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O ANDEBOL. O AC Fafe qualificou-se 

ontem para os 1/4 de final da Taça de 
Portugal ao vencer o S. Bernardo, 
em Aveiro, por 33-29, numa partida 
que foi repetida devido a protesto 
dos aveirenses. Assim, os fafenses 
vão ao Funchal jogar com a Madeira 
SAD na próxima ronda. 
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Seleção joga com 
alma e coração 

CALENDÁRIO 
4 Hoje 4 Mornada 

Portugal—Turqla 20.00 h 
Pavilhão Munldpal de S. Pedro do Sul  

Equipa feminina deseja triun-
fo na receção às turcas, na qua-
lificação para o Europeu-2016 

Portugal defrontar hoje a Turquia, a 
contar para a 3' jornada da qualificação 
para o Europeu-2016. O selecionador, 
Ulisses Pereira, sabe o que esperar das 
turcas, mas confia nas suas pupilas. «Já 
sabemos que vêm as jogadoras mais 
experientes, que jogam um andebol 
rápido e nós temos de anular os contra-

' -ataques e as reposições após golo e  

responder da mesma forma. Teremos de 
ser pacientes e usar a criatividade e a 
rapidez», disse. «No último jogo, com a 
Dinamarca, uma das melhores seleções 
do Mundo, batemo-nos bem porque 
jogámos com alma e coração. Sabemos 
que temos reais hipóteses», lembrou, 
secundado pela capltã, Bebiana Sabino. 
«Temos possibilidades de ganhar em 
Portugal, com o nosso público e temos 
todas as condições para sairmos daqui 
com a vitória para irmos à Turquia e 
tentar fazer o mesmo.»  
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mais Andebol 

O MADEIRA, SAD. Paulo Fidalgo 
continua treinador nas próximas três 
épocas. Equipa em 5.° na fase regular 
do Andebol 1 e nos quartos da Taça 
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ANDE."60L 

Decisão sobre modelo só em abril 
Clubes do Andebol 1 reuniram 

com presidente da Federaçdo. 
Nove querem `play-off' 

Sem decisão final! Assim termi-
nou a reunião de ontem entre os 12 
clubes do campeonato Andebol 1 
e o presidente da federação, Ulis-
ses Pereira, no auditório do Co-
mité Olímpico de Portugal, que 
serviu essencialmente para cons-
tatar a opinião das equipas. Em 
cima da mesa, o facto de nove de-
les (FC Porto, ABC, Madeira SAD,  

Águas Santas, Avanca, ISMAI, Sp. 
Horta, Belenenses e Fafe) não que-
rerem o play-off — inaugurado em 
2014/15 e com validade para a pre-
sente temporada — na próxima 
época e os restantes três (Spor - 
ting, Benfica e Passos Manuel) pre-
tenderem a manutenção do siste-
ma, além de um possível 
alargamento da principal divisão 
masculina de 12 para 14 clubes. 

Ao que a A BOLA apurou, Ulisses 
Pereira manifestou a vontade em 
manter a segunda fase do campeo- 

nato nos atuais moldes, play-off e 
contra o alargamento. Contudo, vai 
auscultar os clubes da 2.' divisão so-
bre este cenário, cabendo natural-
mente à Federação de Andebol de 
Portugal a palavra final, que deverá 
ser conhecida no próximo mês. H. C. 
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Alunos ‘brincaram’ 
ao andebol em Pombal

Os agrupamentos escolares de
Pombal, a Câmara Municipal
de Pombal, a Federação de An-
debol de Portugal, a Associa-
ção de Andebol de Leiria e o
Núcleo do Desporto Amador
de Pombal formalizaram on-
tem o Protocolo Andebol 4

Kids. Esta iniciativa pretende
dinamizar e desenvolver o an-
debol nas escolas, possibili-
tando a prática da modalidade
a todos os alunos. 
Englobado na cerimónia, de-
correram dois Festands Ande-
bol 4 Kids, com cerca de 400
alunos do 1.º ciclo das nove es-
colas básicas da freguesia de
Pombal. |

Andebol
Protocolo
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Silvino Cardoso

Das quatro formações que re-
presentam a Associação de An-
debol de Viseu no Campeo-
nato Nacional de Iniciados,
apenas o Ginásio Clube de Ta-
rouca conseguiu vencer na se-
gunda jornada. Os tarouquen-
ses, a comeptirem na Zona 2,
foram a a S. João da Madeira
derrotar a equipa local por
uma diferença de 44 golos. 

Ainda na mesma Zona, NA
Penedono e EA Moimenta da
Beira jogaram em casa e os jo-
gos tiveram o mesmo desfe-
cho, com derrotas para as for-
mações do distrito de Viseu. 

A turma de Penedono ainda
conseguiu dar uma boa res-
posta ao FC Gaia mas acabou
por perder por cinco golos de
diferença. Em Moimenta da
Beira, o S. Paio de Oleiros su-
periorizou-se e venceu por 13
golos, subindo à liderança, a
par do Estarreja AC.

Nova derrota caseira
Na Zona 3 milita o Académico
de Viseu, que depois da derrota
pesada na primeira jornada,
frente ao Sporting, voltou a jo-
gar no Pavilhão Cidade de Vi-

seu nesta 2.ª ronda e somou
novo desaire, desta feita pe-
rante o AC Sismaria. Com este

resultado, os academistas caí-
ram para a última posição da
tabela. |

Zona 2 - 2.ª jornada

EA M.ª Beira-S. Paio Oleiros   32-45
NA Penedono-FC Gaia               34-39
Sanjoanense-GC Tarouca         10-54
Col. Carvalhos-Estarreja AC   29-34

                                                                                            
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Estarreja AC             2       2    0      0    74-59      6
S. Paio Oleiros         2       2    0      0    69-55      6
FC Gaia                         2       1    0      1    62-66      4
C. Carvahos              2       1    0      1    61-57      4
NA Penedono        2       1    0      1    81-75      4
GC Tarouca               2       1    0      1    77-34      4
EA M.ª Beira             2       0    0      2    68-92      2
Sanjoanense             2       0    0      2    40-94      2

Próxima jornada
FC Gaia-EA Moim.ª Beira, S. Paio
Oleiros-Sanjoanense, Estarreja
AC- NA Penedono e GC Tarouca-
C.Carvalhos.

Andebol
Nacional de Iniciados

Tarouca salva honra viseense

Zona 3 - 2.ª jornada

Sporting A-S. Bernardo                36-18
Académico-AC Sismaria             16-43
Samora Correia-Benavente     22-38
Juve Lis-SIR 1.º de Maio               29-28

                                                                                            
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Sporting A                  2       2    0      0    79-36      6
Benavente                 2       2    0      0    73-53      6
SIR 1.º Maio               2       1    0      1    67-53      4
AC Sismaria              1       1    0      0    43-16      3
Juve Lis                          1       1    0      0    29-28      3
S. Bernardo               2       0    0      2    49-71      2
Samora Correia     2       0    0      2    46-77      2
Académico               2       0    0      2    34-86      2

Próxima jornada
AC Sismaria-Sporting A, S. Ber-
nardo-Samora Correia, SIR 1.º
Maio-Académico e Benavente-
Juve Lis.

Derrota por 25 golos demonstra superioridade do adversário

ARQUIVO/PRESSCENTRO.PT

Após a derrota com o Sporting, o Académico voltou a perder
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André Antunes Pereira

A Selecção Nacional feminina
de andebol defronta esta noite
a Turquia no Pavilhão Muni-
cipal de S. Pedro do Sul, em
partida da 3.ª jornada do
Grupo 6 da fase 2 de qualifi-
cação para o Campeonato da
Europa de 2016, que irá reali-
zar-se na Suécia no mês de
Dezembro.
O encontro tem início mar-
cado para as 20h00 e pode
ser decisivo nas aspirações da
equipa orientada pelo selec-

cionador Ulisses Pereira, isto
depois de ter somado duas
derrotas nos dois primeiros
compromissos frente às con-
géneres da Rússia (39-19) e da
Dinamarca (21 – 26).

Na manhã de ontem, o vice-
presidente do município sam-
pedrense, Pedro Mouro, e o
presidente da Associação de
Andebol de Viseu, Joaquim
Escada, receberam a comitiva
nos Paços do Concelho. Antes
da habitual foto de família, o
seleccionador agradeceu o
acolhimento recebido e diri-
giu palavras de motivação
para que Portugal vença o
jogo com a Turquia. |

Portugal-Turquia esta
noite em S. Pedro do Sul
Recepção Equipa de Ulisses Pereira esteve nos Paços do Concelho e hoje,
frente às turcas, joga a 3.ª ronda do apuramento para o “europeu” da Suécia
Andebol feminino
Qualificação Euro 2016

DR

Comitiva foi ontem recebida nos Paços do Concelho
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Selecção feminina
joga esta noite em
S. Pedro do Sul
Andebol | P14
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ASE 

ANDEBOL  
Europeu Feminino Suécia 
2016 - Jogo do Grupo 6 de 
qualificação: 
Portugal-Turquia, 20h00, 
Pavilhão Municipal de S. 
Pedro do Sul. 

Tirreno-Adriático (Itália). 
com a participação de 
ciclistas portugueses, 
a decorrer até dia 15. 

Liga Europa - Oitavos de 
final,1a mão: 
Fenerbahçe-Braga,18h00, 
Estádio Sukru Saracoglu 
(Turquia). 

Sub-19 - Jogo de 
preparação para a Ronda 
de Elite de acesso ao 
Europeu 2016: 
Portugal-Rep. Irlanda, 
11h00, Estádio do Algarve. 
Sub- 17 - Estágio de 
preparação para a Ronda 
de Elite do Europeu 2016 
- Treino,11h30, Centro de 
Estágios de Rio Maior. 

Torneio de indians Wells 
(Estados Unidos), com 
a participação de João 
Sousa, a decorrer até dia 
20. 
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"Queremos 
que o 
Madeira 
SAD chegue 
ao topo do 
andebol 
português" 

Carlos 
Pereira 
Presidente do 
Madeira SAD 

Paulo Fidalgo e Carlos Pereira apresentaram o novo projeto do Madeira SAD 

Um vimaranense 
com história no Funchal 
Paulo Fidalgo é natural de Moçambique, 
mas cresceu em Guimarães, onde chegou 
com dois meses. Em 2001/02 foi contrata-
do pelo Madeira SAI), tendo jogado ainda 
na época seguinte. Depois, em 2003/04 
foi treinador dos iniciados, chegando logo 
a seguir à equipa principal, como adjunto 
de Donner, Dragan Djukic e José António 
Silva. Nas cinco épocas seguintes assume 
o comando da equipa, conseguindo três 
segundos lugares, sendo depois contrata-
do pela Federação para os juniores A, 
tendo voltado no ano passado. 

rr"7"7: Presidente Carlos Pereira renovou contrato com Paulo Fidalgo para 
os próximos três anos, mais um de opção. O objetivo é "chegar ao topo" 

MADEIRA A CRESCER 
Sob o lema "uma equipa, 
uma cidade, uma região", 
Carlos Pereira, presidente 
do Marítimo desde 1997 e 
há duas épocas do Madeira 
SAD, deu a conhecer uma 
nova etapa para o andebol, 
confiada a Paulo Fidalgo 

ucnounraºlim 
••• Foi com o anúncio feito 
ao mais alto nível, por Carlos 
Pereira, um presidente cada 
vez mais entusiasmado com 
o Madeira SAD, que se ficou 
a saber da renovação do téc-
nico Paulo Fidalgo por mais 
três temporadas, ontem ofi-
cializada no estádio do Marí-
timo, clube do qual Carlos 
Pereira é presidente desde 
1997. 

Sob o olhar de David Go-
mes, Diretor Regional da Ju-
ventude e Desportos, e de 
Emanuel Alves, líder da As-
sociação de Andebol da Ma-
deira, presidente e técnico 
assinaram o novo contrato. 
"Queremos que o Madeira 
SAD chegue ao topo do ande-
bol português, apesar da dis-
crepância dos orçamentos 
relativamente aos três gran-
des", disse Carlos Pereira, 
acrescentando que "os orça-
mentos não ganham jogos" e 
garantindo que "o Paulo Fi-
dalgo é o homem indicado 
para este projeto". 

Fidalgo, que está a cumprir 
a sétima temporada, embora 
não seguida, como treinador 
principal dos insulares, reve-
lou-se muito satisfeito. "Este 
é um dia importante, de al-
guma emoção mesmo e é  

com um sentido de grande 
responsabilidade que encaro 
estes três anos de contrato.", 
afirmou. 

Assentando o novo projeto 
madeirense em três pilares - 
o Académico do Funchal na 
base, para a formação; o Ma-
rítimo, numa zona intermé-
dia, jogando na II divisão; e o 
Madeira SAD como topo -, 
Paulo Fidalgo assumiu "o 
compromisso de muito em-
penho diário, para queo Ma-
deira SAD possa ter um pro-
jeto desportivo credível e 
também viver com o pensa-
mento de um dia voltarmos 
às competições europeias". 
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Campeonato vai mudar 
Clubes reuniram 
ontem com a Dire-
ção da Federação 
e o fim do play-off 
parece garantido 

••• O regresso ao anterior 
modelo competitivo - todos 
contra todos, em duas fases, 
sendo que na segunda os clu-
bes começam com 50% dos 
pontos da anterior - deverá 
confirmar-se em breve, após 
a reunião de ontem, em Lis-
boa, entre os 12 emblemas  

que disputam a I Divisão e a 
Direção da Federação. 
"Falámos com os clubes, ou-
vimos as opiniões, vamos re-
fletir e no início do próximo 
mês tomaremos uma deci-
são", disse a O JOGO o presi-
dente federativo, Ulisses Pe-
reira. 
Apesar de ser adepto do play-
off e de ontem, mais uma 
vez, o ter defendido na reu-
nião, Ulisses mostrou aber-
tura para mudar os quadros 
competitivos e talvez mes-
mo para o aumento de 12 para  

14 clubes a competir no esca-
lão principal. 
"Vamos considerar a opinião 
maioritária que foi expressa. 
Isto tem a ver com o andebol 
no seu todo, iremos ouvir as 
associações regionais, clubes 
de outras divisões, mas ob-
viamente terão mais peso os 
clubes que jogam a I Divi-
são", disse ainda Ulisses Pe-
reira, que no próximo dia 19, 
em assembleia geral marcada 
para o efeito, anunciará se se 
recandidata ou não a novo 
mandato. —R.a. Ulisses Pereira 
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FAFE SEGUE 
NA TAÇA DE PORTUGAL 
Em jogo repetido, por protes-
to apresentado pelo São Ber-
nardo ao qual a Federação deu 
razão, oAC Fafe confirmou 
ontem o apuramento para os 
quartos de final daTaça de 
Portugal, ao derrotar os avei-
renses, fora, por 33-29. Assim, 
oAC Fafe jogará como Madei-
ra SAI), no Funchal, no sába-
do. O FC Porto recebe o Boa 
Hora, o Benfica oAvanca e o 
Sporting joga em Vila do Por-
to, como Marienses. 
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Agenda 
emenere. QualtrkarAo Europeu Feminino (Fase de Grupos) - Gngw 6 - Portugal- Turouo (20 - Pav Mun 

São Pedro Sul) 
Uga Europa (Oitavos de finai - L. Mão) - Fenerbahçe-Braga (18) 

pombo ~das  - logo pardrular (Suis-19) Portugal-República da Irlanda (11 - ÉSIAkiarve) 
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Paulo Fidalgo renova 
com Madeira SAD até 2009 
ez  Um clube... Uma cidade... 
Uma Região. Foi com este lema 
que Cãrlos Pereira, líder do Marí-
timo e presidente do AM Madei-
ra Andebol SAD, anunciou on-
tem a continuidade do técnico 
Paulo Fidalgo até 2019, havendo 
ainda a possibilidade de ter mais 
um ano por opção. 

O dirigente está esperançado 
no futuro: "Vamos lutar com 
equipas com orçamentos bem 
superiores. Mas o dinheiro não 
faz ganhar, embora ajude. O 
nosso 50  lugar é muito bom face 
ao momento difícil e acredito 
num futuro mais risonho, pois os 
jogadores têm demonstrado um 
empenho notável", considerou 
Carlos Pereira, disponível para 
ajudar outros clubes da Madeira 
no trabalho de formação. 

Após renovar, o treinador 
Paulo Fidalgo agradeceu a apos -  

ta do Madeira SAD: " É uma hon-
ra e um momento muito espe-
cial. Sinto uma enorme respon-
sabilidade para os próximos trés 
anos, mas fico contente com a 
confiança demonstrada. Prome-
to muito trabalho semanal para 
conseguirmos vitórias, de forma 
a elevár o bom nome da Madei-
ra", afirmou o treinador. 

A ambição é o lema do técnico 
Master Coach, de 40 anos, que se 
encontra na equipa do Funchal 
desde 2003 /04, conquistando 
um campeonato como adjunto 
do falecido Aleksander Donner 
em 2004105: "Prometo dar o 
máximo para atingir os sonhos. 
Ira uma prova europeia e andar 
no topo nacional, é esse o com-
promisso. Mas sozinho é impos -
s ível fazer isso. Apelo a toda4co-
munidade madeirense para 
apoiar este projeto. " .r.m. 
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ANDEBOL 

AC Fafe volta a bater 
S. Bernardo na Taça 
a O AC Fafe voltou a superar o S. Bei- 
nardo nos oitavos-de-final da Taça de 
Portugal. agora por 33-29. A F PA deu pro-
vimento a um protesto do S. Bernardo, 
por alegadas irregularidades na valida-
ção de um golo, e mandou repetir o jogo. 
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Mónica Sofia Lopes

A disponibilidade e cedência,
por parte da autarquia, das in-
fra-estruturas desportivas mu-
nicipais foram tema da discus-
são, anteontem, na reunião pú-
blica da Câmara da Mealhada.
O tema foi desencadeado face
ao pedido de um munícipe
para criação de uma Academia
de Futsal na Mealhada. Paulo
Conceição já tem nome e es-
colheu as cores que pretende
utilizar na Academia, contudo,
também “gostava de efectuar
os Jogos no Pavilhão Munici-
pal da Mealhada” e “alguns trei-
nos nos Pavilhões da Mea-
lhada, Antes e Ventosa do Bair -
ro”. Foi aqui que o assunto co-
meçou a ser “debatido”.

“É preciso termos cuidado
com o que aceitamos porque
os pavilhões de Ventosa do
Bairro e Antes não têm as con-
dições necessárias”, começou
por dizer Arminda Martins, ve-
readora responsável pelo pe-
louro das Obras e Empreitadas,
que alertou: “em relação ao Pa-
vilhão da Mealhada, precisamos

de analisar porque está lá o Hó-
quei Clube da Mealhada e pode
colidir com os horários deles”.

Colisão que Gonçalo Louza -
da, vereador eleito pela coliga-
ção “Juntos pelo Concelho da
Mealhada”, garante que vai
existir. “Por conhecimento de
causa, posso garantir que a
única disponibilidade do Pavi-
lhão será durante a manhã ou
depois da meia noite”, afirmou. 

E Arminda Martins conti-
nuou: “Não vemos inconve-
niente à criação da Academia,
mas temos que avaliar as con-
dições de cada pavilhão e res-
pectiva disponibilidade”. 

João Seabra Pereira, também
eleito pela coligação, defendeu
que “tudo o que se fizer para
ocupar os jovens e criar hábitos
saudáveis, é bom”, mas lembrou
que, no passado, “o Hóquei
Clube da Mealhada quis criar
um pólo da modalidade no
Luso, usufruindo o pavilhão e
tal não foi permitido pela Câ-
mara”. Sobre isso, Arminda Mar-
tins defendeu: “O Pavilhão do
Luso, tal como o Centro de Es-
tágios, é preferencialmente um
espaço para estar disponível
para a economia local, portanto,
não o podemos sobrecarregar”.

Guilherme Duarte, vice-pre-
sidente da Câmara, alertou tam-
bém para a análise dos espaços

e do que se pretende especifi-
camente, ao nível de regras.
“Neste momento, temos um
bom exemplo, o Andebol da
Casa do Povo da Vacariça. Estão
na fase final dos campeonatos
nacionais e não temos infra-es-
truturas, com as medidas cer-
tas, para lhes disponibilizar (ex-
ceptuando o Pavilhão Munici-
pal da Mealhada)”, declarou o
autarca.

“O que acontece é que não
podemos pedir ao Hóquei
Clube da Mealhada que todos
os dias tirem as tabelas para as
equipas de Andebol lá jogarem.
Não faz sentido para os clubes
e danifica o material”, defendeu
Arminda Martins.

A deliberação final será toma -
da por Rui Marqueiro, presi-
dente da autarquia, numa pró-
xima reunião, uma vez que es-
teve ausente na sessão de an-
teontem. |

Câmara discute cedência de
equipamentos desportivos
Mealhada Questão foi discutida na reunião de anteontem, com a maioria e a
oposição a darem “achegas”. Faltou o presidente para ser tomada uma decisão

D.R.

Executivo reuniu e debateu a cedência de equipamentos desportivos no concelho
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S. Bernardo recebe esta noite o Fafe para a Taça de Portugal
A repetição do jogo São Bernardo-AC Fafe, referente aos oitavos-de-final da Taça
de Portugal de Andebol, decorre esta noite, a partir das 21 horas, em Aveiro.
Quem vencer irá jogar, nos quartos-de-final da prova, no recinto do Madeira SAD.
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José Roque

Chegou ao fim, na tarde de do-
mingo, a primeira fase do Cam-
peonato da 1ª Divisão Feminina
em andebol, com destaque
para o Colégio de Gaia que ven-
ceu o Colégio João de Barros e
reforçou a liderança na prova. 

O jogo, disputado no Pombal,

teve duas partes diferentes. No
primeiro tempo, a partida foi
bastante equilibrada, com al-
gumas vantagens no marcador
para a equipa da casa, mas, nos
últimos três minutos antes do
intervalo, a equipa de Paula
Marisa assumiu a liderança do
marcador e foi para intervalo a
ganhar por 13-15. 

Na segunda parte, o Colégio
João de Barros já não conse-
guiu voltar a equilibrar o resul-

tado e o Colégio de Gaia man-
teve-se na frente do marcador
até ao final do jogo, que ganhou
por 23-30.

Com o terceiro lugar garan-
tido na classificação final, a for-
mação de Meirinhas vai agora
discutir o play-off de campeão
nacional com o CS Madeira à
melhor de três jogos.

Juve despede-se com vitória
Já a Juve Lis recebeu e ven-

ceu o Alavarium por 29-25.
Com a equipa aveirense já se-
gura no quarto posto, a equipa
de Leiria, que ainda lutava por
um lugar no play-off, conse-
guiu ganhar vantagem no mar-
cador ainda durante a primeira
parte e, ao intervalo, vencia por
14-11. 

A Juve Lis conseguiu man-
ter-se na frente do marcador
durante todo o segundo tempo
e vencer por 29-25, mas, apesar
da vitória, ficou afastada do
play-off de campeão.

Na fase de manutenção, a
equipa leiriense vai defrontar
Assomada, Passos Manuel e Al-
pendorada.|

João de Barros acaba fase
regular com derrota pesada
Andebol
Play-off
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Portugal-Turquia disputa-se amanhã em S. Pedro do Sul
A Selecção Nacional senior feminina de andebol defronta amanhã, no Pavilhão Munici-
pal de São Pedro do Sul, a congénere da Turquia, num encontro referente à fase de
apuramento para o Campeonato da Europa da modalidade, que decorrerá  na Suécia. 
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A21Oliveira de Frades recebe a IX edição do FESTAND
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-03-2016

Meio: Viseu Now Online

URL:http://viseunow.pt/noticia.php?id=676

 
09.03.2016
 
 No âmbito da promoção do desporto, mais concretamente do Andebol, o Município de Oliveira de
Frades em parceria com a Associação de Andebol de Viseu e a Federação Portuguesa de Andebol
promoveu atividades para os mais pequenos.
Segundo o comunicado de imprensa, esta iniciativa tem como principal objetivo "incentivar as crianças
para a prática da modalidade de andebol".
Este evento terminará na comemoração do Dia Mundial da Criança com jogos de mini-andebol.
 
Número de edição: 210 | Jornalista: Raquel Faro
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 Luís Filipe Silva

o
Andebol Clube de 
Fafe reagiu em co-
municado à decisão 
do Conselho Técni-

co da Federação de An-
debol de Portugal em or-
denar a repetição do jogo 
dos oitavos de final da Ta-
ça de Portugal, frente ao 
S. Bernardo, que havia ter-
minado com um triunfo 
dos fafenses (37-38), após 
um duplo prolongamento.

A partida decorreu sem 

mesa para contabilização 
do marcador, facto que 
gerou alguma polémica 
no final da partida, teve 
um protesto do S. Ber-
nardo, ao qual a Federa-
ção atendeu, o que mo-
tivou fortes críticas por 
parte do AC Fafe, que vai 
ter de repetir o jogo no 
próximo dia 9 de março.

«Foi com enorme per-
plexidade que constata-
mos que esse Conselho 
decidiu considerar o pro-
testo do CD S. Bernardo 

nar a repetição da partida 
simplesmente não existiu.

«Estamos crentes que 
não foram pressões exó-
genas ao processo que 
determinaram a decisão, 
mas somente a incom-
petência desse Conselho 
acerca das regras de jogo 
de andebol.

Evoca esse Conselho a 
regra 9.2 para a tomada de 
decisão de considerar "er-
ro técnico" da equipa de 
arbitragem. Ora, a equipa 
de arbitragem não anulou 
golo nenhum, pelo que cai 
por terra a argumentação 
falaciosa que, na falta de 
outros argumentos, mais 
não visa do que dar sus-
tentação à decisão toma-
da», lê-se.

«Conselho Técnico
faz tábua rasa
das regras do jogo»
No comunicado, o AC Fa-
fe acusa ainda o Conselho 
Técnico da FAP de «fazer 
tábua rasa das regras do 
jogo, nomeadamente da 
regra 18:8 ("ambos os árbi-

Direção do AC Fafe reagiu à decisão da FAP em mandar repetir o jogo da Taça de Portugal frente ao S. Bernardo

«Conselho Técnico assinou uma das páginas 
mais negras de que há memória no andebol»

procedente, mandando 
repetir o jogo. Com esta 
decisão e com os funda-
mentos invocados, esse 
Conselho Técnico assi-
nou uma das páginas mais 
negras de que há memó-
ria no andebol nacional, 
abrindo um preceden-
te perigoso em decisões 
futuras», diz o comuni-
cado do AC Fafe. Os res-
ponsáveis do clube fafense 
prosseguem alegando que 
o erro técnico que o con-
selho sustenta para orde-

AC  Fafe venceu mas terá de repetir o jogo, que se vai realizar no próximo dia 9

tros são responsáveis pela 
contagem dos golos. Tam-
bém anotam as advertên-
cias, exclusões e desquali-
ficações") e ainda a regra 
17:9 ("Ambos os árbitros 
são responsáveis por con-
trolar o tempo de jogo. Se 
há qualquer dúvida sobre 
a exatidão da cronometra-
gem, os árbitros tomam 
uma decisão conjunta»).

Como tal, o ACF ques-
tiona: «Quantos protes-
tos  baseados em prova 
documental obtida atra-
vés do video, tiveram de-
cisão semelhante? Se nes-
te jogo houvesse delegado 
FAP e este apoiasse a de-
cisão dos árbitros, iria o 
Conselho tomar a mes-
ma decisão? Quais os cri-
térios de admissibilidade 
das filmagens, para que se 
possa efetuar um protes-
to baseado em prova do-
cumental obtida através 
das mesmas?

Está a FAP em condi-
ções de garantir a filma-
gem de todos os jogos, por 
forma a colocar todas as 

equipas em igualdade?».
A direção do AC Fafe 

considera ainda que «ad-
mitir uma filmagem da 
Andebol TV e do próprio 
clube interessado abre um 
precedente para outros 
protestos baseados em 
imagens, apontando even-
tuais erros dos árbitros 
em casos, como na situa-
ção em apreço, não exis-
te erro técnico».

Para o clube, «esta 
decisão vem em senti-
do contrário do que é a 
prática habitual» e deu 
como exemplo o su-
cedido no Europeu da 
Polónia, onde os factos 
polémicos ocorridos no 
Alemanha-Noruega «fo-
ram todos considerados 
improcedentes pela EHF. 
«Curiosamente a pessoa 
responsável da EHF nes-
se campeonato é o mes-
mo (Rui Coelho),  que no 
nosso país admite que as 
imagens sejam conside-
radas como prova pa-
ra avaliar as decisões da 
equipa de arbitragem».

D
M
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Cister Sport de Alcobaça recebe 
Madeira SAD 

A atual formação da equipa feminina do Meter Sport de Alcobaça começou a trabalhar junta em 2015 

No próximo dia 4 de março, sex-
ta-feira, pelas 21h00, realiza-se 
no pavilhão D. Pedro I em Alco-
baça, um jogo de Andebol rela-
tivo aos 1/8 de final da Taça de 
Portugal Multicare em Seniores 
Femininos, entre a equipa local 
do Cister Sport de Alcobaça e 
a equipa visitante do Madeira 
SAD, atual detentor do troféu e 
uma das potências nacionais na 
modalidade. 

Para Abel Ferreira, treinador 
da equipa sénior feminina no 
clube alcobacense há 12 anos, 
"não é todos os dias que temos 
a oportunidade de ver equipas 
deste gabarito a jogar em Alco-
baça e muito menos a jogar com 
equipas de Alcobaça". "A equipa 
feminina de Alcobaça está sem-
pre preparada, mas temos uma 
realidade diferente daquilo que 
vamos encontrar", reconhece o  

treinador. Para as atletas alcoba-
censes, segundo Maria Menezes, 
23 anos, esta "é uma oportuni-
dade para evoluirmos enquanto 
equipa uma vez que estamos a 
jogar na divisão". "As pessoas 
devem-nos ajudar e dar apoio, 
assistindo ao jogo, que é um jogo 
muito importante e que só acon-
tece uma vez na vida", acrescen-
ta Cecília Sousa, 31 anos. 
SARA SUSANO 
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Nazaré cup mobiliza 1200 participantes 
nacionais e internacionais 

ANDESOL. Realiza-se de 20 a 24 
de março, a 292  Edição do Naza-
ré Cup, o Torneio Internacional 
de Andebol Jovem, Dr. Fernando 
Soares, que irá decorrer nos pa-
vilhões desportivos do concelho 
e que contará com a presença 
de cerca de 1200 participantes, 
esta que é uma das mais concei-
tuadas provas de desporto reali-
zadas no país, com vários clubes 
nacionais e estrangeiros. 
Com quase três décadas, o Naza-
ré Cup realiza-se durante as fé-
rias escolares da Páscoa, sempre 
com a participação de equipas 
pertencentes a clubes, escolas e 

seleções, nos escalões de minis, 
infantis, iniciados, juvenis e ju-
niores, nas categorias de mas-
culinos e femininos. O torneio é 
uma coorganização da Câmara 
da Nazaré com a Associação do 
Externato D. Fuas Roupinho, e o 
apoio de várias entidades. 
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andebol

seniores masculinos da sir 1º maio 
disPutam Jogo de aPuramento Para 2ª fase

No último sábado, os seniores mascu-
linos da SIR de 1º Maio receberam os 3A 
de Almeirim, num encontro que estava em 
causa o apuramento para a 2ª fase do 
campeonato.

A SIR 1º de Maio apresentava-se fa-
vorita e o jogo revelou-se um autêntico 
passeio da equipa local, tal a diferença 
entre a  SIR 1º Maio e 3A Almeirim. De 
tal modo que nos primeiros minutos de 
jogo ficou praticamente sentenciada com 
um parcial de 7-1, chegando ao interva-
lo com o resultado de 13-6 e com todo 
o plantel já praticamente rodado. A 2ª 
parte foi mais do mesmo com o resultado 
final de 33-16.

No próximo sábado, em Vendas de 
Azeitão (Setúbal), irá realizar-se o jogo 
final, com a equipa de Serpa, que irá 
apurar a última vaga para a 2ª fase do 
campenato nacional da 3ª divisão, num 
jogo bastante difícil, em que se deseja 
que a equipa marinhense consiga o tão 
almejado triunfo.

 Ò seniores feMininAs gAnHAM forA 

e estão nA frente dA ClAssifiCAção

Em jogo da 2ª jornada as seniores fe-
mininas foram até Sandim (Gaia) defron-
tar o Modicus, num jogo marcado mais 

pelo desejo do que pela inspiração. A SIR 
1º de Maio precisou de 20 minutos para 
alcançar o terceiro golo com o marcador 
de 6-3 favorável à equipa da casa. Na  
reta final da 1ª parte as atletas marinhen-
ses conseguiram assentar o seu jogo, dar 
a volta ao resultado e ao intervalo ven-
ciam por 1 (11-12).

No segundo tempo continuou a difi-
culdade de concretização num jogo que 
teve a nota positiva na incerteza do resul-
tado que a cinco minutos do fim estava 
em aberto com 18-19. Só na parte final 
fomos mais fortes garantindo uma vitória 
difícil mas justa por 20-22.

A equipa de juvenis recebeu e venceu  
a formação da Associação 20km de Al-
meirim. Num jogo nem sempre bem joga-
do, a SIR assumiu a liderança da partida 
chegando ao intervalo a vencer 16-14. 
À semelhança da primeira parte a segun-
da também se caracterizou por bastantes 
falhas técnicas por parte de ambas as 
equipas acabando a SIR por vencer pela 
margem mínima 29-28.

 Ò juniores perdeM eM CAsA

Para a segunda fase do campeonato 
nacional as juniores femininas recebe-
ram a Juventude do Lis e após um início 

com liderança alternada as visitantes 
fugiram no marcador e chegaram ao 
intervalo com vantagem de 12-8. No iní-
cio do segundo tempo a SIR 1º de Maio 
conseguiu reduzir várias vezes a diferen-
ça até aos 2 golos com 13-15 aos 45 
minutos de jogo. Seguiram-se 15 minutos 
infernais com um parcial de 3-10.

Por sua vez os rapazes para a se-
gunda fase do campeonato nacional da 
2ª divisão não começaram bem. Na 1ª 
jornada receberam o Lagoa, um dos fa-
voritos à subida de divisão. A 1ª parte 
foi equilibrada com vantagem para a 
equipa visitante que atingiu o intervalo 
pela escassa margem de 12-14. Adivi-
nhava-se uma 2ª parte difícil, o que veio 
a acontecer. A SIR começou mal, a per-
der por 5-0 e quando se equilibrou já foi 
tarde, não recuperando mais a desvan-
tagem de 8 a 10 golos. O mau início da 
2ª parte ditou o resultado de 25-33 com 
que acabou o jogo. 

 Ò jogos do próxiMo fiM de seMAnA

No sábado destaque para a rece-
ção, às 16h, das seniores ao Académi-
co do Porto, ainda invicto, sendo que 
antes, às 14h, a SIR 1º de Maio defron-
ta o Alcanena em infantis femininas. ß
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sábado, em 
PiCassinos

SIR oRGanIza 
feStIval
de SopaS

O Pavilhão de Picassi-
nos será palco este sába-
do, 5 de março, a partir 
das 19h30, do VII Festi-
val de Sopas da SIR 1º de 
Maio, numa organização 
da sua secção de ande-
bol. Em prova vão estar 
mais de quatro dezenas 
de sopas, além de bifa-
nas, doces variados, lico-
res, aguardente, filhoses e 
café d’avó. ß
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Andebol: Minis abrilhantam 
5° aniversário da seccão da ACV 

O departamento de andebol da Associação Cultural de Vermoim (ACV) 
cumpriu, na passada sexta-feira, o 52  aniversário. Num projeto que 
contou com o apoio da Associação de Andebol de Braga e da Câmara 
Municipal de Famalicão, a coletividade famalicense permitiu aos jo-
vens amantes dar os primeiros passos na modalidade. 

Em nota à imprensa, a direção agradece "a todos quantos passa-
ram pelo clube, a todos quanto cá estão e a todos quantos por cá pas-
sarão". 

Imbuída no espírito de festa, a equipa de Minis quis oferecer uma 
prenda aos responsáveis do clube e realizou uma prestação positiva 
na prova em que competiu com o ABC/Manabola, CCR Fermentões e 
Maiastars. A equipa da ACV venceu duas partidas, tendo apenas sido 
batida pela formação maiata. 
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