunicados', os bilhetes para cá, bilhetes para lá, vamos ao que
interessa - hoje vai finalmente haver andebol. E em Braga. Ao cabo de uma longa maratona de jogos
(9 no total), que incluiu pelo meio dois encontros para a Taça Challenge ganha pelos minhotos,
Benfica e ABC defrontam-se no jogo 5 desta emocionante final do playoff (que devia ter sido realizado
quarta-feira...) cientes de que tudo vai resumir-se a este confronto, pois daqui sairá o novo
campeão."Ao fim de tantos jogos, já não existem segredos entre nós, estes encontros decidem-se nos
pormenores", começou por dizer Pedro Seabra, central dos minhotos. "No final da fase regular
sabíamos que desde que não fosse com o FC Porto teríamos sempre o fator casa e temos de
aproveitá-lo." Palavras corroboradas por Hugo Rocha. "Este é o jogo onde todos querem estar e vai
ser um excelente espetáculo. Além de contarmos com o apoio dos nossos adeptos, temos qualidade
para nos assumirmos como favoritos."A equipa do Benfica, que não conta com o castigado Borragan,
não estará sozinha em Braga - vai poder levar alguns adeptos, depois de o ABC ter cedido ingressos -
e apresenta-se determinada a lutar pela vitória. "Acreditamos no nosso trabalho, no nosso grupo e
temos a perfeita noção de que vai ser difícil. Mas tudo faremos para conseguir este título", afiançou
Paulo Moreno, na BTV.Risco elevadoDepois de a federação ter adiado a finalíssima para hoje (18h30) -
'obrigando' o ABC a ceder bilhetes ao Benfica, caso contrário não jogaria no Flávio Sá Leite -, o jogo
foi considerado de "risco elevado" e a PSP está a postos, conforme explicou em comunicado. "O clube
organizador foi informado do número aproximado de espectadores que poderão estar presentes, em
condições efetivas de segurança", refere o Comando Distrital da PSP de Braga, que conta acompanhar
as claques e adeptos até ao pavilhão.
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

O ABC/UMinho e o Benfica vão
disputar o jogo decisivo do título
no pavilhão Flávio Sá Leite,
amanhã, a partir das 18.30 horas,
confirmou ontem a Federação de
Andebol de Portugal (FAP). 

Partida entre academistas e en-
carnados, que vai decidir o novo
campeão nacional de andebol da
época 2015/2016, terá medidas
de segurança máxima, perante
“uma situação de carácter ex-
cepcional”, depois de toda a po-
lémica criada entre os clubes de-
vido aos bilhetes, que impossi-
bilitou a realização da partida na
passada quarta-feira.

Em comunicado, a Federação
qualifica mesmo o jogo como de
“risco elevado”, destacando que
após reunião com os responsá-
veis pela organização da partida,
foram tomadas todas as diligên-
cias necessárias “em articulação
e sob coordenação das forças
policiais competentes”, para ga-
rantir a segurança e normalidade
dos acontecimentos nas imedia-
ções e dentro do pavilhão relati-
vamente às “distribuição de bi-

lhetes ao público, entrega de bi-
lhetes ao adversário e respecti-
vas condições de acesso.”

A Federação apelou ainda  à
Polícia de Segurança Pública
(PSP) de Braga  para que faça
respeitar, no âmbito das suas

competências, todas “as ques-
tões de segurança, lotação do re-
cinto e condições de acesso, in-
cluindo os lugares dos adeptos
do clube adversário e elementos
da comitiva visitante”.

Quanto à polémica que ditou o

adiamento do jogo do título para
amanhã e que originou duras cri-
ticas do presidente do ABC/UM,
a direcção da FAP esclarece, no
comunicado, que pugnou pela
“salvaguarda de princípios de
igualdade, justiça, ética despor-
tiva e condições de acesso a re-
cinto desportivo”, cumprindo
com a sua obrigação de “dirigir,
organizar e controlar, a nível na-
cional a prática do andebol”.

Recorde-se que, após um em-
pate a dois jogos, a equipa do
ABC/UMinho procura amanhã
reconquistar o título nacional de
andebol nove anos depois.

Jogo entre ABC/UMinho-Benfica 
considerado de “risco elevado”
A FEDERAÇÃO ANDEBOL DE PORTUGAL confirmou ontem que o quinto e decisivo jogo do play-off de
atribuição do título nacional vai disputar-se amanhã às 18:30 horas no pavilhão Flávio Sá Leite. Depois
da polémica dos bilhetes, jogo terá medidas de segurança máxima das forças policiais da PSP de Braga.

DR

Equipa do ABC/UMinho prepara-se para o jogo decisivo de atribuição do título

Adeptos que compraram
bilhete para o jogo da
passada quarta-feira têm
de passar pelo pavilhão Sá
Leite para “trocar” o bilhete
para a partida de amanhã.
Devido à grande adesão de
academistas e bracarenses
para esta finalíssima, direc-
ção do ABC pede aos sócios
que levantem o seu bilhete
até às 12 horas de sábado. 
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ANDEBOL
ABC-BENFICA
considerado 
de alto risco

(amanhã 18.30H)
Pág. 18

Página 27



A28

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 8,04 x 7,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64726272 03-06-2016

SOLIDARIEDADE Será no sá-
bado e durante cinco dias que
um grupo de corajosos vai lan-
çar-se à estrada para fazer de
bicicleta uma travessia solidá-
ria entre Chaves e Faro, através
da estrada nacional 2, num total
de 738,5 km. 

A iniciativa, liderada pelo
grupo Anónimos, tem como fi-
nalidade angariar fundos para
a aquisição de material despor-
tivo para a equipa de andebol
adaptado do Centro de Medi-

cina de Reabilitação da Região
Centro – Rovisco Pais.

Este desafio conta com o
apoio da Universidade de
Coimbra, da Federação Portu-
guesa de Ciclismo e da Fede-
ração de Andebol de Portugal,
contando com o acompanha-
mento de inúmeras equipas e
grupos de ciclistas de diversas
regiões na passagem pelos 11
distritos, 36 municípios e 70 lo-
calidades ao longo de uma mão
cheia de etapas. |

Pedalar de Chaves a Faro
para apoiar o andebol
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EFEMÉRIDE Mais de 1.300
alunos do 1º ciclo do ensino bá-
sico do concelho da Nazaré
participaram numa iniciativa
desenvolvida pela esquadra lo-
cal da PSP, com a colaboração
da Divisão Policial de Caldas da
Rainha, destinada a assinalar o
Dia Mundial da Criança.

Noções de prevenção rodo-
viária; informação sobre a ac-
ção da PSP [programa Escola
Segura]; visita de conheci-
mento a viaturas de serviço;
apresentação de áreas de in-
vestigação e acção da polícia, e
demonstração cinotécnica fo-
ram algumas das actividades
apresentadas neste dia, que de-
correu no Estádio Municipal da
Nazaré.

No próximo domingo, na
Marginal da Nazaré, a data será
celebrada pelo município com
várias actividades. Patinagem,
hóquei em patins, hip-hop, an-
debol, kickboxing, taekwondo,

futebol de 3, atletismo, basque-
tebol, futebol de praia, surf e
bodyboard, e paddle compõem
as ‘Nazaríadas’, actividades que
irão decorrer das 09h30 às
12h00. |

Nazaré assinala Dia da Criança
com manhã de actividades

Iniciativa Depois da PSP assinalar a data, é a vez do município

MUNICÍPIO NAZARÉ
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Presidente da CMF diz que não foi informado do início das obras. 

Cafôfo acusa o governo 
de desrespeito pela CMF 
O presidente da Câmara do Fun-
chal, Paulo Cafôfo, acusou o Go-
verno Regional da Madeira de ter 
"desrespeitado" a autarquia ao 
iniciar obras nas três ribeiras que 
atravessam a cidade sem dar co-
nhecimento ao executivo munici- 
pal. 

"A competência das obras nas 
ribeiras é do Governo Regional, 
não haja dúvidas, mas uma inter-
venção desta escala implicaria 
uma coordenação entre os dois 
executivos", disse autarca no final 
da reunião de vereação de ontem, 
onde o assunto foi abordado no 
período antes da ordem do dia. 

O presidente da Câmara Muni-
cipal do Funchal informou tam-
bém que esteve reunido recente-
mente com o secretário regional 
dos Assuntos Parlamentares e 
Europeus, que tutela as infra-es-
truturas públicas, a quem mani-
festou desagrado por não ter ha-
vido um encontro prévio antes do 
começo das intervenções. 

A empreitada posta em marcha 
pelo Governo Regional visa tor-
nar as três grandes ribeiras que 
atravessam o Funchal - São João, 
Santa Luzia e João Gomes - mais 
flexíveis e resistentes a eventuais 
enxurradas, de modo a evitar ca-
tástrofes como a que aconteceu 
em fevereiro de 2010. 

O autarca considera, no entan-
to, que o projecto está a ter im-
pactos a nível do património, do 
trânsito e da economia. 

Por um lado, as muralhas cen-
tenárias de pedra aparelhada fi-
carão cobertas de betão e pelo 
menos quatro pontes ao longo da 
Ribeira de Santa Luzia, no centro 
da cidade, vão ser demolidas e 
reedificadas. 

Na reunião de ontem, a Câmara 
Municipal do Funchal aprovou a 
assinatura de um acordo com 

CÂMARA DO 
FUNCHAL APROVA 
VOTOS LOUVOR 
ÀS EQUIPAS DE 
ANDEBOL FEMININO 

uma associação sem fins lucrati-
vos que faz reciclagem de electro-
domésticos, a quem vai entregar 
150 euros por tonelada de mate-
rial reciclado durante três meses. 

O executivo aprovou, por una-
nimidade, dois votos de louvor: 
um à equipa feminina de andebol 
do Clube Sports Madeira por ter 
ganho a Taça de Portugal, outro à 
equipa feminina do Madeira An-
debol SAD por ter conquistado o 
primeiro lugar no campeonato 
nacional. 

"Basta de eufemismos" 
A Secretaria Regional dos Assun-
tos Parlamentares e Europeus 
(SRAPE) reagiu em comunicado, 
às declarações do presidente da 
Câmara Municipal do Funchal 
(CMF) a propósito das obras em 
curso nas ribeiras da cidade. 
O comunicado, assinado pelo ad-
junto político de Sérgio Marques, 
começa por afirmar que Paulo 
Cafôfo "talvez tenha realmente 
pouco conhecimento do que se 
passa na cidade que devia gerir", 
acrescentando que "existem obras 
em duas ribeiras, não três, sendo 
que apenas na Ribeira de Santa Lu-
zia as obras decorrem na parte  

mais a jusante". 
Segundo a SRAPE, se o presidente 
da CMF "de facto fez esta afirma-
ção, está a mentir". E acrescenta: 
"Basta de eufemismos. A Câmara 
tinha pleno conhecimento prévio, 
como aliás se comprova pelo facto 
de todo e qualquer condiciona-
mento ao trânsito ter sido consa-
grado por edital camarário. Como 
pode a Câmara publicar um edital 
de algo que diz desconhecer?", 
prossegue. 
"E ainda mais estranho que o Pre-
sidente da Câmara não tenha apro-
veitado a reunião que esta semana 
manteve como Secretário Regio- 

REACÇÃO 

nal dos Assuntos Parlamentares e 
Europeus que, aliás, decorreu de 
forma extremamente harmoniosa 
e consensual, para exprimir as suas 
reclamações", avança ainda o co-
municado, desafiando Paulo Cafô-
fo a deixar "clara a sua posição so-
bre as intervenções que estão a ser, 
realizadas", lançando a questão: "E 
ou não a favor que se dê prioridade 
à segurança dos Madeirenses, in-
tervencionando as ribeiras 6 anos 
depois do 20 de Fevereiro?". 
A secretaria de Sérgio Marques 
conclui que o presidente da Câma-
ra do Funchal "pode já estar em 
campanha eleitoral". N.G. 
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Portugal perde com Rússia 
e falha Euro2016 de andebol 
Portugal ficou ontem matema-
ticamente fora do Europeu de 
2016 de andebol feminino, 
depois de perder por 22-25 
com a Rússia, em São João da 
Madeira, na penúltima jornada 
do Grupo 6 da qualificação. 
Apesar de ter alinhado com 
várias jogadoras juniores, a 
Rússia foi sempre mais forte. 
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Andebol 3.a Divisão Nacional 2.a Fase (14.a.1): Samora-Sassoeiros, 29-27; Vela 
Tavira-Ginásio Sul, 37-29; Albicastrense-CCP Serpa, 36-27; Oriental-Zona Azul, 21-32. 
Classificação: 1.° Albicastrense, 38 pontos. 2.° Zona Azul, 37 (promovidos à 2.a Divisão); 
3.° Vela Tavira, 33.4.° CCP Serpa 26. (Qualificados para a liguilha de promoção). 
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Andebol feminino

Seniores da Juventude de Mar
às portas da 1.ª divisão

O 
C e n t r o  S o -
cial da Juventu-
de de Mar ( Juv-
Mar) está a um pas-

so do regresso à 1.ª divisão 
nacional em seniores fe-
mininos de andebol e de 
se tornar campeão nacio-
nal da 2.ª divisão.

A vitória na jornada do 
passado fim de semana 
das seniores do Centro So-
cial da Juventude de Mar 
no reduto do Vela de Tavi-
ra (Algarve) por 27-16, fez 
aumentar a “confiança e a 
motivação” da equipa es-
posendense para o emba-
te de amanhã, frente ao 
Modicus, no Pavilhão de 
Mar, pelas 19h00.

Este jogo referente à 
penúltima jornada do 
campeonato nacional da 
2.ª divisão reveste-se de 
capital importância pa-
ra a equipa da JuvMar, já 
que em caso de vitória, 

sobe, automaticamente, à 
1.ª divisão e garante o tí-
tulo de campeã nacional.

Isto porque, se a equipa 
de Esposende vencer tota-
liza 37 pontos e se o Aca-
démico do Porto também 
ganhar perfaz 34 pontos. 

adiantou que tudo «está a 
decorrer como o planea-
do desde o início da épo-
ca», e deseja que as atletas 
«façam um grande jogo, já 
que a confiança e a moti-
vação tem as acompanha-
do e não é neste jogo que 
vão ganhar a confiança». 

No último jogo, mesmo 
perdendo, a JuvMar faz 
38 pontos e o Académico 
do Porto só alcança os 37. 
Sobem à I Divisão os dois 
primeiros classificados.

Para o jogo de amanhã, 
o técnico Paulo Martins 

JuvMar (Esposende) tem, amanhã, um jogo decisivo no seu pavilhão

D
R
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NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ABC-Benfica confirmado
para as 18h30 de amanhã

 JOSÉ EDUARDO

A 
Federação de An-
debol de Portugal 
confirmou, ontem, 
a realização da “fi-

nalíssima” entre o ABC de 
Braga e o Benfica às 18h30 
de amanhã, no Pavilhão 
Flávio Sá Leite.

Parece, assim, ultrapas-
sada a “questão dos bilhe-
tes”, que tanta tinta fez 
correr nos últimos dias, e 
que desde logo impediu a 
realização do jogo na data 
inicial (1 de junho), fican-
do igualmente de parte a 
hipótese que a própria Fe-
deração levantou de “le-
var” o jogo para S. João da 
Madeira... naquela que se-

ria uma decisão inédita.
«Relativamente ao jo-

go ABC/SL Benfica, na 
sequência da comunica-
ção da Direção da Federa-
ção, datada de 31 de maio 
e atento o teor das comu-
nicações do ABC de Braga, 
de 1 de junho p.p, cumpre 
comunicar e esclarecer o 
seguinte: 

Reitera-se o disposto 
na comunicação da Di-
reção de 31 de maio, no-
meadamente no ponto ii) 
- o jogo n.º 2395, realiza-
-se com nova marcação, 
no dia 4 de junho, pelas 
18h30, no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite», diz, em co-
municado, a Federação 
de Andebol de Portugal.

tinham sido objeto, entre 
outras, de fundamento e 
motivação à decisão de 
caráter administrativo e 
desportivo emitida pela 
Direção, em 31.05.2016».

Nesse sentido, a Fede-
ração diz ter sido reitera-
do por si, «junto do Digm.º 
Comando Distrital da PSP 
de Braga, a necessidade, 
no âmbito das competên-
cias próprias desta força 
policial – que se respei-
tam integralmente – de 
serem salvaguardadas as 
questões de segurança, 
lotação do recinto e con-
dições de acesso, incluin-
do os lugares dos adep-
tos do clube adversário 
e elementos da comiti-
va deste».

Não há bilhetes
para “público”
Para este encontro onde 
será, finalmente, encon-
trado o novo campeão na-
cional, os sócios do ABC 
têm entrada gratuita no 
Sá Leite. Os alunos da UM 
pagam cinco euros, bem 
como os acompanhantes 
de sócio do ABC.

Também cinco euros é 
o preço a pagar pelos só-
cios do SC Braga e Hóquei 
de Braga. Quanto ao pú-
blico, os bilhetes, a 15 eu-
ros, estão esgotados.

Recorde-se, entretan-
to, que o ABC está a "fa-
zer a troca" dos bilhetes 
que tinham sido adqui-
ridos para o jogo da pas-
sada quarta-feira.

Jogo considerado
de “risco elevado”
Diz, ainda, a Federação 
de Andebol que se trata 
«de um jogo qualificado 
de risco elevado, com as 
legais consequências, ten-
do sido comunicadas pe-
lo ABC de Braga, no dia 1 
de junho , a realização de 
diligências várias, em arti-
culação e sob coordenação 
das forças policiais com-
petentes, nomeadamen-
te e entre outras, sobre 
as matérias de distribui-
ção de bilhetes ao públi-
co, entrega de bilhetes ao 
clube adversário e respe-
tivas condições de aces-
so — questões materiais e 
formais relevantes e que 

Pavilhão Flávio Sá Leite "esgotado" para o jogo do título

D
M
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Bruno de Carvalho ameaça acabar com modalidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=574f2ae

 
. Fotografia: Gerardo Santos Presidente do Sporting lembrou caso do campeonato de andebol "Todos
estão a ver a vergonha que se passa no andebol português. O ABC negou bilhetes ao Sporting e
ninguém se preocupou. Houve jogo na mesma. Acontece o mesmo com o Benfica e já é um problema
nacional. Adia-se o jogo e tudo." "Os sportinguistas não querem ser favorecidos em nada. Acabou
Sporting submisso. Exige respeito em todas as modalidades. Vamos fazer ouvir a sua voz. Sporting
deu um murro na mesa e disse chega. Estamos fartos. O desporto será diferente se o Sporting
abandonar modalidades. Só queremos competir de forma honesta. Se isso acontecer vamos ser
campeões em todas. Precisam mais as federações do Sporting do que o Sporting das federações."
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Bruno de Carvalho: "Inimigos do Sporting não são os nossos rivais"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=37a87df8

 
. Fotografia: Paulo Spranger Presidente leonino falou no Núcleo de Alcobaça "Trabalhamos diariamente
para trazer reconhecimento para o Sporting." "Toda a gente sabia que o futebol era credível. Veja-se o
que aconteceu à FIFA e à UEFA. Fundos foram proibidos quando todos diziam que eram fundamentais
e clubes não foram à falência. Alguns clubes portugueses devem abrir os olhos face a sanções para
quem continua a usar os fundos. Tenham atenção se o que fazem é permitido. Ficou provado que o
que o Sporting dizia, dizia bem. Fundos não são solução." "Quando falávamos nas novas tecnologias,
diziam que errar é humano e assistíamos a erros grosseiros. Agora já é politicamente correto defender
o vídeo árbitro. Mas o Sporting era atacado quando defendia isto. As pessoas querem verdade
desportiva e justiça." "Mas isto não se passa só no futebol. Todos estão a ver a vergonha que se passa
no andebol português. O ABC negou bilhetes ao Sporting e ninguém se preocupou, houve jogo na
mesma. Agora acontece o mesmo com o Benfica e já é um problema nacional. Adia-se o jogo e tudo"
"Sou contra os inimigos do Sporting. Mas quem são os inimigos do Sporting? Não são os nossos rivais.
São os que tomam estas decisões, que tomam decisões desajustadas no hóquei e no futebol. São
aqueles que não querem transparência e verdade. Vamos combate-los até ao fim."
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PSP assegura que irá estar atenta à lotação para o jogo ABC-Benfica em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: Minho Online (O)

URL:http://ominho.pt/psp-assegura-ira-estar-atenta-lotacao-jogo-abc-benfica-andebol/

 
A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga assegurou, esta sexta-feira, que o decisivo jogo do
'play-off' do campeonato nacional de andebol, entre o ABC e o Benfica, no sábado em Braga, vai
merecer a especial atenção. Em comunicado, a PSP garantiu que não irá permitir a sobrelotação do
Pavilhão Flávio Sá Leite. Tido de [.] 10 Partilhas Share Tweet Share Share Email Comentários A Polícia
de Segurança Pública (PSP) de Braga assegurou, esta sexta-feira, que o decisivo jogo do 'play-off' do
campeonato nacional de andebol, entre o ABC e o Benfica, no sábado em Braga, vai merecer a
especial atenção. Em comunicado, a PSP garantiu que não irá permitir a sobrelotação do Pavilhão
Flávio Sá Leite. Tido de "risco elevado", o jogo que irá atribuir o título de campeão nacional de andebol
de 2015/16 está a ser acompanhado ao pormenor pela PSP de Braga, que montou um esquema para
que decorra em condições de segurança. Os clubes intervenientes e Federação de Andebol de Portugal
(FAP) foram alertados de que, logo que a lotação do recinto esteja completa, não permitirá a entrada
no pavilhão a mais nenhum espectador, mesmo que tenha na sua posse ingresso válido. "O clube
organizador (ABC) foi informado do número aproximado de espectadores que poderão estar
presentes, em condições efetivas de segurança", refere em comunicado o Comando Distrital da PSP de
Braga. O esquema montado, divulgado esta sexta pela PSP, prevê "assegurar a ordem pública e
prevenir a ocorrência de situações ou atos perturbadores da mesma" e "garantir a ordem e as
condições de segurança necessárias à realização do jogo". A PSP irá realizar o acompanhamento das
claques e adeptos das equipas envolvidas até ao pavilhão e apela ainda para que os espetadores não
adotem comportamentos geradores de violência nem sejam portadores de objetos proibidos. O jogo
esteve inicialmente marcado para a última quarta-feira, em Braga, mas devido à polémica instalada
em torno dos bilhetes, nomeadamente a não cedência de 15 por cento dos ingressos ao Benfica, levou
a ser remarcada. Fique a par das Notícias de Desporto. Siga O MINHO no Facebook. Clique aqui
Tópicos:ABC de Braga, andebol, Benfica
 
 2016-06-03T14:36:53+00:00
 
http://facebook.com/ominhopt
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"Vamos combater os inimigos do Sporting até ao fim"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online Autores: Carlos Pereira Fernandes

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9cb43252

 
O presidente do Sporting alerta para "a vergonha que se passa no andebol português". Bruno de
Carvalho marcou presença no Núcleo de Alcobaça, onde garantiu que continua a trabalhar
"diariamente para trazer reconhecimento para o Sporting". PUB "Toda a gente sabia que o futebol era
credível. Veja-se o que aconteceu à FIFA e à UEFA. Fundos foram proibidos quando todos diziam que
eram fundamentais e clubes não foram à falência. Alguns clubes portugueses devem abrir os olhos
face a sanções para quem continua a usar os fundos. Tenham atenção se o que fazem é permitido.
Ficou provado que o que o Sporting dizia, dizia bem. Fundos não são solução", afirmou. "Quando
falávamos nas novas tecnologias, diziam que errar é humano e assistíamos a erros grosseiros. Agora
já é politicamente correto defender o vídeo árbitro. Mas o Sporting era atacado quando defendia isto.
As pessoas querem verdade desportiva e justiça", prosseguiu. No entanto, Bruno de Carvalho avisa
que "isto não se passa só no futebol": "Todos estão a ver a vergonha que se passa no andebol
português. O ABC negou bilhetes ao Sporting e ninguém se preocupou, houve jogo na mesma. Agora
acontece o mesmo com o Benfica e já é um problema nacional. Adia-se o jogo e tudo". "Sou contra os
inimigos do Sporting. Mas quem são os inimigos do Sporting? Não são os nossos rivais. São os que
tomam estas decisões, que tomam decisões desajustadas no hóquei e no futebol. São aqueles que não
querem transparência e verdade. Vamos combate-los até ao fim", concluiu.
 
 Sat, 04 Jun 2016 00:08:17 +0200
 
POR Carlos Pereira Fernandes
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Nikola Spelic reforça FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1f14527

 
O internacional croata Nikola Spelic é o primeiro reforço da equipa de andebol do FC Porto para a
época 2016/17, anunciou esta sexta-feira o clube no seu site oficial na internet. O lateral-esquerdo, de
25 anos, assinou um contrato com os dragões válido por duas temporadas, pondo fim a uma ligação
de cinco épocas com os eslovenos do RK Maribor Branik. Formado no RK Zagreb, clube da capital da
Croácia, Spelic sagrou-se campeão do mundo de juniores em 2009, dois anos antes de se transferir
para o Maribor Branik, da Eslovénia. Continuar a ler Foi com a camisola do Maribor Branik que o
lateral-esquerdo, de 1,98 metros e 102 quilogramas, se estreou na Liga dos Campeões em 2012/13,
contribuindo para que a formação eslovena atingisse pela primeira vez na história os quartos de final
da Taça EHF. Spelic, que chegou a envergar a braçadeira de capitão do Maribor Branik, detém o
recorde de golos numa época (262) e nas últimas cinco épocas apontou um total de 602 golos. Autor:
Lusa
 
 23h02
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Nikola Spelic reforça equipa de andebol do FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9e8f325e

 
Lusa 03 Jun, 2016, 16:32 | Andebol O FC Porto reforça-se para o andebol | Reuters O internacional
croata Nikola Spelic é o primeiro reforço da equipa de andebol do FC Porto para a época 2016/17,
anunciou esta sexta-feira o clube no seu sítio oficial na internet. O lateral-esquerdo, de 25 anos,
assinou um contrato com os 'dragões' válido por duas temporadas, pondo fim a uma ligação de cinco
épocas com os eslovenos do RK Maribor Branik. Formado no RK Zagreb, clube da capital da Croácia,
Spelic sagrou-se campeão do mundo de juniores em 2009, dois anos antes de se transferir para o
Maribor Branik, da Eslovénia. Foi com a camisola do Maribor Branik que o lateral-esquerdo, de 1,98
metros e 102 quilogramas, se estreou na Liga dos Campeões em 2012/13, contribuindo para que a
formação eslovena atingisse pela primeira vez na história os quartos de final da Taça EHF. Spelic, que
chegou a envergar a braçadeira de capitão do Maribor Branik, detém o recorde de golos numa época
(262) e nas últimas cinco épocas apontou um total de 602 golos. Please enable JavaScript to view the
Powered by Disqus.
 
 03 Jun, 2016, 16:32|
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Nikola Spelic é o primeiro reforço do FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=76fba5e6

 
03-06-2016 22:58
 
 O lateral-esquerdo croata Nikola Spelic assinou hoje um contrato com a equipa de andebol do FC
Porto, válido para as próximas duas temporadas, anunciou o clube.
 
 Nikola Spelic é o primeiro reforço do FC Porto
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O internacional da Croácia é o primeiro reforço para a época 2016/17 dos 'dragões', tem 25 anos de
idade e terminou uma ligação de cinco anos aos eslovenos do RK Maribor Branik, da Eslovénia,
segundo nota na página oficial dos 'azuis e brancos' na internet.
 
 Formado no RK Zagreb, clube da capital da Croácia onde nasceu a 27 de março de 1991, Spelic
sagrou-se campeão do mundo de juniores em 2009, dois anos antes de se transferir para a Eslovénia.
 
 Tem 1,98 metros e 102 quilogramas e estreou-se na Liga dos Campeões em 2012/13, tendo
desempenhado um papel fundamental para que a formação eslovena atingisse, pela primeira vez na
história, os quartos de final da Taça EHF.
 
 Spelic, que chegou a envergar a braçadeira de 'capitão' do Maribor Branik, detém o recorde de golos
numa época (262) e nas últimas cinco épocas apontou um total de 602 golos, segundo a mesma nota.
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Nikola Spelic reforça FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Contrato com os dragões válido por duas temporadas... 23:02 . Record Por Record O internacional
croata Nikola Spelic é o primeiro reforço da equipa de andebol do FC Porto para a época 2016/17,
anunciou esta sexta-feira o clube no seu site oficial na internet.O lateral-esquerdo, de 25 anos,
assinou um contrato com os dragões válido por duas temporadas, pondo fim a uma ligação de cinco
épocas com os eslovenos do RK Maribor Branik.Formado no RK Zagreb, clube da capital da Croácia,
Spelic sagrou-se campeão do mundo de juniores em 2009, dois anos antes de se transferir para o
Maribor Branik, da Eslovénia.Foi com a camisola do Maribor Branik que o lateral-esquerdo, de 1,98
metros e 102 quilogramas, se estreou na Liga dos Campeões em 2012/13, contribuindo para que a
formação eslovena atingisse pela primeira vez na história os quartos de final da Taça EHF.Spelic, que
chegou a envergar a braçadeira de capitão do Maribor Branik, detém o recorde de golos numa época
(262) e nas últimas cinco épocas apontou um total de 602 golos.
 
 23:02 . Record
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  Corte: 1 de 1ID: 64731274 02-06-2016

A equipa de andebol de juve-
nis/juniores da Associação Aca-
démica de Espinho sagrou-se cam-
peã regional, depois de vencer o 
LAAC por um expressivo 31-20. 
Ao intervalo, as academistas já 
venciam por 13-9, depois de um 
início um pouco nervoso. 

As atletas espinhenses mos- 

traram em todos os jogos uma 
qualidade bem acima da maioria 
das adversárias e a prova disso foi 
esta vitória folgada sobre o segun-
do classificado. 

É de salientar que quase todas 
as atletas que competiram neste 
campeonato são juvenis de pri-
meiro ano. 

Académica de Espinho 
campeã regional 
de juvenis/juniores 
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Infantis do andebol tigre 
• 

campeoes regionais 
A equipa de andebol de 

infantis masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho con-
quistou, este fim-de-semana, 
o título de campeã regional, 
ao vencer o S. Bernardo, se-
gundo classificado, por 24-
30. Os tigres, liderados por 
Hugo Valente, conquistaram, 
assim, a duas jornadas do fi-
nal, o título e irão estar pre-
sentes na fase final nacional, 
que irá decorrer este mês, em 
Braga. Na época passada esta 
equipa alcançou o terceiro 
lugar na final nacional, tendo 
sido afastada nas meias-finais 
da prova pela equipa do 
Águas Santas. 

Entretanto, a equipa sé-
nior masculina terminou a 
sua participação na segunda 
fase do Campeonato Nacio-
nal da 3.' Divisão na penúlti-
ma posição da tabela, não al-
cançando a subida ao escalão 
secundário. Os tigres perde-
ram o jogo com o Infesta, dis-
putado no feriado, por 34-26 
(14-14 ao intervalo) e bate-
ram, na última jornada, o Bei-
ra Mar por 39-38 (20-23 ao 
intervalo). 

Por sua vez, a equipa de 
iniciados masculinos venceu 
o Alavarium por 19-23 (11-
14) e a equipa 'A' de minis 
perdeu com o Féirense 'A' 
por 36-16 (20-9 ao intervalo). 

Seniores (jogo com o In-
festa) - Vítor Pereira e João 
Ribeiro (guarda-redes); Ale-
xandre Relvas (1 golo), Fran-
cisco Lopes (2), Bruno Antu-
nes (5), João Domingues (6), 
Francisco Relvas (1), Pedro  

Almeida (2), Ricardo Soares, 
Manuel Sousa, João Pinhal 
(3) e Vasco Marques (6). Trei-
nador: Hugo Valente. 

Seniores (jogo com o Bei-
ra Mar) - Vítor Pereira e João 
Ribeiro (guarda-redes); Ale-
xandre Relvas (3 golos), Fran-
cisco Lopes (5), Bruno Antu-
nes (2), João Domingues (10), 
Francisco Relvas (5), Pedro 
Almeida, Ricardo Soares, 
Manuel Sousa (5), Tiago 
Ferreira (5), João Pinhal (2) e 
Vasco Marques (2). Treina-
dor: Hugo Valente. 

Iniciados - Bruno Aguiar 
(guarda-redes); Filipe Fer-
reira, André Sousa (13 go-
los), Pedro Salvador (2), Nuno 
Lima (1), André Carvalho 
(1), Manuel Campos, Bruno 
Castro (1), Bruno Lourenço 
(1), Ricardo Silva (1) e Fre-
derico Queirós (3). Treinador: 
Vítor Pinhal. Treinador ad-
junto: Ricardo Guimarães. 

Minis (equipa A) - Gon-
çalo Bastos, Pedro Gouveia, 
Afonso Marques (2 golos), 
Gonçalo Carvalho, Gustavo 
Carvalho, Gustavo Ferreira 
(2), João Pinheiro (1), João 
Pereira (3), Ricardo Maga-
ninho (4), Ruben Tavares e 
Tiago Sousa (4). Treinador: 
Rui Cordeiro. 

Próximos jogos: 
Sporting de Espinho 'A'-

Avanca (minis masculinos), 
domingo, às 11 horas, na 
Nave Desportiva de Espinho; 
Estarreja-Sporting de Espi-
nho 'B' (minis masculinos), 
domingo, às 11 horas, no Pa-
vilhão Municipal de Estarreja. 
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Três andebolistas da 
região na qualificação 
para Europeu feminino 
Frandsca Marques, (CoL J. Bar-
ros). Telma Amado (IBV) e Maria 
Pereira (Haukar) estão convoca-
das para a seleção nacional de 
andebol feminino, que tem dois 
compromissos de qualificação 
para o Europeu. Os jogos são hoje, 
quinta-feira, com a Rússia em São 
João da Madeira, e domingo, com 
a Dinamarca, em Aarhus. 
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Diogo e Milton os nazarenos da Sismaria 

1-)R 

Diogo Marques 

Andebol: AC Sismaria subiu ao Campeonato Nacional da 1a  Divisão de Juniores com alguns nazarenos. 

Milto11. Iuri e Diogo, algumas das 
estrelinhas brilham por Leiria 

DR 
Joaquim José 1Paparrola 

11 Três jogadores oriundos da Nazaré, 
Milton Estrelinha, Iuri Anastácio e Diogo 
Marques e que começaram a jogar na 
AEDFR, subiram a equipa de Juniores da 
AC Sismaria para o Campeonato Nacional 
da ia  Divisão. O Região da Nazaré, 
falou com eles sobre esta conquista. 
Milton Estrelinha, diz-se 'muito feliz pela 
subida à ia  Divisão Nacional de Juniores, 
este ano conseguimos o objectivo que foi 
planeado no inicio da temporada: Quanto 
à sua expectativa para a próxima, Milton 
afirmou "vai ser alta, pois vai ser o meu 

primeiro ano de sénior, e se tudo correr 
como espero, ficarei na Sismaria, já tenho 
alguma rotina, pois já joguei algumas 

vezes por eles, e por exemplo jogar ao lado 
do Inácio Carmo é algo que me faz crescer 

como atleta e neste clube premeia-se 
quem trabalha e se aplica durante a tem-
porada o que me faz sentir integrado." 
Sobre o andebol nazareno, o jovem Milton 
lamentou "tenho pena que numa terra  

como a Nazaré, não se aposte nos 
escalões mais avançados, o que obriga a 

que muitos de nós optem por jogar noutras 
equipas, já que gostamos da modalidade e 
parar a meio da formação é algo de depri-

mente, mas tem de se respeitar as ideias, 
e como comecei a jogar na AEDFR estarei 

sempre grato." Em jeito de agradecimento 
Milton, disse "gostaria de deixar uma 
palavra de agradecimentos aos meus pais 
por tudo o que têm feito por mim, para que 
eu possa treinar e jogar, dado que estudo 
em Lisboa, são GRANDES", disse o guar-
da-redes nazareno. Por sua vez, Iuri 
Anastácio, começou por referir "um dos 
objectivos da AC Sismaria foi conseguido, 
que era subir a equipa de Juniores ao 
nacional da 18  divisão, e eu sendo ainda 

juvenil, e já ter jogado pelos juniores nesta 
temporada é algo que me deixa muito feliz, 
e ainda por ter feito a pré-época com os 
seniores deixou-me super motivado." 
Sobre a sua experiencia neste clube, Iuri 
foi peremptório, "existe qualidade na 
Sismaria, e desde que vim para cá foi-me  

incutido que temos de dar o melhor para 
estar sempre nas fases seguintes das 

provas, o que me agrada, e faz-nos traba-
lhar até aos nossos limites." Sobre o ande-
bol nazareno, Yuri rematou de rosca 

"existe muita cultura andebolística na 
Nazaré, pena é não apostarem nos 
escalões acima de Juvenis o que não deixa 
de ser estranho para nós que começámos 
na nossa terra, de qualquer forma como 
quero singrar no andebol a nível nacional, 
vou lembrar-me sempre onde comecei a 
jogar" 

Por fim, Diogo Marques salientou "o 
Atlético Clube Sismaria, (ACS) é uma 
grande instituição, já com alguma história 
no andebol nacional, derivado a isso é um 
orgulho enorme 
pertencer a esta 
equipa e a esta 
instituição. O ACS 
tem uma mística 
que já vem de há 
muitos anos. 
Posto isto estou a  

adorar esta experiência que considero 
bastante positiva e gratificante." De segui-
da referiu "os objectivos para esta época 
para o ACS, para o escalão de juniores era 

nada mais, nada menos do que a subida à 
primeira divisão." Para terminar Diogo dis-
parou, "após uma fase regular bastante 
promissora fomos com uma confiança adi-
cional para a fase de subida e rapidamente  

percebemos que poderíamos ambicionar 
alguma coisa mais que o apuramento. Eu 

a título pessoal acho que foi uma época 
bastante positiva, fomos sem dúvida algu-

ma uma das melhores equipas do campe-
onato e ser campeão da 2adivisão de 
juniores era a cereja 1.....:ioçyclobolo,inle,, 
1 izmente não aconteceu, mas o mais 

importante foi conquistado". 11 
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