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ANDEBOL
| Sampaio Azevedo | 

Insufláveis, muita música, dança
e magia constituíram os ingre-
dientes fantásticos e animadores
para a festa de encerramento da
modalidade do andebol femini-
no do Centro Social da Juventu-
de de Mar, que decorreu no pas-
sado domingo, no Largo 25 de
Abril, em S. Bartolomeu do
Mar, concelho de Esposende.

Os vários escalões de andebol
tiveram a sua festa de fim de
época, integrada nas comemora-
ções dos 40 anos do CS Mar, que
estão a decorrer, e que congre-
gou, ainda, familiares e amigos.

Um dos momentos altos da fes-
ta foi a entrega da taça e meda-
lhas às infantis que se sagraram
recentemente campeãs regionais
de andebol feminino da Associa-
ção de Andebol de Braga. A taça
foi entregue pelo vice-presidente
da Câmara Municipal, Mara-
nhão Peixoto. Para além deste

vereador, entregaram ainda me-
dalhas o presidente da Associa-
ção de Andebol de Braga, Ma-
nuel Moreira, o vereador do
Desporto, Rui Pereira e o presi-
dente da Junta da União de Fre-
guesias de Belinho e Mar, Ma-
nuel Abreu.

Os aplausos foram justos e me-
recidos porque as meninas de
Mar continuam a fazer história
na sua curta caminhada ao ven-
cerem todos os 18 jogos que dis-
putaram. O domínio foi de tal
maneira avassalador que as
equipas adversárias até “tremem

só de pensar que nos têm de de-
frontar”, como referiu a capitã
Margarida Cardoso. A atleta que
é o símbolo da garra e determi-
nação em campo referiu que esta
conquista se deve ao “muito tra-
balho, esforço, dedicação, união
e entre ajuda eu se vive na equi-

pa”, como mostra o “feito inte-
ressante” de ganharem todos os
jogos disputados. Sente “muita
alegria” pela conquista de mais
um título, já que o ano passado
conseguiram o mesmo triunfo.

A técnica Raquel Silva alinha
pelo mesmo diapasão, ao referir
que o título é o resultado do “tra-
balho e esforço dos últimos três
anos, mas que já começara mui-
to antes, com a captação”. E
continuou a responsável que tem
tido o apoio mais directo do
também treinador das minis, An-
dré Marques: “não é um trabalho
só meu. Há atletas que já têm
seis anos de andebol.

Raquel Silva lembrou, ainda,
os recentes êxitos e conquistas
desta equipa em torneios de
grande importância na modali-
dade como é o caso do Kakigaia,
de Vila Nova de Gaia, o melhor
da modalidade a nível nacional,
e do Torneio da Páscoa Prof.
Manuel Ribeiro, de Esposende

Infantis do Centro Social de Mar
campeãs regionais de andebol
O ANDEBOL FEMININO do Centro Social da Juventude de Mar, em Esposende, esteve em festa no
passado domingo. No âmbito das comemorações dos 40 anos do clube, a equipa de infantis foi ho-
menageada pela conquista recente de campeã distrital da modalidade.

DR

Centro Social Juventude de Mar homenageou equipa de Infantis que sagrou-se campeã regional de andebol feminino da AA Braga

Neste momento a equipa
já está a planear a parti-
cipação da fase final, a nível
nacional, que decorre entre
18 e 21 de Junho, em Leiria,
onde estarão presentes as
24 melhores equipas. 
O objectivo é chegar a um
dos três primeiros lugares
e depois tentar o “bonito”,
refere Raquel Silva, técnica
e ex-jogadora de andebol.
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ANDEBOL

2.ª DIVISÃO NACIONAL
MASCULINO
PROMOÇÃO

5.ª Jornada
Fafe-Benfica B                                      29-18
Avanca-Arsenal Devesa              31-19
Boa Hora-AC Sismaria                  24-25

                                               J      V    E     D                             P
Fafe                                  5       5    0      0                          15
Avanca                          5       3    1      1                          12
Ars. Devesa               5       3    0      2                          11
AC Sismaria              5       2    0      3                              9
Boa Hora                     5       0    2      3                              7
Benfica B                     5       0    1      4                              6

Próxima jornada
Benfica B-Arsenal Devesa, Boa Hora-
Fafe, Avanca-AC Sismaria.

3.ª DIVISÃO NACIONAL
MASCULINO

12.ª Jornada
Mafra-Redondo                                  21-24
Zona Azul-Sassoeiros                    37-28
1.º Dezembro-Juve Lis                   27-25
Oriental-Batalha                                29-32

                                               J      V    E     D                             P
Juve Lis                      12   10    0      2                          32
1.º Dezembro       12       9    0      3                          30
Zona Azul                12       7    1      4                          27
Oriental                    12       6    1      5                          25
Redondo                  12       6    0      6                          24
Sassoeiros               12       4    1      7                          21
Mafra                          12       3    0      9                          18
Batalha                      12       1    1   10                          15

Próxima jornada
Zona Azul-Mafra, Juve Lis-Redondo,
Sassoeiros-Oriental, Batalha-1.º
Dezembro.
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A6 Vergonha no desporto | DNOTICIAS.PT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-05-2015

Meio: Diário de Notícias da Madeira.pt

URL:: http://www.dnoticias.pt/impressa/diario/cartasdoleitor/edicao-2015-05-27/518937-vergonha-no-desporto

 
Venho desta forma demonstrar a minha tristeza relativamente ao jogo de andebol - infantis
masculinos realizado no sábado (dia 23/5) no Pavilhão Bartolomeu Perestrelo. Foi um jogo lamentável.
Quando os jogos de andebol são supervisionados por entidades superiores, estes correm sem
incidentes, quando não existe ninguém a verificar o trabalho dos srs. árbitros estes acham-se no
direito de fazerem o que querem e bem entendem. Quando os árbitros entram em campo, seja no
início do jogo ou após o intervalo, devem entrar sozinhos e não acompanhados em conversa com o
treinador de uma equipa, que foi o que se passou no dito jogo. Em campo os árbitros têm que ser
imparciais independentemente da sua preferência de clube, o que não se passou neste jogo. É
lamentável as atitudes e ensinamentos que o treinador da equipa do Marítimo dá aos seus atletas. Um
treinador que incita à violência dentro de campo, que se ri quando um dos seus atletas agride o
adversário, é um treinador sem escrúpulos e sem caráter. De certeza que este treinador não deve ter
filhos porque se os tem tenho muita pena deles. Um jogo onde predominou a violência física, onde não
houve respeito. Sentimo-nos horrorizados quando escutamos nas notícias que um jovem matou outro
à paulada, quando nós próprios contribuímos para essas atitudes quando deixamos acontecer o que se
passou neste jogo. Tem de haver respeito pelo adversário, é necessário ensinarmos os nossos jovens
a aceitarem um não, a deixarem de ser arrogantes e passarem a serem humildes para que possamos
ter um mundo melhor. Isto deu uma má imagem do andebol da nossa Região porque o jogo estava
sendo assistido por uma equipa do continente que veio jogar cá.
 
 Quarta, 27 de Maio de 2015
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Sport TV1 - Notícias

 	Duração: 00:02:05

 	OCS: Sport TV1 - Notícias

 
ID: 59458204

 
26-05-2015 11:56

Seleção Nacional de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=b9843f41

 
Estão escolhidos os jogadores que vão representar a Seleção Nacional de Andebol.
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TAÇA CHALLENGE
| Joana Russo Belo | 

Uma vergonha. É desta forma
que o ABC/UMinho classifica o
que se passou na Roménia, em
Odorheiu Secuiesc, no jogo da
segunda mão da final da Taça
Challenge, que terminou com a
derrota dos academistas e a con-
quista do troféu pelos romenos
do HC Odorhei. O sentimento de
revolta e frustração tomou conta
de toda a comitiva bracarense,
durante o regresso a Braga, com
as críticas à dupla de arbitragem
da Macedónia a serem o princi-
pal tema de conversa.

“Quando saíram as nomeações,
já sabíamos com o que íamos
contar aqui e a equipa estava
preparada para isso. Consegui-
mos fazer um bom jogo na pri-
meira parte, mas sabíamos que
ia ser complicado, porque já na
primeira parte a dupla de arbitra-
gem apitava lances favoráveis à
equipa romena quando nem
existiam e, por vezes, até eram
lances que seriam contra a for-
mação romena. Os jogadores
mantiveram sempre a mesma
dignidade em campo e foram
brilhantes”, sublinhou João Car-

los Taveira, acrescentando que,
para além do resultado, o que fi-
ca “é a atitude dos jogadores e
alma que tiveram dentro de cam-
po”.

“Dignificaram o nome do
ABC, da cidade de Braga e de
Portugal”, frisou o vice-presi-
dente do clube, sem calar a re-
volta que a direcção sente peran-

te a forma como acabou por per-
der a Taça Challenge.

“Aqui em Odorhei o que se
passou é uma vergonha. Tive a
oportunidade de dizer ao delega-
do ao jogo o que se tinha passa-
do, porque foi uma vergonha pa-
ra a modalidade e ele concordou
comigo, mas disse que não podia
fazer nada. Isso deixa-nos muito

tristes e os jogadores revoltados.
Muitos dos jogadores vão pen-
sar duas vezes se vão continuar
ou não na modalidade”, referiu o
responsável da direcção do
ABC/UMinho, acrescentando
que  já tinham sido prejudicados,
na Noruega, “por uma dupla ma-
cedónia”. “Voltámos a ter uma
dupla da Macedónia e foi uma

autêntica salada o que fizeram
em prejuízo da modalidade e do
ABC. Desta forma era impossí-
vel, controlaram o jogo como
quiseram”, reforçou indignado
João Carlos Taveira.

Para o ano, “cá estamos para
vencer”. “A alma desta equipa é
estar por cima e não vamos bai-
xar os braços nunca”, rematou.

TAÇA CHALLENGE
| Joana Russo Belo | 

No rescaldo da derrota na Ro-
ménia, desilusão foi o sentimen-
to comum a todos os jogadores
do ABC/UMinho. Ricardo Pes-
queira colocou mesmo em causa
o futuro como atleta, depois do
que considerou ter sido um dia
negro para a modalidade. 

“Permanece um sentimento de
desilusão, impotência, de sentir
que não podemos fazer nada, foi
como aconteceu no jogo, a partir
de certa altura, sentimos que não
podíamos fazer nada. Toda a
gente viu o que aconteceu. Mo-
mentos destes são duros para
uma equipa como a nossa, de
pessoas que estudam e traba-
lham. São dias como estes que
nos fazem questionar se vale a
pena investir tanto no andebol”,
confessou o atleta, peremptório

na críticas. “No fundo, o nosso
sentimento é que o andebol está
um pouco sujo”.

Pesqueira apela ao apoio dos
portugueses e também da Fede-
ração, na defesa da verdade des-

portiva, sobretudo depois de ter
sido interpelado por um elemen-
to da EHF no final do jogo a pe-
dir desculpa pela derrota. “Só
demonstra o que realmente
aconteceu no jogo”, sublinhou. 

“O que se passou é uma vergonha”
ABC/UMINHO NÃO POUPA NAS CRÍTICAS ao que se passou no jogo da final da Taça Challenge, na Roménia, onde os bracarenses
perderam o troféu para o HC Odorhei. Vice-presidente aponta o dedo à dupla de árbitros da Macedónia e elogia alma dos academistas.

Comitiva recebida com aplausos
Vereadora Sameiro Araújo foi receber 
equipa ao aeroporto do Porto
Foram mais de 13 horas de viagem até casa - desde o norte da Roménia,
da cidade de Odorheiu Secuiesc até Braga -, mas o regresso foi saboroso
para a comitiva do ABC/UMinho. À chegada ao aeroporto do Porto, os jo-
gadores foram recebidos em aplausos por perto de duas dezenas de
adeptos que esperavam a equipa após a participação na Taça Challenge.
Entre eles, a vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Braga, Sa-
meiro Araújo, que por motivos pessoais não pode acompanhar a equipa à
Roménia, contudo fez questão de mostrar o apoio aos academistas. 

§viagem de regresso

JOANA RUSSO BELO

União da equipa do ABC/UMinho no final do jogo na Roménia, onde os bracarenses perderam a Taça Challenge para o HC Odorhei

DR

Ricardo Pesqueira num lance com um adversário romeno no jogo da final 

Depois da final da Taça
Challenge, as baterias 
do ABC/UMinho estão já
direccionadas para o jogo
com o Benfica, na próxima
sexta-feira. 
É o segundo encontro na
luta pelo terceiro e quarto
lugar do campeonato,
após o desaire da equipa
bracarense no primeiro
duelo. 
Encontro é às 21 horas, no
Flávio Sá Leite. Em caso de
vitória as equipas voltam 
a defrontar-se no sábado.

+ campeonato

Ricardo Pesqueira desiludido

“Andebol está um pouco sujo”
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RESULTADOS

1.ª Divisão Feminina
Final - 1.º Jogo

Madeira SAD-Alavarium            22-26
2.º Jogo

Alavarium-Madeira SAD
2.ª Divisão Nacional

Fase Final/5.ª Jornada
AC Fafe-Benfica B                            29-18
Art. Avanca-Ars. Devesa             31-19
Boa Hora-Sismaria                           24-25
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
AC Fafe                         5       5    0      0  127-10215
Art. Avanca                5       3    1      1  126-10412
Arsenal Devesa     5       3    0      2  127-13011
Sismaria                        5       2    0      3  125-132    9
Boa Hora                     5       0    2      3  121-125    7
Benfica B                     5       0    1      4  108-141    6
Próxima Jornada
Benfica B-Arsenal Devesa, Boa
Hora-AC Fafe e Artística Avanca-
Sismaria.

3.ª Divisão Nacional
Seniores Masculinos

Zona Norte/12.ª Jornada
Monte-Gondomar                           36-32
CA Leça-FC Infesta                          17-32
Sp. Espinho-Módicus                      27-40
Estarreja AC-Albicastrense      38-27
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Estarreja AC         12   12    0      0  388-30436
Módicus                   12       9    0      3  360-29230
FC Infesta                12       5    2      5  310-29724
Albicastrense       12       6    0      6  347-34824
Gondomar             12       5    1      6  343-35023
Monte                        12       4    2      6  319-34622
Sp. Espinho             12       3    2      7  352-37120
CA Leça                     12       0    1   11  266-37513
Próxima jornada
CA Leça-Monte, Módicus-Gondo-
mar, FC Infesta-Estarreja AC e Al-
bicastrense-Sp. Espinho.

Nacional de Juniores
1.ª Divisão/Fase Final
Grupo A/7.ª Jornada

Sporting-Benfica                                32-22
FC Gaia-Águas Santas                   23-28
S. Bernardo-ABC                               38-35
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Sporting                        7       6    0      1  191-16019
S. Bernardo               7       4    1      2  200-20316
ABC                                 7       3    2      2  206-20115
Benfica                          7       3    1      3  158-16414
Águas Santas           7       3    0      4  163-16113
FC Gaia                         7       0    0      7  177-206    7
Próxima jornada
Benfica-FC Gaia, ABC-Sporting e
Águas Santas-S.Bernardo.

SÃO BERNARDO                        38

Treinador: José Rodrigues.
Jorge Pereira (1); João Ribeiro (2), Fer-
nando Marques (7), Leandro Rodrigues
(6), Jorge Justino (5), João Mieiro (2) e
Artur Duarte (6) - sete inicial - Rodrigo
Gouveia (4), João Vieira (3), Diogo
Aguiar, Alexandre Sarabando, João
Pinho, Nuno Ferreira e Jorge Silva (2).

ABC                                                      35

Treinador: Gabriel Oliveira.
Emanuel Ribeiro; Oleksandr
Nekrushets (7), Filipe Canico (11), Celso
Barbosa (2), João Barbosa (7), Lucas
Ferrão (3) e Nuno Azevedo - sete inicial
- Rui Ferreira, Luís Peixoto, José Fer-
reira, David Cunha e Luís Correia (5).

Pavilhão do Centro Desportivo de São
Bernardo, em Aveiro.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva.
Ao intervalo: 20-16.

Alexandre Silva

O São Bernardo recebeu e ven-
ceu o ABC de Braga, por três
golos de diferença, na sétima
jornada da Fase Final do Cam-
peonato Nacional de Juniores,
e isolou-se no segundo lugar
da tabela classificativa. Uma
prestação de qualidade excep-

cional dos comandados por
José Rodrigues, que mostra-
ram, de novo, possuir um nível
competitivo tão elevado que,
muitas vezes, os leva, em al-
guns momentos, a literalmente
“atropelar” os adversários mas
que, outras vezes, faz com que
cometam erros ingénuos que
acabam por equilibrar um jogo
que, de outra forma, facilmente
estaria resolvido.

Passamos a explicar. Depois
de uma primeira parte em que
o equilibro foi nota dominante,
apesar de a formação avei-
rense ter alcançado uma van-
tagem de quatro golos à pas-
sagem do minuto 25, que se
manteve até ao intervalo, o São
Bernardo arrancou de forma
“demolidora” na etapa comple-
mentar. Rapidamente, e isso
em apenas dez minutos, a for-

mação da casa colocou o mar-
cador em 28-21, desnorteando
por completo o adversário, que
não encontrava a solução certa
para conseguir parar os con-
tra-ataques do São Bernardo
que, de forma cruel, os iam
castigando a cada momento.

Com o pavilhão a apresentar
uma boa moldura, e já ao ru-
bro, os atletas aveirenses como
que se deslumbraram, entra-

ram numa espiral de facili-
tismo, fruto essencialmente de
alguma imaturidade (ou da
idade), e de repente, outros dez
minutos depois, o resultado es-
tava num inesperado mas
justo 29-29. Face à qualidade
inquestionável de Filipe Cani -
co, o ABC encostou o São Ber-
nardo às cordas, mas nessa al-
tura valeu à equipa da casa a
personalidade forte de Jorge
Justino e Leandro Rodrigues
que, na hora certa, assumiram
sempre a responsabilidade e
“empurraram” os seus colegas
para uma ponta final de
enorme coração.

O golo marcado pelo guar -
da-redes Jorge Ferreira, num
lançamento lateral pleno de
oportunidade, foi a “cereja no
topo do bolo” de uma vitória
que volta a colocar o clube
aveirense no patamar onde
merece estar. Com mais três
jornadas para decidir o cam-
peão nacional, o S. Bernardo
segue atrás do líder Sporting,
com menos três pontos, mas
ainda com a palavra a dizer na
luta com as melhores equipas
portuguesas. |

Facilitismo dos aveirenses
ia deitando tudo a perder
Susto A equipa do São Bernardo teve tudo para tornar o jogo fácil, mas acabou por passar,
escusadamente, por momentos em que a vitória esteve em causa

Andebol
Nacional de Juniores

Jorge Justino, com cinco golos, foi um dos responsáveis pela excelente ponta final dos aveirenses

PAULO RAMOS
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Avelino Conceição

VITÓRIA Recebendo e ven-
cendo por números claros (31-
19) o Arsenal da Devesa, a
equipa de Avanca fechou da
melhor maneira a primeira
volta da fase final do Campeo-
nato Nacional da 2.ª Divisão.

E sabendo da importância
deste jogo em casa, em que só
a vitória interessava, os co-
mandados por Carlos Martin -
go geriram bem alguma ansie-
dade inicial e encararam com
empenho uma primeira parte
em que o equilíbrio foi a nota
dominante, o que lhes permitiu
sair para o intervalo com dois
golos de vantagem (13-11).

Com uma segunda parte a
todos os níveis irrepreensível,

principalmente no acerto às
marcações com uma defesa
compacta, a Artística de Avan -
ca fez 15 minutos de grande
qualidade e conseguiu um par-

cial (10-2) que lhe permitiu
“disparar” no marcador, fa-
zendo “cair por terra” qualquer
aspiração da equipa de Braga
em chegar à vitória.

Fazendo uma ponta final de
jogo com alguma tranquili-
dade, o conjunto avancanense
foi somando golos atrás de go-
los (18 contra oito do adversá-
rio) e acabou por alcançar uma
vitória dilatada. Miguel Bap-
tista, com sete golos e Ricardo
Mourão, com cinco, foram os
jogadores mais certeiros da
turma da casa.

Com esta vitória, a Artística
de Avanca não só sobe ao se-
gundo lugar desta fase que dá
acesso à subida ao principal
campeonato português, como
recupera alguns índices de con-
fiança para a segunda volta que
arranca já no próximo sábado,
com novo jogo em casa diante
do Sismaria, a quem venceu na
primeira jornada (21-29). |

Artística de Avanca fecha
primeira volta no segundo lugar

Equipa avancanense arranca a segunda volta na segunda posição

LUÍS ARNALDO
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Inaugurado monumento
evocativo a José Estêvão
Aveiro Agrupamento de Escolas José Estêvão assinalou, o seu dia com a inau-
guração, entre outras iniciativas, de um monumento evocativo do seu patrono
Luís Ventura

A escola sede do Agrupamento
de Escolas José Estêvão, em
Aveiro, inaugurou, ontem, um
monumento evocativo do seu
patrono da autoria de José
Maria Lopes, ex-professor da-
quele estabelecimento de en-
sino. 

O director do Agrupamento,
Fernando Delgado, e o presi-
dente da Câmara Municipal de
Aveiro, Ribau Esteves, proce-
deram ao descerramento da
obra, num dos actos mais sim-
bólicos do programa de acti-
vidades do Dia do Agrupa-
mento.

Segundo Fernando Delgado,
o monumento teve ainda a co-
laboração dos professores An-
gelo Centeno, Delfim Rodrigues,
Isabel Gala e Fátima Salgueiro,
e custou perto de 2 mil euros.

Passaram dois anos desde a
constituição do Agrupamento
e um ano sobre a aprovação

do seu regulamento interno. “É
bom aproveitarmos esta opor-
tunidade para reflectirmos nas
mudanças introduzidas”, disse
Fernando Delgado, destacan -
do a criação da Unidade Mul-
tideficiência, “da qual muito
nos devemos orgulhar pelo
serviço que presta, em termos
da nossa missão social”. 

Na óptica do responsável, “é
bom vermos o que aqui faze-
mos de bom e o que fazemos
menos bem”, referiu ainda,
para revelar que, no que toca
ao ensino profissional, “para o
ano teremos novidades,pois
temos que nos ir adaptando às
necessidades do mun do do
trabalho”.

Depois, reconheceu que “nas
actividades extra-curriculares
não fizemos o melhor cami-
nho”, adiantando que neste ca-
pítulo, “para o ano, deverá ser
o município a responsabilizar-
se, pois não fomos capazes”.

Fernando Delgado mostrou-

se ainda orgulhoso da recente
inauguração do Museu da Fí-
sico-Química que se vem jun-
tar ao outro museu das Ciên-
cias Naturais e à Biblioteca.
“Este Agrupamento está no
bom caminho e dele todos nos
devemos orgulhar”, conside-
rou o director, na sessão solene
que decorreu ao ar livre, na es-
cola, que ali são praticados “al-
tos padrões de qualidade de
ensino”.

E foi ali que o presidente da
Câmara Municipal de Aveiro,
Ribau Esteves, fez o 10.º, 11.º e
12.º anos. “Lembro-me que foi
aqui que fiz a minha opção vo-
cacional”, confessou, na sua in-
tervenção. Lembrando o su-
cesso do Alavarium, que está
prestes a sagrar-se novamente
campeão nacional de andebol,
o autarca referiu estar atento
aos “incentivos para arequali-
ficação do pavilhão - junto à
escola -, sempre numa pers-
pectiva inclusiva”.

Reflectir é preciso
Ribau Esteves apontou, ain -

da, a figura de José Estêvão
como um exemplo a seguir e
a conhecer melhor, especial-
mente numa altura em que “se
mandam umas bocas nas re-
des sociais, mas não se reflecte
de forma estruturada”.

Cristina Oliveira, delegada
regional da DGEST- Direcção
Geral dos Estabelecimentos
Escolares, aludiu à Mostra Vo-
cacional que esteve patente
ontem na escola, dizendo que
“foi uma belo ideia e correu
muito bem”. 

“Oxalá, os alunos possam ter
aproveitado para ir pensando
o que querem para o seu fu-
turo”. 

Por outro lado, agradeceu a
presença da autarquia, recor-
dando que “os municípios têm
cada vez mais competências
na área da educação e é im-
portante que eles se envolvam
mais”. |
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Andebol

Três atletas do ABC
na seleção nacional

Fábio Antunes,  Ricardo Pesqueira e Nuno Pe-
reira, do ABC, são três dos pré-convocados para 
a seleção portuguesa de andebol tendo em vista 
os confrontos com a Hungria e a Rússia, de apu-
ramento para o europeu 2016.

Por outro lado, Tiago Rocha, Pedro Solha e 
Rui Silva foram convocados à condição, dado o 
primeiro ter sido operado há cerca de um mês 
a um dedo de uma mão, enquanto os restantes 
saíram lesionados do jogo de apuramento do 
campeão nacional, que decorreu no sábado, en-
tre FC Porto e Sporting.

Os 22 pré-convocados:
Guarda-redes: Ricardo Candeias (Sporting), 

Alfredo Quintana (FC Porto) e Hugo Figueira 
(Benfica); Segunda linha: Fábio Antunes (ABC), 
Pedro Solha, Pedro Portela, Bruno Moreira (Spor-
ting), Hugo Santos (FC Porto), António Areia e 
José Costa (Benfica), Ricardo Pesqueira (ABC) e 
Tiago Rocha (Wisla Plock/Pol).

Primeira linha: Gilberto Duarte, Nuno Roque 
e João Ferraz (FC Porto), Fábio Magalhães, Pedro 
Spínola, Rui Silva, Bosko Bjelanovic (Sporting), 
Nuno Pereira (ABC), Tiago Pereira (Benfica) e 
Jorge Silva (Helvetia Anaitasuna/Esp).
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 Pedro Vieira da Silva

O
s elementos liga-
dos ao ABC/UMi-
nho ainda não acre-
ditam naquilo que 

se passou, domingo, em 
Odorheiu Secuiesc, na Ro-
ménia, onde a turma mi-
nhota perdeu, por 32-25, 
num jogo marcado pela 
atuação desastrosa da du-
pla de árbitros que viajou 
desde a vizinha Macedó-
nia. O Diário do Minho 
foi à procura de perceber 
o que se passou...

Dias antes da partida 
em terras romenas, os di-
rigentes do ABC/UMinho 
mostraram-se preocupa-
dos com a nomeação de 
dois árbitros macedónios.

No dia do jogo, os dois 
árbitros (Saso Krkacev e 
Gjoko Kolevski) faltaram à 
reunião preparatória que 
aconteceu, logo pela ma-
nhã, no Sala Sporturilor 
HC Odorheiu Secuiesc, 
palco do jogo. A ausência, 
que não foi explicada, in-
trigou, ainda mais, os res-
ponsáveis minhotos...

E os piores receios 
vieram a confirmar-se, 
à tarde, durante o jogo. 
Ao intervalo da partida, 
Carlos Resende esperou, 

to precisa, por vezes, de 
um abanão, de um avan-
ço, e temos de tomar me-
didas para que a verdade 
desportiva impere. A EHF 
tem de arcar com as res-
ponsabilidade e se é pre-
ciso repetir jogos e mu-
dar árbitros em nome da 
verdade que se faça isso, 
de maneira a evitar erros 
grosseiros como os que 
aconteceram nesta final», 
resumiu.

O filme de terror dos 
minhotos em terras ro-
menas foi longo e a re-
volta dos elementos li-
gados à comitiva do ABC 
ainda cresceu quando os 
delegados da EHF reco-
nheceram, em conversa 
informal com várias pes-
soas do clube minhoto, 
que as razões de queixa 

Comportamento dos juizes da final da taça Challenge foi "estranho"

O curioso caso dos árbitros macedónios
que levou EHF a pedir desculpas ao ABC 

Delegado da EHF ouviu os protestos dos andebolistas do ABC/UMinho

A fé de Ricardo Pesqueira

«Vamos dar mais 
títulos ao ABC»
Ricardo Pesqueira, pivot do ABC/UMinho, re-
conheceu que o que se passou em Odorheiu o 
deixou preocupado.

«Acordamos todos os dias para trabalhar e ao 
final do dia ainda vamos treinar. E são dias co-
mo aquele que aconteceu domingo que nos le-
vam a pensar se vale a pena continuar a investir 
tanto no andebol. Porque sentimos que o ande-
bol está um pouco sujo. Custa, sobretudo a pes-
soas que deram já tanto pelo andebol, ter mo-
mentos como aqueles. Espero que a federação 
nos apoie e nos defenda», destacou.

«A mim sempre me disseram que quando se 
trabalha e damos o máximo, e mesmo que os 
resultados não sejam os desejados, é esse o ca-
minho a seguir e que um dia levará ao sucesso. 
Desde que cheguei ao ABC, há três anos, sem-
pre trabalhámos da mesma forma e estivemos 
três anos sem títulos mas, este ano demos um tí-
tulo que é completamente merecido ao ABC. E, 
mesmo depois do jogo na Roménia, vamos con-
tinuar a trabalhar da mesma forma e tenho a cer-
teza que iremos dar mais títulos, porque essa é 
a nossa forma de pensar, o nosso caráter», disse.

Sameiro Araújo (CMB) presente

Receção calorosa em Pedras Rubras 

O avião da TAP que transportou a comitiva do ABC/
UMinho desde a capital portuguesa até ao Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras (Maia), ater-
rou em terras nortenhas por volta das 11h00. E, à saí-
da, os jogadores e técnicos tiveram uma prenda: al-
guns familiares e amigos estiveram no local para lhes 
dar um abraço. Sameiro Araújo, vereadora do Des-
porto, entre outros pelouros, da Câmara Municipal de 
Braga, também fez questão de estar no local a receber 
a comitiva. Um gesto que agradou a todos os elemen-
tos da turma amarela.

pacientemente, pelo re-
presentante da Federa-
ção Europeia de Andebol, 
o espanhol Joan Marín, 
tendo-lhe explicado, com 
o braço bem esticado, que 
os juízes macedónios es-
tavam a inclinar o campo 
a favor dos locais.

A segunda parte confir-
mou a tendência, o que le-
vou o técnico dos minho-
tos a afirmar, já na sala de 
imprensa, que o ABC te-
ria ganho «por mais de 
10 golos em Braga se ti-
vesse uma arbitragem co-
mo aquela. Agora não va-
le a pena falar, mas o que 
digo é factual. O Benfica 
protestou o jogo com o 
Odorheiu, devido a um 
erro técnico, e a EHF deu-
-lhes razão mas... não re-
petiram o jogo. O despor-
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a eram «válidas».
«No final, os delegados 

deram-nos razão e disse-
ram que os nossos protes-
tos eram fundamentados», 
juntou Resende.

O Diário do Minho sa-
be que o delegado indica-
do para o encontro pela 
EHF, Bozidar Djurkovic, 
da Sérvia, pediu descul-
pas pela péssima atuação 
da equipa de arbitragem.

«Desculpem-nos, is-
to foi demais. Vocês têm 
toda a razão», terá dito a 
um andebolista do ABC.

Mais tarde, o espanhol 
Joan Marín reconheceu 
que terá «muita dificul-
dade» para escrever o re-
latório do jogo, visto que 
os erros da equipa de ar-
bitragem foram demasia-
do evidentes.

Pesqueira e um 
«sentimento           
de impotência»
Ricardo Pesqueira foi dos 
que mais sentiu na pele o 
peso da arbitragem.

«Sentimento? É um 
sentimento de impotên-
cia e de desilusão. Não po-
demos fazer nada. Aliás, a 
partir de certa altura per-
cebemos que não valia 
a pena... Eles, os delega-
dos, assumiram que o ár-
bitro esteve mal. Eu nem 
sei se encaro isto: uma li-
ção para a vida ou... uma 
confissão. Nunca tinha 
acontecido ouvir da bo-
ca de representantes da 
EHF reconhecerem o er-
ro», afirmou.

Receção calorosa no Aeroporto Francisco Sá Carneiro
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Alavarium a uma vitória do título de Tri-Campeão nacional. Jogo decisivo é sábado em
Aveiro (18h30).
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-05-2015

Meio: Rádio Terra Nova Online

URL:: http://www.terranova.pt/noticia/desporto/alavarium-uma-vitoria-do-titulo-de-tri-campeao-nacional-jogo-

decisivo-e-sabado-em

 
A equipa feminina do Alavarium pode sagrar-se no próximo sábado (18h30), em Aveiro, Tri-Campeã
nacional de andebol. A formação orientada tecnicamente por Carlos Neiva está a uma vitória da
conquista do título. O jogo decisivo, contra o Madeira SAD, deverá ser "positivamente influenciado"
pelo público de Aveiro. "Esperamos casa cheia", afirmou no programa 'Segunda-Parte' da Terra Nova.
"As pessoas transformam o nosso pavilhão num pequeno inferno. São o nosso oitavo jogador. Será
muito importante a presença massiva das pessoas no jogo". O treinador promete que a equipa
"continuará a querer muito vencer. Não relaxaremos".
 
 2015-05-26 15:47
 
 

Página 18



A19

"Andebol 4kids" em Moimenta da Beira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-05-2015

Meio: ViseuMais.com Online

URL:: http://viseumais.com/viseu/andebol-4kids-em-moimenta-da-beira/

 
26 Maio, 2015 |Autor:
 
  ViseuMais
 
 Mais de uma centena de jovens atletas de Moimenta da Beira, Tabuaço, Penedono e S. João da
Pesqueira participam este sábado, 30 de Maio, no encontro inter-concelhio "Andebol 4kids" que
decorrerá, durante todo o dia, no estádio municipal de Moimenta da Beira.
 
 São jovens, com idades entre os 9 e os 11 anos, que vão competir entre si, tentando vencer os jogos
e os troféus em disputa. Cada concelho participa com duas equipas. Os encontros terão início às 9h30.
O último está marcado para as 12 horas. À tarde, a partir das 16h00, terão lugar os jogos de
apuramento do 1º ao 8º lugar.
 
 O programa inclui, logo a seguir ao almoço, a actuação da orquestra "Master Class", constituída por
alunos e professores.
 
 A iniciativa é da Associação de Andebol de Viseu que desenvolve o projecto em todo o distrito e
procura envolver o maior número de parceiros em cada concelho. Na organização deste evento estão
envolvidos a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, o Agrupamento de Escolas e a Escola Prática de
Andebol.
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Andebol em Cadeira de Rodas: Final Four da Taça de Portugal joga-se em Viseu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-05-2015

Meio: ViseuMais.com Online

URL:: http://viseumais.com/viseu/andebol-em-cadeira-de-rodas-final-four-da-taca-de-portugal-joga-se-em-

viseu/

 
26 Maio, 2015 |Autor:
 
  ViseuMais
 
 A Federação de Andebol de Portugal tem em desenvolvimento, de há 4 anos a esta parte, o Projecto
Andebol 4All que tem vindo a dar passos muito largos no que diz respeito ao incremento do desporto
para todos em geral e do Andebol Adaptado em particular.
 
 Estão a ser desenvolvidas actividades no âmbito do Andebol para Cidadãos Privados de Liberdade
(Andebol no meio prisional), no âmbito do Andebol para a Deficiência Intelectual, no âmbito do
Andebol para Surdos (através do Desporto Escolar) e no âmbito do Andebol para a Deficiência Motora
(Andebol em Cadeira de Rodas - ACR).
 
 Neste último Projecto, esta época programaram-se um conjunto de actividades (competições),
Campeonato Nacional de ACR7 e ACR4, Taças de Portugal de ACR7 e ACR4 e ainda a participação de
todos os Clubes/Instituições filiados em dois Torneios de grande dimensão, o GarciCup e o Maia Cup.
 
 A Final Four da Taça de Portugal em ACR7, realiza-se no dia 30 de Maio de 2015, em Viseu, no
Pavilhão do Instituto Politécnico de Viseu.
 
 PROGRAMA
 
 ACR7
 
 09:15 - Recepção das equipas
 
 10:15 - 1º Jogo (1ª meia final) APD LEIRIA vs ASS. A. ROVISCO PAIS
 
 11:30 - 2º Jogo (2ª meia final) APD BRAGA vs APD LEISBOA
 
 12:30 - Almoço
 
 15:00 - 3º Jogo (Ap. 3º/4º class.) Vencido JNº1 vs Vencido JNº2
 
 16:15 - 4º Jogo (Ap. 1º/2º class) Vencedor JNº1 vs Vencedor JNº2
 
 17:15 - Entrega de prémios e Encerramento
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A Mealhada recebeu a 5.ª 
edição da Semana da Saúde 
e da Atividade Física, que de-
correu de 3 a 10 de maio, em 
vários espaços do concelho. 
Um evento organizado pela 
Câmara e dinamizado pelos 
professores de atividade fí-
sica e desportiva das Ativi-
dades de Enriquecimento 
Curricular (AEC), que en-
globou uma série de iniciati-
vas com o intuito de estimu-
lar a prática desportiva e de 
promover a saúde e a qualida-
de de vida dos munícipes. O 
Festival da Atividade Física e 
Desportiva foi o ponto alto da 
semana. O evento decorreu 
no sábado, dia 9, no Pavilhão 
Municipal do Luso, e contou 
com a presença de mais de 
800 pessoas que ali assisti-
ram às demonstrações de 250 
atletas de várias instituições 
desportivas concelhias.

Foi um espetáculo reple-
to de movimento e cor, que 
contou com demonstrações. 

CADES, EB1 do Luso, Fute-
bol Clube da Pampilhosa, Jar-
dim de Infância do Luso, Gi-
násio Armazém do Fitness, 
Kickboxing do Atlético Clu-
be do Luso, Sport Clube do 
Carqueijo, Luso Ténis Clube, 
Ginásio Korpo Activo, Gru-
po Desportivo da Mealhada, 
Andebol da Casa do Povo da 
Vacariça, Escola American 
Kempo Mealhada, Clube 
Desportivo do Luso, Escola 
Futsal da Mealhada Geração 
Benfica e o Hóquei Clube da 

Mealhada com as secções de 
Patinagem Artística, Escoli-
nhas de Patinagem, Karaté 
e Ballet, foram algumas das 
instituições presentes nesta 
edição do festival.

A Semana da Saúde e da 
Atividade contou com vá-
rios momentos, onde se des-
tacam caminhadas, rastreios 
de saúde, corrida e caminha-
da noturna, Mega Aula para 
Idosos, recolha de sangue e 
vários workshops e pales-
tras.

LUSO 

Festival da Atividade Física reuniu 800 pessoas
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