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A1 Polémica com bilhetes adia para sábado final entre ABC e Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-06-2016

Meio: Antena Minho Online

URL:http://www.antena-minho.pt/noticias.php?n=82916

 
01/06/2016 00:02
 
 O jogo decisivo da final do `play-off` da Liga de andebol entre o ABC e o Benfica, agendando para
hoje em Braga, foi adiado para sábado pela federação devido a uma questão com os bilhetes
disponibilizados pelos bracarenses.
 
 De acordo com o comunicado da Federação de Andebol de Portugal (FAP), o clube bracarense não
disponibilizou ao Benfica os 15% de bilhetes que este tinha requisitado e que segundo os
regulamentos tinha direito, tendo a federação explicado que, quando contactado, o ABC justificou que
os ingressos já estavam esgotados.
 
 Ainda segundo a FAP, foram tentados diversos contactos para que a situação fosse resolvida, sem
sucesso, pelo que a Federação decidiu adiar a partida para sábado, mantendo o pavilhão Flávio Sá
Leite como palco da partida, desde que os bracarenses enviem até quinta-feira, dia 2 de junho, os
ingressos ao Benfica.
 
 Caso o ABC mantenha a posição de não enviar os 15% da lotação do recinto aos `encarnados`, a FAP
decidiu que, nesse caso, o jogo será disputado igualmente no sábado, pelas 21:00, no pavilhão das
Travessas, em São João da Madeira, numa organização integral da Federação, disponibilizando-se
85% dos bilhetes ao ABC de Braga e 15% ao Benfica.
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ANDEBOL 
Europeu de praia na Nazaré 
O Europeu de sub-16 de andebol de 
praia terá lugar na Nazaré, de 8 a 10 
de julho, e vai juntar 32 seleções de 
19 países. Este campeonato serve de 
apuramento para o Mundial de 2017, 
antecàmara do apuramento para os 
Jogos Olimpicos da Juventude-18. 
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O jogo do título será sábado, em Braga, ou, em último caso, em 5. João da Madeira 

ANDEBOL 

POT 

EDITE DIAS 

Jogo do título cancelado 
por causa dos bilhetes 
ABC diz que Benfica não pediu bilhetes dentro do prazo Encarnados 

queriam 15 por cento dos ingressos 'Negra' marcada para sábado 

ViluRGARCEI/ASf 

O
jogo que decidia o novo 
campeão nacional de an - 
debol foi cancelado. A 
partidaentre ABC e Ben-
fica, 5.2  e última do play-

-off, já não se realiza esta noite, por 
decisão da Federação de Andebol de 
Portugal (FAP), que remarcou o en-
contro para sábado, às 18.30 horas. 
Em causa está a distribuição dos bi-
lhetes e. as queixas encarnadas sobre 
a não cedência dos mesmos, cerca de 
300, por parte cio ABC. 

A decisão da FAP é sustentada no 
«não acatamento de decisões e de-
terminações federativas», ou seja, 
nos três avisos feitos ao ABC para 
que cedesse os bilhetes. Aliás, se até 
ao meio-dia de amanhã os mesmos 
não forem entregues, o jogo é adia-
do novamente, desta vez para as 21 
horas e para S. João da Madeira, pas-
sando a ser responsabilidade da FAP 
a sua organização. 

VITORGARCE2/A9- 

O treinador do Benfica, Mariano Ortega 

De acordo com o regulamento, o 
Benfica, enquanto clube visitante, 
tem direito a 15 por cento da lotação 
do recinto (2500), mas o presiden-
te dos minhotos, João Luís Noguei-
ra, defende se alegando que o clu-
be lisboeta não cumpriu os 
regulamentos. «Isto é tuna decisão 
à Nicolas Maduro! É contra todos os 
regulamentos! Quanto muito pode-
ria haver um inquérito disciplinar e 
as partes teriam de ser ouvidas», 
disse. «Os bilhetes têm de ser pedi-
dos com cinco dias de antecedência 

Javier Borragan apanhou um 
jogo de castigo e não participa-
rá na partida do título 

O Benfica encarou com tranqui-
lidade o adiamento do jogo. Contu-
do, no cite, pode ler se que o clube 
ficou «surpreendido com as toma-
das de posição veiculadas na im-
prensa a propósito do encontro», 
pois «ABC e Benfica realizaram, só 
nesta ponta final da temporada, seis 
partidas oficiais e de grande impac- 

e o Benfica pediu com quatro. Já ven-
demos os bilhetes todos, não posso 
aumentar a lotação do pavilhão por-
que a FAP quer e o Benfica também. 
Não dei bilhetes ao Sporting que pe 
diu com cinco cias de antecedência! 
Nem multados fomos. Porquê isto 
agora?! O Benfica é mais importan-
te do que o Sporting? Ou do que 
nós?! A FAP não pode inventar re-
gulamentos para suspender jogos. 
O que a FAP está a fazer ao andebol 
é mais uma cavadela para enterrar a 
modalidade», lamentou. 

to competitivo, sempre com uma 
saudável e eficaz permuta de bilhe --
tes» . Mais ainda, os encarnados 
acrescentam: «O tom de alguma 
crispação de altos responsáveis cio 
ABC mais se estranha, quando nem 
está em sintonia com o ambiente de 
respeito que vigora entre adversa - 
rios>,  . Ontem, o Benfica soube tam-
bém que o lateral Borragan foi cos-
i iga d o com um jogo e o clube 
multado em 5 mil euros, na sequên 
cia dos relatórios dos jogos 3 e 4. 

Benfica «estranha crispação» 
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ANDEBOL-FINAL 

ABC-BENFICA NO SÁBADO 
O jogo ABC-Benfica que decide 
o campeão nacional de andebol 
foi adiado para sábado às 18h30 
(estava marcado para hoje). Em 
causa está a um desentendi-
mento devido a bilhetes. 
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LAGOA 
MÊS DO DESPORTO 
A Câmara de Lagoa definiu 
junho como o Mês do Des-
porto. Estão previstos mais 
de 15 eventos desportivos 
para o concelho, em modali-
dades como andebol, futsal, 
futebol, basquetebol, ande-
bol de praia, marcha, corrida 
e ginástica. 

Página 5



A6

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 18,71 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 64690563 01-06-2016

ANDEBOL
| Joana Russo Belo |

É uma polémica a manchar a de-
cisão do título nacional de ande-
bol. O jogo desta noite do play-
off entre ABC/UMinho e Ben-
fica - que iria determinar o cam-
peão nacional - foi adiado, on-
tem à noite, pela Federação Por-
tuguesa de Andebol. Em causa, a
polémica com os bilhetes, que
incendiou a finalíssima - pelo
facto de o ABC/UMinho não ter
disponibilizado bilhetes para a
equipa encarnada por questões
de segurança e pelos patrocina-
dores terem comprado a lotação
do Pavilhão Flávio Sá Leite -
com a decisão da FPA a ser co-
nhecida ao início da noite. 

Assim, o jogo do título previs-
to para as 21 horas foi cancelado
e reagendado para sábado, pelas
18.30 horas (ver caixa).

“Foi adiado lamentavelmente.
A federação tomou as dores do
Benfica, que não atendeu aos
prazos e não verificou os prazos
do regulamento para o pedido de
bilhetes. O Benfica pediu com

quatro dias, quando os regula-
mentos dizem que o visitante
tem de pedir bilhetes com cinco
dias de antecedência”, explicou
o presidente João Luís Noguei-
ra. E prosseguiu. “Não há regu-
lamento nenhum nesta federação
que tenha esta sanção, adiar jo-
gos por não entrega de bilhetes.
A partir do momento em que
clube não cumpriu o regulamen-
to, nós vende- mos os bilhetes
todos aos nossos patrocinadores

e associados. É um erro grossei-
ro, seguido de outro erro que é
dizer que se não houver entrega
de bilhetes o jogo será realizado
fora de Braga. Os regulamentos
não permitem esse poder discri-
cionário”, sublinhou, acrescen-
tando ser “mais uma decisão à
Nicolás Maduro”. 

O dirigente revela que o clube
vai contestar hoje a decisão e
questiona: “O que aconteceu ao
FC Porto que andou anos a não

entregar bilhetes ao Benfica?
Nada. O que nos aconteceu a nós
há três semanas quando não en-
tregámos bilhetes ao Sporting?
Não aconteceu nada. E porquê
que acontece com o Benfica? É
uma decisão parcial e grosseira
claramente para prejudicar o
ABC. A federação quer um cam-
peão na secretaria, mas nós que-
remos ser campeões no campo”,
protestou o presidente da direc-
ção do ABC.

“Federação quer um campeão na secretaria,
mas nós queremos ser campeões no campo”
JOGO ENTRE ABC/UMINHO E BENFICA, agendado para esta noite (21 horas), que iria decidir o campeão nacional de andebol
foi adiado para sábado. Em causa, os bilhetes para o jogo. Presidente João Luís Nogueira fala em erro grosseiro da federação.

DR

Jogo decisivo para o título de campeão, entre ABC/UMinho e Benfica, foi adiado 

Jogo decisivo do título
nacional de andebol -
entre ABC/UMinho e
Benfica - agendado para
esta noite, a partir das 
21 horas, foi adiado pela
Federação Portuguesa 
de Andebol para sábado. 

Encontro será disputado
sábado, pelas 18.30 horas.

+ adiado Em comunicado, a FPA 
diz ter notificado o ABC para 
a “necessidade de cumprimento
das obrigações regulamentares
da cedência de número de
bilhetes ao clube adversário” 
e como “não cumpriu nem fez
prova no prazo fixado” a
federação adoptou as seguintes
medidas: “dar sem efeito a actual
marcação do jogo n.º 2395
ABC/Braga-Benfica agendado
para dia 1 de Junho (...);
proceder à alteração de tal jogo,
sendo efectuada nova marcação
para dia 4 de Junho, pelas 18.30
horas, devendo até ao dia 2,
pelas 12 horas, ser assegurada a
entrega dos bilhetes ao clube
adversário (...) caso não seja
cumprida, a federação designou
o mesmo dia 4 de Junho, pelas
21 horas, no Pavilhão das Tra-
vessas, em São João da Madeira,
para a realização do referido
jogo, integralmente organizado
pela federação, disponibili-
zando-se 85% dos bilhetes 
ao ABC e 15% ao Benfica”.
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ANDEBOL
ABC/UMinho - Benfica 
adiado para sábado
Polémica na atribuição dos bilhetes para o
jogo que estava agendado para hoje levou a
federação a cancelar o encontro, programan-
do novo duelo para sábado.
Pág. 22
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Casa do Povo de Arrifes demarca-se
Por causa do processo ao Grupo Desportivo

A Casa do Povo de Arrifes contatou-nos para esclarecer que o 
Grupo Desportivo é autónomo na gestão desportiva e financeira.

Eusébio Massa, que preside àquele órgão, pretende evitar con-
fusões sobre a notícia que publicamos na edição de domingo, de 
que a seção de andebol do Grupo Desportivo  tem em curso um 
procedimento administrativo previsto no Regime Jurídico de apoio 
ao movimento associativo desportivo, no sentido de ser declarado 
o incumprimento contratual parcial, relativo ao contrato programa 
de apoio à actividade de treino e de competição dos escalões de 
formação, celebrado com a DRD através do Serviço de Desporto de 
S. Miguel e referente à época 2014/2015.

Em causa, segundo nos confirmou a DRD através do director 
regional do Desporto, António Gomes, está a eventual irregularida-
de cometida pela Direcção da secção de andebol daquele clube, por 
não ter cumprido o compromisso constante desse contrato. A irre-
gularidade abrange a totalidade dos treinadores, que não estavam 
federados na Federação de Andebol de Portugal na época passada.

Ainda segundo informações recolhidas, estão também em causa 
inscrições de atletas, pelo que o Grupo Desportivo poderá ser obri-
gado a devolver parte das verbas recebidas.

A Associação de Andebol de S. Miguel está também é ser ob-
servada por eventuais irregularidades.
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ROVISCO PAIS Será no sá-
bado e durante cinco dias que
um gru po 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. Esta iniciativa, li-
derada pelo grupo Anónimos,
tem como finalidade angariar
fundos para a aquisição de ma-
terial desportivo para a equipa
de andebol adaptado do Centro
de Medicina de Reabilitação da
Região Centro – Rovisco Pais. 

Este desafio conta com o
apoio da Universidade de Co -
im bra, da Federação Portugue -
sa de Ciclismo e da Federação
de Andebol de Portugal, con-
tando com o acompanhamen -
to de inúmeras equipas e gru-
pos de ciclistas de diversas re-
giões na passagem pelos 11 dis-
tritos, 36 municípios e 70 Lo-
calidades ao longo de uma mão
cheia de etapas.

«O Anónimos é um grupo de
amigos que se junta pelo des-
porto. Procuramos também en-
contrar causas que nos sensibi-
lizem e nos obriguem a sensibi-
lizar a sociedade civil», explicou
Amândio Santos, um dos men-
tores do projecto (juntamente

com o médico-veterinário Rui
Rio). O docente da Faculdade de
Ciências do Desporto e Educa-
ção Física da Universidade de
Co imbra (FCDEF) explicou que
esta «causa vai ser divulgada  nas
redes sociais atra vés dos atletas
olímpicos», entre os quais Jés-
sica Augusto, Sara Moreira e Ri-
cardo Ribeiro, por forma a ape-
lar ao contributo de todos, anun-
ciando que cada um dos muni-
cípios por onde passará a tra-
vessia irá contribuir.

António José Figueiredo, Di-
rector da FCDEF, que lembrou
que o estabelecimento de ensi -
no que dirige não esquece na
sua oferta educativa o desporto
adaptado, elogiou «a aventura
extraordinária», sendo que Del-
mino Pereira, presidente da Fe-
deração Portuguesa de Ciclis -
mo,  bem como Victor Louren -
ço, líder do Conselho de Admi-
nistração do Centro de Medi-
cina de Reabilitação da Região
Centro - Rovisco Pais, afinaram
pelo mesmo diapasão.

Joana Pais, treinadora da equi -
pa de andebol, sublinhou que
esta prática desportiva «permite
ultrapassar as dificuldades de
cada um e completar o processo
de reabilitação». R. S.

Pedalar de Chaves a Faro
para apoiar o andebol

A travessia solidária foi apresentada no Pav. 3 do Universitário
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Ansião organiza
festa no Dia 
Mundial da Criança

As crianças do ensino pré-
escolar e do 1.º ciclo reúnem-
-se hoje, durante todo o dia,
em Ansião, para uma grande
festa. Música, desporto, ci-
nema, expressões, gargalha-
das e muita brincadeira fa-
zem parte do programa, as-
sim como um ‘Festand’, uma
concentração de pequenos
jogadores de andebol. 
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Os madeirenses vão voltar a marcar 'Um Golo pela Vida'. 

Andebol volta a marcar 
`Um golo pela fida' 
TORNEIO SOLIDÁRIO 
REALIZA-SE ESTE 
SÁBADO NO PAVILHÃO 
DO FUNCHAL, ENTRE 
AS 9 E AS 21 HORAS 

FILIPE SOUSA 
fsousa@dnotícias.pt  

O Núcleo Regional da Madeira da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro 
em parceria com a Associação de 
Andebol da Madeira, organizam 
este sábado a sétima edição do even-
to `Um Golo pela Vida', um torneio 
de andebol sénior, feminino e mas-
culino, que vai decorrer ao longo de 
todo o dia no Pavilhão do Funchal. 

A organização deste evento é de 
uma voluntária da Liga, a ex-ande-
bolista Ivelice Gonçalves, que pas-
sou pela experiência de cancro. 

Por forma a que a receita global, 
que reverterá por inteiro para o Nú-
cleo Regional da Madeira da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, have-
rá barracas na área circundante do 
pavilhão de comes e bebes e venda 
de merchandising alusivo ao evento. 

As inscrições, que são limitadas e 
serão seleccionadas por ordem de 
chegada, têm um custo de 50 euros  

por equipa, acrescida de um seguro 
desportivo individual no valor de 
3,50 euros, e poderão ser regulariza-
das na sede da Associação de Ande-
bol da Madeira, até ao final da tarde 
de hoje. 

As equipas deverão ser constituí-
das no mínimo por 8 jogadores e 
máximo de 14 as equipas e só pode-
rão ter no máximo três jogadores fe- 

derados na época desportiva finda. 
As equipas ficarão ainda respon-

sáveis por seleccionar pelo menos 
um elemento que será responsável 
por arbitrar jogos ao longo do tor-
neio. 

A conferência de Imprensa de 
apresentação deste evento acontece 
esta tarde, na sede do Núcleo Regio-
nal, na Rua Elias Garcia. 
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AGENDA 

1 
 Concerto no hotel 

Belmond Reid's 
O Quinteto 
Atlântida, da OCM, 

dá concerto pelas 21h30, 
na sala Reid's Dining 
Room do Belmond Reid's 
Palace Hotel. 

2 
 Andebol feminino 

na Quinta Vigia 
As equipas 
femininas do 

Clubo Sports Madeira e 
Madeira Andebol SAD 
são recebidas pelas 17h30 
na Quinta Vigia. 

3 
 Atletismo celebra 
Dia da Criança 
Pelas 19 horas a 
Avenida Sá 

Carneiro, no Funchal 
recebe o evento 'Global 
Ruuning Day - Milion 
Kid Run'. 
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Governo Regional recebe campeãs 
Depois de ter atribuído louvor pú-
blico à equipa feminina do Madeira 
Andebol SAD pela conquista do 
Campeonato Nacional da I Divisão, 
o Governo Regional recebe esta 
tarde, na Quinta Vigia, as campeãs, 
que não se deslocarão sozinhas à 
`sede' da presidência do Governo, 
uma vez que o Executivo de Miguel 
Albuquerque também vai saudar a 
equipa do Club Sports Madeira, 
que levantou no domingo a Taça de 
Portugal, que brilhantemente con- 

quistou diante do Colégio de Gaia. 
Esta foi, sem sombra de dúvidas, 
uma grande época para o andebol 
madeirense, que não deixou fugir 
nenhum troféu em disputa - Ma-
deira SAD ganhou o campeonato e 
a Supertaça, o Sports Madeira a 
Taça de Portugal. 

Sai desta forma valorizada a 
aposta do Governo Regional de ter 
mantido o andebol feminino no 
mais alto patamar do desporto des-
ta Região. 
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turma minhota tem até amanhã para ceder 15 por cento da lotação do sá leite

Não cedência de bilhetes do ABC ao Benfica
leva Federação de Andebol a adiar finalíssima

 pedro vieira da silva

A
"finalíssima" en-
tre ABC/UMinho 
e Benfica, que es-
tava agendada pa-

ra esta noite (21h00), no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, 
em Braga, foi adiada para 
sábado, no mesmo palco, 
pelas 18h30.

Isto se a turma minhota 
ceder, até amanhã, os bilhe-
tes que está obrigada, por 
regulamento, aos encarna-
dos, que, devido a esta re-
cusa, informaram a Federa-
ção Portuguesa de Andebol 
que não jogariam esta noi-
te na capital minhota. 

A "bomba" surgiu perto 
das 19h15, altura em que 
o "Benfica Stuff", twitter 
do Benfica, anunciou o 
adiamento: «O jogo com 
o ABC foi adiado para sá-
bado, uma vez que o Ben-
fica se recusou a co mpare-
cer pela equipa bracarense 
não ceder bilhetes. O ABC 
tem até quinta-feira pa-
ra ceder bilhetes ao Ben-

fica, caso contrário, o jogo 
será realizado em campo 
neutro».

Por essa altura, já o 
ABC/UMinho tinha sido 
notificado pela Federa-
ção de Andebol de Portu-
gal. À mesma hora, Pedro 
Seabra e Hugo Rocha fa-
ziam, na sala de impren-

sa do Sá Leite, a antevisão 
do jogo que estava marca-
do para hoje...

ABC tem de ceder  
bilhetes ao Benfica
até amanhã
A FPA "obriga" o ABC/
/UMinho a ceder, até 
amanhã, 15 por cento ao 

Reencontro ABC-Benfica fica adiado... talvez para sábado

D
M

Benfica da lotação da "ca-
tedral do andebol" (entre 
200 a 300 bilhetes) e, se 
a ordem não for "acatada" 
pelos responsáveis acade-
mistas, a finalíssima, que 
está agendada, agora, pa-
ra sábado, pelas 18h30, no 
mesmo palco, será dispu-
tada no Pavilhão das Tra-

Anunciou a Federação

Jogo em S. João da Madeira
se não houver entendimento

A Federação de Andebol emitiu, ontem à noite, um co-
municado onde relata toda a situação e confirma que, 
caso não haja entendimento, o jogo será disputado sá-
bado à noite, em S. João da Madeira. Depois de expli-
car todo o processo, a Federação informa:

«Dar sem efeito a atual marcação do jogo… agendado 
para o dia 1 de junho, pelas 21h00 no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, com as demais consequências regulamentares;

– Proceder à alteração de tal jogo, sendo efetuada 
nova marcação para o dia 4 de Junho, pelas 18h30 no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, devendo até ao dia 02.06 p.p., 
pelas 12h00, ser  assegurada a entrega de bilhetes ao clu-
be adversário, ou em alternativa, na sede da Federação;

– Caso a obrigação regulamentar mencionada su-
pra não seja cumprida no prazo estipulado por parte 
do ABC Braga, a Federação desde já designou o mesmo 
dia 4 de junho, pelas 21h00, no Pavilhão das Travessas 
em São João da Madeira, para a realização do referido 
jogo, sendo neste caso o jogo integralmente organiza-
do pela Federação, disponibilizando-se 85% dos bilhe-
tes ao ABC e 15% ao Benfica».

vessas, em São João da 
Madeira, com a lotação 
a ser distribuída da se-
guinte forma: 85% para o 

ABC/UMinho e 15% para 
o Benfica

A bola está do lado do 
ABC/UMinho. 

presidente do abc, joão nogueira, atira-se à federação de andebol

«Decisão antirregulamentar» e parcial
e ao melhor estilo de... «Nicolas Maduro»

O
presidente do ABC/
/UMinho, João Luís 
Nogueira, reagiu, de 
forma enérgica, à 

decisão da Federação de 
adiar o jogo.

«A Federação mandou 
adiar o jogo, mas a decisão 
é antirregulamentar. Não 
há nenhum regulamento 
que permita esta sanção 
de adiar um jogo por cau-
sa da não entrega de bilhe-
tes. A FPA não analisou, 
convenientemente e de-
vidamente o regulamen-
to relativo a esta questão. 
O regulamento diz que o 

clube visitante tem de pe-
dir, com cinco dias de an-
tecedência, os bilhetes. E 
o Benfica fez com quatro 
dias!», esclareceu, em de-
clarações à Rádio Univer-
sitária do Minho.

A última partida entre 
as duas equipas, recorde-
-se, disputou-se no sába-
do, no Pavilhão da Luz. 
Portanto, a turma encar-
nada, segundo o líder do 
ABC/UMinho, teria de ter 
feito o pedido... sábado.

«Nós temos sempre o 
pavilhão cheio de sócios 
e adeptos e, a partir do 

momento em que o ou-
tor clube não cumpre o 
regulamento, vendemos 
os bilhetes a sócios e pa-
trocinadores. A FPA nem 
sequer analisou este da-
do, porque o Benfica, re-
pito, não pediu, dentro do 
prazo, os bilhetes», vinca.

Nogueira fala em «er-
ro grosseiro» da FPA. «Só 
se pode adiar um jogo, e 
está no artigo 84, depois 
de haver um inquérito 
disciplinar e ouvidas as 
partes. Nesta decisão não 
existiu contraditório. Foi 
uma decisão à Nicolas Ma-

duro (n.d.r, Presidente da 
República Bolivariana da 
Venezuela). Isto é muito 
mau para o fim de man-
dato deste presidente da 
FPA; que merecia acabar 
com a máxima dignida-
de», juntou.

Contestação segue 
hoje para a FPA
O ABC/UMinho vai, ain-
da hoje, contestar a deci-
são. «Vivemos num país 
de direito e temos direi-
to a recurso. O que suce-
deu quando o FC Porto 
não deu bilhetes, e acon-

teceu vários anos, ao Ben-
fica? Nada! O que sucedeu 
quando, há duas sema-
nas, não demos bilhetes 
ao Sporting? Nada. Por-
que sucede agora, ainda 
por cima depois de um er-
ro da FPA? A FPA não tem 
regulamentos que susten-
tem esta decisão parcial, 
sentimental e grosseira 
que foi tomada para pre-
judicar o ABC/UMinho», 
acusa.

E o ABC/UMinho não 
parece disposto a ceder 
bilhetes para o jogo de 
sábado porque o pedi-

do do Benfica teria de ser 
feito «com cinco dias de 
antecedência». 

«A FPA enganou-se e 
tem o direito de corrigir. 
Amanhã (hoje) vamos re-
correr da decisão, e ar-
gumentar judicialmente 
e regularmentemente. A 
FPA tem hipótese de se 
redimir», finalizou.

João Luís Nogueira

D
M
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ABC-BENFICA

JOGO DO TÍTULO CANCELADO
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Jogo do título cancelado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-06-2016

Meio: Diário do Minho Online

URL:http://diariodominho.pt/conteudos/63551

 
A Federação de Andebol cancelou, ontem, o encontro entre o ABC-Benfica, que deveria disputar-se
hoje, e no qual seria encontrado o novo campeão nacional. A polémica dos bilhetes não cedidos aos
encarnados motivou a decisão.
 
 Desporto | 1 de Junho de 2016
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Os Açores, vencedores em 2015, en-
tão na qualidade de anfitriões, obtive-
ram o quarto lugar nos XX Jogos das 
Ilhas, evento que decorreu em Maior-
ca, Espanha. Andebol e ténis de mesa 
foram as modalidades em que os aço-
rianos mais deram nas vistas. A Sicí-
lia foi a vencedora do certame.
Os Açores participaram nesta edi-
ção dos Jogos da Ilhas com uma 
comitiva composta por 111 atletas, 
treinadores e dirigentes.
Andebol, atletismo, futebol, judo, 
natação, ténis de campo, ténis de 
mesa, vela e voleibol são as moda-
lidades em que a Região esteve re-
presentada, sendo que, em andebol 
e voleibol, a participação açoriana 
foi exclusivamente garantida por 
atletas masculinos.
Para além dos Açores, participaram 
na edição deste ano Corfu, Córse-
ga, Guyane, Baleares, Jersey, Malta, 
Martinica e Sicília.
Os Jogos das Ilhas realizam-se, 
no geral, de acordo com as regras 
internacionais e destinam-se a jo-
vens cuja situação desportiva te-
nha enquadramento das respetivas 
federações desportivas nacionais. 
Mais desenvolvimentos em próxi-
ma edição.  

jOGOS DAS ILHAS

Açores alcançam 
4.º lugar em Maiorca
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FUTEBOL
Seleção Portuguesa prosse-
gue a preparação tendo em
vista o Euro’216, nesta fase
já com 21 jogadores, com
treinos na “casa das sele-
ções”, em Oeiras. Hoje, via-
gem para Londres onde
amanhã defronta a Inglater-
ra, às às 19:45 no Estádio de
Wembley.

RECEÇÃO
Câmara Municipal de Machi-
co recebe Clube Futebol Ca-
niçal, bi-campeão regional.

ANDEBOL
Apresentação da 7.ª edição
de “Um Golo Pela Vida”, às
15:00 na sede do Núcleo da
Madeira da Liga Contra o
Cancro, na Rua Elias Garcia.

Agenda desportiva
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 EDITORIAL

Sandra Fernandes não é um
nome que diga muito a quem
não acompanha, com aten-

ção, o fenómeno desportivo. E,
dentro do desporto, para aqueles
que só gostam de futebol pouco
também pode revelar. Haverá
quem possa pensar em mulher
de jogador e alguns que alvitrem
ser jogadora de alguma coisa.
A treinadora de andebol do

Madeira SAD já não é jogadora,
mas foi. Pivô, de grande quali-
dade, das melhores que o País
jamais teve. Internacional, foi
campeã várias vezes pelo Ma-
deira. Continental, é na Madeira
que vive há muitos anos e é cá
que constituiu família.
Mas, Sandra Fernandes não

foi só uma grande jogadora. É
também uma excelente treina-
dora: na seleção, nos escalões
de formação. Mas, também nos
clubes: no Madeira SAD mascu-
linos, onde obteve meritória clas-
sificação e nos femininos, onde
conseguiu quebrar um hiato de
três épocas, devolvendo à Ma-

deira o título de campeã nacional
de andebol feminino.
Sandra Fernandes não é ma-

deirense mas tem feito mais
pelo desporto madeirense do
que muitos madeirenses. Aliás,
neste momento, se lhe questio-
narmos, dirá, com certeza, que
já é madeirense de coração.
Numa altura em que se ho-

menageia tantas pessoas, o nome
de Sandra Fernandes é uma
séria hipótese à condecoração.
Aliás, tal e qual Marco Freitas,
com o Clube Sport Madeira,
como João Freitas no basquete-
bol. Todos excelentes treinado-
res.
Mas, Sandra Fernandes, tal e

qual os outros treinadores de
que falei e de muitos outros de
que poderia falar, deixa, de cer-
teza, qualquer condecoração de
lado. Pedirá somente melhores
e mais condições de trabalho.
Em nome do desporto que ama
e tem honrado ao longo destes
muitos anos. E também em
nome das atletas que vem trei-

Sandra Fernandes
A conquistadora

ROSTO DO DIA

O BEM

O
tema é polémico e admi-
to que a outra parte possa
ter as suas razões. No en-
tanto, avanço já com a
vantagem da experiência

e das opiniões abalizadas de es-
pecialistas sobre a matéria. Se
está a pensar que estou a falar

de política, de guerra, de discri-
minação ou sequer das possíveis
punições que poderão recair so-
bre todos nós, falhou redonda-
mente.
Hoje, vou falar de um tema

que muito diz às crianças: os
trabalhos de casa. Associando-
me ao Dia Mundial que hoje se
assinala e aos direitos que todos
devemos defender, é preciso que
se aborde, sem tibiezas e sem
preconceitos, a temática.
Desde já, digo à partida, sou

contra os trabalhos de casa. Na
minha época, fazia os meus de-
veres, era assim que se chama-
vam na altura, durante o tempo
de aulas. Quem não andava em
escola privada, fazia-los em casa,
é certo, mas nessa altura as es-
colas públicas ainda não eram
a tempo inteiro, como são hoje.
Hoje em dia, com escolas a

tempo inteiro, não se entendem
os trabalhos para casa. Os pro-
fessores costumam dizer que é
para responsabilizar crianças e

"TPC"?! Não, obrigado!
É tempo de dizer basta!

"Trabalhos para
casa". Não
concordo! A
aprendizagem
escolar dá-se nas
aulas. Em casa, é
tempo de família e
de brincar. O TPC
é uma violência
para quem já
passa tantas horas
na escola. O MAL

CHEFE DE REDAÇÃO
Miguel Ângelo
mangelo@jm-madeira.pt Amelhoria da qualidade

das águas balneares é
uma boa notícia para uma

Região que tem como princi-
pal fonte de riqueza o turis-
mo. A Madeira vive das suas
paisagens, do seu clima e da
qualidade das suas águas.
São estas, junto com a hospi-
talidade lendária dos madei-
renses, as mais-valias deste
pequeno arquipélago no meio
do Oceano Atlântico. A Madei-
ra poder apresentar mais
uma estância em relação ao
ano passado pode parecer
pouco, mas é um passo signi-
ficativo na qualidade ambien-
tal que a Região pretende al-
cançar em todas as suas va-
lências. Falta agora é resolver
as situações de poluição que
ainda vão afetando as nossas
praias. No Funchal, os casos
mais complicados, conforme
reconhecido, acontecem nas
praias do Gorgulho e nas Po-
ças do Gomes. O primeiro
caso parece ser de fácil reso-
lução, o segundo é que parece
mais complicado. JM

Écaso para dizer que não
há festa que alegre a to-
dos. À primeira vista, o

evento “Fica na Cidade”, pro-
movido pela Câmara Munici-
pal do Funchal, tinha tudo
para ser um grande sucesso.
O problema é que não o tem
sido. A começar pelos pre-
sentes, menos do que em
anos anteriores, apesar da
Câmara estar a afirmar que
tem sido um sucesso. Basta
ver fotografias do evento ou
passear pela cidade após as
19 horas para ver bem o que
se (não) passa.
Mas, para além dos frequen-
tadores, são os donos dos
bares e restaurantes que
mais se queixam. É que o
modelo atual, afirmam, rou-
bam-lhes clientes. Porque
as pessoas que aparecem,
fazem-no por causa da mú-
sica e nem tanto para beber
cerveja e comer tremoços. O
problema é que, para os co-
merciantes, a Festa deve ser
para dar a ganhar o “pão”.
Para a Câmara do Funchal, o
objetivo é ver o povo conten-
te, ou seja mais propenso
para apoiar a Mudança. JM

pais no processo.
Eu acho que é desculpa de

“mau pagador”. A tarefa de en-
sinar, é verdade, é transversal
aos pais. Mas, de forma comple-
mentar. Os pais até podem e de-
vem ajudar os filhos nos estudos.
Mas, de forma voluntária, con-
soante os seus conhecimentos e
o seu tempo.
O que acontece é que, na maio-

ria dos casos, as crianças acabam
por fazer os trabalhos para casa
sozinhos. Um tempo que pode-
riam estar com a restante família
e ou a brincar. Ou mesmo até a
ver televisão. Ou das oito/nove
horas às 16/18 horas não é tempo
suficiente para uma criança de-
dicar aos estudos?!
Quando se fala em promover

tempo em família, poder-se-ia
começar com uma coisa muito
simples: acabar com os trabalhos
para casa. Quanto muito, só (al-
guns) nas férias. De resto, deixem
as crianças brincar, porque tam-
bém se aprende brincando. JM

“
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• 

"Gostei muito 
equipa depois 
de ter perdido 
na Taça. Há 
derrotas  •  " • 

• 

"Títulos no 
Dragão dão 
emoções 
profundas" 
MONCHO LOPEZ 
Basquetebol. Foi num pavilhão 
lotado que o FC Porto voltou a conquistar 
a Liga Portuguesa, cinco anos depois. 
A O JOGO, o treinador analisou 
a temporada do regresso ao topo 

Independentemente do 
desfecho bem sucedido, o 
técnico enalteceu o 
projeto Dragon Force e 
considerou que a equipa 
deu o salto depois de cair 
nas meias-finais da Taça de 
Portugal, em março 

CATIIRMADON11/80015 

••• Moncho López está no 
FC Porto há sete anos, poden-
do a ligação estender-se aos 11. 
À frente do galego de 46 anos 
apenas resta Jorge Araújo, que 
treinou os portistas 17 anos se-
guidos. No sábado, Moncho 
voltou aos títulos ao mais alto 
nivel, depois de dois conquis-
tados na Proliga. 
Mesmo tendo dito muitas 
vezes que os títulos da 
Proliga e dos sub-zo lhe 
deram muito gozo, já tinha 
saudades de ser campeão 
no topo? 
—Não tinha saudades, tinha 
era ambição, pelo que signifi-
ca para o FC Porto. Os títulos 
da Proliga foram tão satisfató-
rios como este. Não me consi-
dero um treinador de Liga, de 
Proliga, de NBA... Sou treina-
dorde basquetebol. Nessesen- 

tido, este título é tão bonito 
como os outros. 
Mas há uma diferença 
entre ser campeão da 
Proliga e da Liga Portugue-
sa em pleno Dragão Caixa... 
--Já não tem a ver com a com-
petição, mas com os adeptos. 
Os títulos ganhos no Dragão 
Caixa são os que me trazem 
emoções mais profundas, são 
momentos inesquecíveis. 
Foi bom voltar a sentir esse 
apoio? 
—Foi fundamental e decisivo 
para a equipa jogarcomo jogou. 
Se pensarmos no ambiente 
frio no pavilhão adversário e 
no que se viu aqui... Nós tive-
mos momentos maus, mas fo-
mos capazes de ultrapassar isso 
comoapoioconstante.Nãohá 
nenhum pavilhão em Portugal 
em que exista este clima. Jogá-
mos em pavilhões onde tam-
bém há tradição, como Ovar e 
Guimarães, mas não têm nada 
a ver com o que se criou aqui. 
Em 2011, o FC Porto foi 
campeão ao fim de sete 
anos. Desta vez, ganhou 
após um processo de 
reconstrução que nem 
sempre foi bem entendido. 

"Não há nenhum 
pavilhão em 
Portugal em que 
se crie o clima 
que se viu no 
sáhRrin" 

"Indepentemente 
do título, o 
projeto Dragon 
Force foi o 
caminho certo" 

Qual dos títulos lhe soube 
melhor, pelo enquadra-
mento? 
—A primeira vez que me sa-
grei campeão nacional foi 
muito bonito, era uma equipa 
fortíssima, era a melhor do 
campeonato do primeiro dia 
até ao último. Este ano foi di-
ferente, era uma equipa sobre 
a qual recaíam muitas dúvidas  

não tanto para nós - e que ti-
nha de crescer durante a épo-
ca. Conseguimos rentabilizar 
bem as derrotas que tivemos e 
construir daí os alicerces para 
as vitórias. Como este título 
vem depois da extinção da 
equipa profissional e de estar 
estes anos em escalões secun-
dários, faz com que seja uma 
página muito bonita na histó-
ria do FC Porto e na história do 
desporto português. 
Era preciso ser campeão 
para mostrar que o projeto 
Dragon Force foi o cami-
nho certo? 
--Independentemente de 
sermos campeões, o projeto 
Dragon Force foi o caminho 
certo. Na altura não queria que 
se extinguissé a equipa profis-
sional, doeu-me muito, mas  

aconteceu e como confio nas 
pessoas que tomaram essa de-
cisão... Trabalhámos muito es-
tes três anos, dando muito es-
paço de jogo e de trabalho aos 
jogadores. Regressámos ao 
primeiro escalão com a base 
desse grupo, o que permitiu 
que os que chegaram se inte-
grassem rapidamente. De-
monstrámos que o processo 
foi adequado. 
Durante a época, muitas 
vezes lamentou que a 
equipa nem sempre fosse 
consistente. Como ficou 
tão bem preparada para o 
play-off? 
— Depois da derrota na meia 
final da Taça de Portugal, con-
tra a Ovarense, a resposta da 
equipa deixou-me muito sa-
tisfeito. Há derrotas boas. Ser-
viram para acabar de fechar o 
processo, para todos entende-
rem que tinha mos de nos pre-
parar melhor durante a sema-
na, ser fiéis ao estilo de jogo e 
saber que os papéis pré-defini -
dos não são capricho de um 
treinador. Noplay-offtivemos 
outros problemas, mas a con-
sistência não foi um deles. 
Já está há sete anos no 
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clube e pode ficar 11. Qual o 
segredo para uma ligação 
tão duradoura? 
-- É sinal que me querem. 
E que o Moncho quer... 
—Eu quero ainda mais![risos]. 

PLANTEI. FC Porto já prepara a nova época e todas as 
atenções estão voltadas a grande figura do título 

"Troy DeVries 
deseja ficar 

"A minha 
filha estava 
no pavilhão. 
Achou piada 
quando me 
atiraram ao 
ar. Fkou 
marcada" 

"Sou um 
viciado da 
internet, 
passo horas 
ao computa-
dor. Depois 
passeio 
pelas mas 
do Porto, 
são o meu 
conforto" 

"Já dateis 
restauran-
tes, mas Isso 
foi uma 
loucura e é 
uma fase 
ultrapassa-
da. Gosto 
mais de ir 
aos restau-
rantes dos 
outros" 

=acho 
Lapso 
Treinador 

FC Porto 

Tento trabalhar de forma ho-
nesta, com o máximo esforço. 
Continuarei enquanto me 
quiserem. Dificilmente terei 
outro projeto que me motive 
mais. 

0 

Para 2016/17, Moncho 
López antecipa que não 
haverá muitas mexidas na 
equipa campeã e que 
apenas sairão os atletas que 
não tenham mostrado 
motivação para estar no 
FC Porto 

moo Ao abordar a próxima 
época, o treinador espanhol 
reconhece que é muito exi-
gente e que todos os atletas 
têm de dar o máximo nos trei-
nos e nos jogos. 
Vamos continuar a ver 
reflexos do projeto Dragon 
Force nas próximas 
épocas? 
—Vamos ter jogadores a com-
petir no campeonato que pas-
saram por aqui, como já temos 
agora, na Oliveirense, no Bar-
celos...Quero contrariar a opi-
nião que isto não é Dragon 
Force porque há três jogadores 
norte-americanos e os jogado-
res não estão desde pequenos 
no FC Porto.Isso é uma utopia 
muito bonita, mas nós não 
pretendemos criar uma equi-
pa desde o minibasquete. Ser 
Dragon Force significa dar es-
paço aos jogadores como na 
nossa equipa B, com jogadores 
novíssimos a jogar contra jo-
gadores como Sérgio Ramos, 
João Manuel, João Figueire-
do... 
O Troy DeVries fica? 
—Ele encaixa-se neste proje-
to, mas é um jogador muito co- 

biçado por outros clubes e 
campeonatos. Da parte dele e 
do seu agente, há muito dese-
jo de ficar connosco, diz que 
não encontrou condições de 
trabalho iguais em nenhum 
lugar no mundo, diz que gos-
tava de se reformar aqui... Te-
mos que olhar aos aspectos or-
çamentais e veremos. 
E os restante plantei? Há 
vários atletas importantes 
que só assinaram por uma 
temporada... 
—Vamosfazerpoucas mudan-
ças. A nossa primeira decisão 
vai ser recuperar os jogadores 
que temosemprestados, como 

"O Troy DeVries 
encaixa-se no 
projeto, mas é 
muito cobiçado 
por outros clubes e 
campeonatos" 

"Quando se sotWer 
quem vai 
continuar ou não, 
ninguém vai ficar 
surpreendido" 
Mancho Lópea 
Treinador FC Porto 

o João Grosso. Estamos a ana-
lisara situação de cada um, va-
mos ter em conta a capacidade 
de adaptação e a motivação de 
estar neste clube. Nem todos 
conseguiram. Os que mostra-
ram uma vocação grande por 
aprender, que possuem quali-
dade para evoluir mais têm 
mais probabilidades de ficar. 
Os que não se adaptaram 
sabem? 
- Quando se souber quem 

continua ou não, ninguém vai 
ficar surpreendido. 
O Miguel Queiroz já 
renovou até 2019. Porque o 
quiseram segurar? 
—E um claro exemplo do que 
se está a falar, muito compro-
metido com o clube e com po-
tencial para vira ser a inda me-
lhor. É jovem e importante na 
Seleção Nacional. Outros sa-
bem que contamos com eles, 
só ainda não está no papel. 
Como é a sua relação com 
os jogadores? 
---Fora do pavilhão, não parti-
lho muito tempo com eles. É 
uma relação de muita exigên-
cia da minha parte, eles às ve-
zes podem sentir-se feridos 
com algo que eu diga ou com 
as minhas decisões. O dia adia 
comigo não é fácil, tenho essa 
noção, mas nenhum jogador 
pode dizer que não tenho bom 
senso ou coerência. Nunca pe-
nalizo quem não está ao nível 
desejado, penalizo quem não 
faz tudo para estar. 

TAS 

Festejos 
"Foram no Dragão Caixa as 
manifestações mais 
'exageradas' da nossa parte. 
No próprio dia do jogo ainda 
estivemos juntos para um 
jantar, habitual depois dos 
jogos e que fazemos muitas 
vezes. Ontem [anteontem] 
tivemos um jantar de equipa, 
com elementos da direção" 

Mensagens 
"Imensas. Pouco depois do 
jogo tinha mais de 70 
mensagens, no WhatsApp 
também ultrapassaram os 
70 e recebi muitos e-mails. 
Não me lembro de, em 
outros anos ou outros 
titulos, ter recebido tantas 
mensagens" 

Outras modalidades 
"Sentimos a 
responsabilidade de ser a 
última equipa portista com 
possibilidades de ser campeã, 
mas relativizámos isso. As 
épocas do andebol e do 
hóquei foram 
extraordinárias e eles são tão 
campeões como nós" 

Liga Portuguesa 
"Melhorou muito com a 
segunda fase e é muito mais 
forte, porque se aumentou o 
número de estrangeiros. Era 
bom que se conseguissem 
condições para que o 
campeonato tivesse mais 
equipas no futuro" 

Cidade do Porto 
"A cidade fascina-me a cada 
dia que passa. A minha filha 
veio para aqui com poucos 
dias de vida, é 
absolutamente tripeira na 
sua maneira de se 
manifestar. São vínculos 
muito profundos. Tenho a 
sensação de que estou aqui 
há 20 anos" 

Música 
"Ainda oiço o Porto Sentido 
antes dos jogos. São rotinas, 
da mesma maneira que os 
jogadores têm rotinas de 
aquecimento. Ajuda-me e 
acalma-me" 

rr,  
"Quero ter tempo para a 
família e ver basquetebol. 
Nos finais de julho é a fase 
final do Campeonato da 
Europa de sub-20, vou com 
outros amigos treinadores, 
de mochila, chapéu na 
cabeça e calções" 

Competiçoes europeias 
"Seria muito bonito estar 
na nova Li• a dos Carn • 

Moncho López admite que a presença na FIBA 
Europe Cup foi importante para a evolução da 

equipa na caminhada até ao título. 
"Quando cheguei de Angola, a equipa já 
estava num grande nível de preparação, 

mas, nas conversas com os atletas, 
senti que eles pensavam 'Isto não 
é muito?'. Quando fomos compe-
tir na Europa e começámos a 
analisar os nossos adversários, é 
que eles viram que estávamos 
naquela maré. A exigência da 
competição preparou-nos", as-
sume. Agora como campeão, o 
FC Porto quer repetir. "Ainda 

não sabemos a que competição 
podemos aceder, mas seria muito 

bonito estar na primeira edição da 
nova Liga dos Campeões". 
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BASQUETEBOL 
Moncho López, treinador 
do FC Porto, a O JOGO 

"Títulosfflanhos 
no Dragao são 
inesquecíveis" 

P32-33 
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Sporting com Asanin praticamente fechado 
Guarda-redes croata 
de 2,03 metros, que 
joga nos alemães do 
Balingen, é mais um 
reforço dos leões 

M• Depois do central espa-
nhol Carlos Ruesga (Barcelo-
na), do ponta-esquerda brasi-
leiro Felipe Borges 
(Montpellier) e também do 
pivõ eslovaco Michal Kopco 
(Tatran Presov), o guarda-re-
des croata Matej Asanin está 
muito próximo de se tomarjo- 

gador do Sporting. 
Após a saída a meio da tempo-
rada de Ricardo Correia e, ago-
ra, de Luís Oliveira e do sueco 
Daniel Svensson - este último 
entrara para a vaga de Correia 
-, a baliza é tinidos postos que 
o técnico Javier Zupo Equi-
soain quer ver bem reforçado 
e, nesse sentido, está pratica-
mente fechada a contratação 
do croata Asanin. 
Trata-se de um guarda-redes 
jovem, de 22 anos, mas com 
compleição física pouco co-
mum, tendo 2,03 metros e 118 

quilos, numa presença que 
impõe respeito. O esloveno 
Aljosa Cudic continuará no 
plantei, sendo estes os dois 
guarda-redes principais para a 
próxima temporada. 

Asanin, que começou a jogar 
no Zagreb, passou por mais 
dois clubes croatas - Split e 
VarteksVarazdin - antes de se 
mudar para Espanha, onde es-
teve ao serviço do Ademar 
León durante duas tempora-
das, tendo jogado nos últimos 

6 dois anos na Bundesliga, ao 
serviço do Balingen. Matej Asanin tem 22 anos e 2,03 metros de altura 
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NEGRA E SABADO 

Áf4DEBOt. Federação adiou o jogo de atribuição do título de campeão, 
justificando-o com a não cedência de bilhetes do ABC ao Benfica 

g 

BILHETES 

lo 
euros era o preço dos 
bilhetes para público, com o 
ABC a também ter entradas 
de 5 euros para sócios do 
Braga, estudantes da 
UM inho e acompanhantes 
dos seus sócios 

Numa posição inédita face 
à não cedência de bilhetes 
ao adversário, a Federação 
adiou o jogo e ameaça 
mudar o local caso voltem 
a não ser cedidos. Uma 
polémica que promete dar 
muito que falar 

innauniastAce 
mo quinto jogo da final do 
Campeonato Nacionatde an-
debol, entre o ABC e o Benfica, 
que estava marcado para esta 
noite, no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, em Braga, foi adiado 
parasábado,ãs18h30, nomes-
mo local. É assim que indica o 
site da Federação de Andebol 
de Portugal (FAP), embora 
haja a ameaça, caso os acade-
mistas não cedam bilhetes às 
águias até às 12h00 de ama-
nhã, de o encontro ser no mes-
mo dia mas ter outro palco -
Pavilhão das Travessas, em 
São João da Madeira - e outra 
hora (21h00), com 85% da lo-
tação para os adeptos do clube 
minhoto e 15% para os do lis-
boeta. Tanto a mudança de 
data como a possível alteração 
do local do encontro são justi-
ficadas pela Direção da FAP 
com a não cedência de bilhetes 
por parte do ABC ao Benfica -
algo que já se verificou várias 
vezes com outros clubes, não 
só neste campeonato como 
em edições anteriores. 

"Estabelece o regulamento 
desportivo da prova P01 a 
obrigação de distribuição de 
15% dos bilhetes para o Clube 
adversário (art.° S.°, n.° S do  

RE prova)", diz o ponto 1 da 
nota de Imprensa ontem emi-
tida pela FAP, referindo mais à 
frente que "no dia 28 de maio 
de 2016 veio o clube visitante 
requerer ao clube visitadoa re-
quisição de 250 bilhetes para 
o jogo em causa" e que "em 
resposta a tal solicitação, in-
formou o clube visitado, no 
dia 30 de maio, que'(...) os bi-
lhetes público encontram-se 
já esgotados, comprados por 
empresas solidárias com esta 
posição do nosso clube, estan-
do a restante lotação consig-
nada a associados e afins—. 

João Luís Nogueira, presi-
dente do ABC, refere que "a 
Federação cometeu um erro 
grosseiro ao não verificar os 
prazosemque, regularmente, 
o Benfica tinha de requerer os 
bilhetes", considerando que 
"a FAP tomou as dores do Ben-
fica sem fazer uma verifica-
ção dos regulamentos". No-
gueira refere-se à alinea B do 
ponto 5 do artigo 5.° do Regu-
lamento Específico da Prova 
-"Clube visitante -15 % (este 
terá que efetuar o respetivo 
pedido de bilhetes ao clube or-
ganizador até cinco dias ante-
riores (prazo continuo) à data 
da realização do jogo. dando 
conhecimento do mesmo à 
Federação) -, alegando que, 
tendo o pedido dos encarna-
dos sido feito no dia 28, con-
forme refere a nota de Im-
prensa da FAP, foi já a quatro 
dias do encontro, logo fora de 
prazo. 

João Luís Nogueira aponta  

um outro erro à Federação. "0 
regulamento prevê que o me-
lhor classificado da fase regu-
lar marque os jogos 1, 3 e 5 e 
não que é a Federação a fazê-
lo. Marcar o jogo para um pavi-
lhão neutro é outra irregulari-
dade; não há regulamento ne-
nhum que determine isso", 
afirma o líder dos bracaren-
ses. 

Da parte do Benfica foi emi- 

tido um comunicado onde se 
sublinha que "o jogo 5 da final 
do Campeonato de Nacional 
de Andebol será realizado no  

próximo sábado e com a pre-
sença dos adeptos do ABC e do 
SL Benfica", garantindo que 
"como entidade que acata as 
decisões oficiais, o Benfica e os 
seus profissionais de andebol 
estarão presentes, sábado, no 
pavilhão que a Federação de 
Andebol de Portugal designar 
para disputar, até ao último se-
gundo, o titulo de campeão 
com o ABC". 

 

Pavilhão Flávio Sá Leite já 
estava esgotado 

 

DIA NORMAL  EQUIPAS 
TREINMAN 
Até meio da tarde de ontem, 
ainda antes de se ter 
conhecimento do adiamento 
do jogo, tanto o plantei do 
ABC como o do Benfica 
cumpriram dias de trabalho 
normais e até falaram à 
imprensa. Hugo Rocha e 
Pedro Seabra por parte do 
ABC e João Pais e o treinador 
Mariano Ortega pelos 
benfiquistas. As declarações 
tinham por base o jogo que 
era suposto haver hoje. —a.a. 
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Andebol  Guerra 
entre ABC e Beafica 
adia finalfssima 
• A Federação decidiu 
adiar para sábado a "negra" 
entre ABC e Benfica, relati-
va à final do play-off de 
apuramento de campeão. O 
jogo estava marcado para 
hoje, em Braga, mas os mi-
nhotos recusaram ceder às 
águias os 15% de bilhetes 
regulamentares. Caso não o 
façam até amanhã, a Fede-
ração já marcou o jogo para 
o Pavilhão das Travessas, 
em São João da Madeira. 
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A segunda edição das Olisipíadas, 

que este ano envolveu cerca de oi-

to mil crianças na prática de 12 mo-

dalidades desportivas, termina este 

fi m-de-semana no Estádio Univer-

sitário de Lisboa, onde terão lugar 

as competições fi nais mas também 

actividades de experimentação e vá-

rias demonstrações. A introdução de 

novas modalidades e o alargamento 

da iniciativa a crianças de cinco anos 

são algumas das novidades na calha 

para a edição de 2017.

“Este ano fomos audazes”, obser-

va o vereador do Desporto da Câ-

mara de Lisboa, constatando que 

na edição de 2016 das Olisipíadas 

houve “mais de cem momentos de 

promoção do desporto”, “em todo o 

território” da cidade. Jorge Máximo 

sublinha que, mais uma vez, perto 

de 70% dos participantes não eram 

federados e lembra que o grande ob-

jectivo desta iniciativa do município 

é incutir nas crianças “os bons valo-

res do desporto”.

Atletismo, ciclismo, natação, ténis 

de mesa, ginástica, judo, xadrez, an-

debol, basquetebol, futebol, rugby e 

voleibol foram as 12 modalidades que 

as crianças com idades entre os seis 

e os 14 anos puderam praticar este 

ano. O xadrez foi a grande novidade 

em relação à edição anterior.

Fora da competição, houve tam-

bém oportunidade para os interes-

sados experimentarem outros des-

portos, incluindo “modalidades que 

tipicamente são de desporto adapta-

do”, como boccia e goalball. “As Oli-

sipíadas são totalmente inclusivas”, 

frisa, a esse respeito, Jorge Máximo, 

notando em declarações ao PÚBLICO 

que se conseguiu pôr crianças com e 

sem defi ciências “a praticar em con-

junto” diferentes actividades.

Canoagem, corfebol, orientação, 

pelota basca, voleibol sentado e ca-

noagem foram outras das modali-

dades que os interessados tiveram 

oportunidade de experimentar nos 

últimos meses. O vereador do Des-

porto explica que aquilo que se pre-

tende é “usar a marca, a força das 

Olisipíadas” para mostrar aos jovens 

que “há outras modalidades que po-

dem praticar”.

Olisipíadas chegam 
ao fim, com a promessa 
de regressar em 2017

Para o autarca socialista, “um in-

dicador de sucesso” destes jogos de 

Lisboa é o facto de haver vários clu-

bes e federações a apelar à câmara 

para que a lista de 12 modalidades 

seja alargada. “As Olisipíadas são um 

fórum de visibilidade muito impor-

tante das modalidades”, constata, 

acrescentando que “quem não está 

quer estar na competição”.

Atendendo a isso, e tendo por base 

a convicção de que nesta iniciativa 

se deve “apostar no eclectismo”, 

Jorge Máximo admite que na edição 

de 2017 possam ser introduzidas no-

vas modalidades. Em cima da me-

sa está também a possibilidade de 

a participação nas Olisipíadas ser 

Desporto
Inês Boaventura

As competições finais 
desta iniciativa da Câmara 
de Lisboa, que mobilizou 
cerca de oito mil crianças, 
são este fim-de-semana

alargada a crianças de cinco anos.

O vereador reconhece que ain-

da não foi este ano que se chegou 

à meta das dez mil inscrições, mas 

observa que este era “um número 

bastante exigente”. Seja como for, 

entre 2015 e 2016 houve um cresci-

mento, de cerca de cinco mil para 

oito mil inscritos.

Este fim-de-semana, o Estádio 

Universitário de Lisboa recebe as 

competições fi nais das diferentes 

modalidades, bem como experimen-

tações e demonstrações de parkour 

e de pelota basca. Jorge Máximo su-

blinha que a ideia é que este momen-

to seja “uma festa para as famílias”, 

e não só para aqueles que ao longo 

dos últimos meses participaram nas 

Olisipíadas.

Na sexta-feira realiza-se, na Praça 

do Município, a “cerimónia de aber-

tura da festa fi nal”, que terá como 

ponto alto a chegada de uma repre-

sentação da tocha olímpica que cum-

prirá um percurso com passagem pe-

las 24 freguesias de Lisboa. A ideia 

desta cerimónia, que incluirá ainda 

uma “descida de ginastas em rappel 

do edifício dos paços do concelho”, é 

também assinalar o Dia Olímpico.

Jorge Máximo afi rma que tudo isto 

faz parte do “caminho” que se pre-

tende percorrer até 2021. A ambição 

de Lisboa é ser a Capital Europeia do 

Desporto nesse ano.  
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ANDEBOL 

POLÉMICA DOS BILHETES 

ADIA FINAL  
Federação remarcou 
para sábado o 5.° e último 
jogo do playoff do título 
entre o ABC e o Benfica 

ANA PAULA MARQUES 

E LÍDIA PARALTA GOMES* 

ria  O título entre o ABC e o Benfica 
está por decidir e não será hoje que 
se fica a conhecer o campeão, mas 
sim no sábado. A formação da Luz 
tinha tudo pronto ontem por volta 
das 17 horas para rumar a Braga, 
quando foi dado o alerta para a co-
mitiva permanecer em Lisboa. 
Tudo porque a Federação (FAP) 
adiou de hoje para sábado o 5`°' jogo 
do playoff, alegando que a equipa 
bracarense está em incumpri- 

FINAL DO PLAYOFF 
Jogo 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 sábado 

mento quanto à cedência de 15 por 
cento dosbilhetes aos encarnados. 

O ABC, através do seu presi-
dente, já tinha dado conta a Re-
cord que não haveria cedência de 
ingressos à equipa adversária, ale - 
gando questões de segurança. 

"A Federação remeteu duas no-
tificações escritas ao ABC, onde, 
no essencial, reiterou a necessida-
de de cumprimento por parte do 
clube das obrigações regulamen -
tares de cedência de número de 
bilhetes ao adversário", sublinhou 
a FAP em comunicado, explican-
do depois que "o ABC não cum-
priu nem fez prova de cumpri- 

mento no prazo fixado, não aca-
tando as determinações federati-
vas, tendo sido a Federação com - 
pelida a tomar medidas". 

A FAP diz ainda que para tomar 
a decisão de adiar o jogo atendeu 
"à natureza e importância do 
jogo, o facto de se tratar de jogo 
enquadrado em regime de risco 
elevado, consubstanciando tal 
situação caráter excecional, em 
que importa assegurar princípios 
de igualdade, justiça material, 
ética desportiva e condições de 
acesso ao recinto desportivo". 

O jogo fica assim marcado para 
sábado, mas com duas nuances: o 
encontro vai realizar-se no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite apenas se o 
ABC ceder bilhetes ao Benfica (ou 

Minhotos garantem 
que vão recorrer 
O ABC não aceitao adiamento 
do jogo, nem tão-pouco as razões 
evocadas pela FAP, pelo que vai 
protestar a decisão. "Vamos fa-
zer chegar a nossa contestação à 
Federação. Temos fundamento 
jurídico para o fazer, baseado no 
facto de os regulamentos dize-
rem que o Benfica tinha de soli-
citar os bilhetes com cinco dias 
de antecedência, e fê-lo com qua-
tro", explicou o presidente da 
equipa minhota João Nogueira. 
"A Federação tem vários dias 
para se redimir." 

em alternativa, à Federação) até 
às 12 horas de amanhã. Caso o 
ABC mantenha a sua posição de 
força, o encontro vai realizar - 
se... em terreno neutro. 

"Caso a obrigação"regulamen-
tar não seja cumprida no prazo 
estipulado por parte do ABC, a 
Federação desde já designou o 
mesmo dia 4, pelas 21 horas, no 
Pavilhão das Travessas em São 
João da Madeira, para a realização 
do referido jogo, sendo neste caso 
integralmente organizado pela 
Federação, disponibilizando -se 
85% dos bilhetes ao ABC e 15 % ao 
Benfica", diz a Federação. 

Com as posições extremadas, a 
polémica promete continuar... o 
*COM PAULO GONÇALVES 

JOÃO NOGUEIRA* 

"Decisão 
sentimental por 
ser o Benfica" 

João Nogueira recebeu a 
decisão do adiamento do jogo 
com indignação, não poupan-
do críticas à entidade federati-
va. "Lamento que os dirigentes 
do andebol português não sai-
bam o que estão a fazer. Trata -
se de uma decisão sentimental 
porque é o Benfica", frisou a 
Record o líder do ABC, recor-
dando que a não cedência dos 
bilhetes é prática comum, e até 
já aconteceu esta época nas 
meias-finais entre o ABC e o 
Sporting. "Nem sequer fomos 
multados. E quando o FC Porto 
vai jogar à Luz e vice -versa não 
há troca de bilhetes e não acon -
tece nada. A nós acontece. É 
por sermos de Braga?" 

A insatisfação de Nogueira é 
bem patente nas suas palavras: 
"Sábado lá estaremos para jo-
gar. Onde? No nosso pavilhão. É 
o que diz o regulamento. O 5° 
jogo é na casa da equipa que ga-
nhou o direito a jogar lá." 
"PRESIDENTE DOABC 

Águias falam 
em "crispação" 

A reação do Benfica fez-se 
através de uma breve nota no 
site do clube. As águias come-
çam por referir a surpresa "com 
as noticias e tomadas de posição 
veiculadas na imprensa" por 
parte do ABC, lembrando ainda 
que até à data sempre houve 
"uma saudável e eficaz permuta 
de bilhetes" entre os clubes. De 
resto, o Benfica diz estranhar o 
"tom de alguma crispação de al-
tos responsáveis do ABC, quan-
do nem sequer está em sintonia 
com o ambiente de respeito que 
vigora entre adversários". 

Refira-se entretanto que o 
espanhol Javier Borragan vai 
falhar o 5° jogo, após ter sido 
suspenso devido ao cartão ver-
melho na partida anterior. o 
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João Nogueira: Decisão sentimental por ser o Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e459bb56

 
João Nogueira recebeu a decisão do adiamento do jogo com indignação, não poupando críticas à
entidade federativa. "Lamento que os dirigentes do andebol português não saibam o que estão a
fazer. Trata-se de uma decisão sentimental porque é o Benfica", frisou a Record o líder do ABC,
recordando que a não cedência dos bilhetes é prática comum, e até já aconteceu esta época nas
meias-finais entre o ABC e o Sporting. "Nem sequer fomos multados. E quando o FC Porto vai jogar à
Luz e vice-versa não há troca de bilhetes e não acontece nada. A nós acontece. É por sermos de
Braga?" A insatisfação de Nogueira é bem patente nas suas palavras: "Sábado lá estaremos para
jogar. Onde? No nosso pavilhão. É o que diz o regulamento. O 5º jogo é na casa da equipa que
ganhou o direito a jogar lá." Águias falam em "crispação" Continuar a ler A reação do Benfica fez-se
através de uma breve nota no site do clube. As águias começam por referir a surpresa "com as
noticias e tomadas de posição veiculadas na imprensa" por parte do ABC, lembrando ainda que até à
data sempre houve "uma saudável e eficaz permuta de bilhetes" entre os clubes. De resto, o Benfica
diz estranhar o "tom de alguma crispação de altos responsáveis do ABC, quando nem sequer está em
sintonia com o ambiente de respeito que vigora entre adversários". Refira-se entretanto que o
espanhol Javier Borragan vai falhar o 5º jogo, após ter sido suspenso devido ao cartão vermelho na
partida anterior.
 
 03h21
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João Nogueira: Decisão sentimental por ser o Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-06-2016

Meio: Sábado Online

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

 
A insatisfação de Nogueira é bem patente nas suas palavras: "Sábado lá estaremos para jogar. Onde?
No nosso pavilhão. É o que diz o regulamento. O 5º jogo é na casa da equipa que ganhou o direito a
jogar lá." 03:21 . Record Por Record João Nogueira recebeu a decisão do adiamento do jogo com
indignação, não poupando críticas à entidade federativa. "Lamento que os dirigentes do andebol
português não saibam o que estão a fazer. Trata-se de uma decisão sentimental porque é o Benfica",
frisou a Record o líder do ABC, recordando que a não cedência dos bilhetes é prática comum, e até já
aconteceu esta época nas meias-finais entre o ABC e o Sporting. "Nem sequer fomos multados. E
quando o FC Porto vai jogar à Luz e vice-versa não há troca de bilhetes e não acontece nada. A nós
acontece. É por sermos de Braga?"A insatisfação de Nogueira é bem patente nas suas palavras:
"Sábado lá estaremos para jogar. Onde? No nosso pavilhão. É o que diz o regulamento. O 5º jogo é na
casa da equipa que ganhou o direito a jogar lá."Águias falam em "crispação"A reação do Benfica fez-se
através de uma breve nota no site do clube. As águias começam por referir a surpresa "com as
noticias e tomadas de posição veiculadas na imprensa" por parte do ABC, lembrando ainda que até à
data sempre houve "uma saudável e eficaz permuta de bilhetes" entre os clubes. De resto, o Benfica
diz estranhar o "tom de alguma crispação de altos responsáveis do ABC, quando nem sequer está em
sintonia com o ambiente de respeito que vigora entre adversários". Refira-se entretanto que o
espanhol Javier Borragan vai falhar o 5º jogo, após ter sido suspenso devido ao cartão vermelho na
partida anterior.
 
 03:21 . Record
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Associação promove travessia entre Chaves e Faro para ajudar desporto adaptado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-06-2016

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL:http://www.avozdoalgarve.pt/detalhe.php?id=16565

 
A associação  Anónimos Team , de Cantanhede, promove uma Travessia Solidária da Estrada Nacional
2, em bicicleta, entre Chaves e Faro, para angariar donativos para o desporto adaptado do Centro de
Reabilitação Rovisco Pais, sediado no mesmo concelho. "Nós queremos sensibilizar todo o país, todos
os municípios por onde vamos passar e todos os clubes de ciclismo já estão à nossa espera ao longo
desta travessia", disse Amândio Santos, da organização, na apresentação da iniciativa, que decorreu
no Pavilhão 3 do Estádio Universitário de Coimbra. São 738 quilómetros a pedalar desde 04 a 08 de
junho, com cinco etapas, atravessando 11 distritos, naquela que é a estrada mais longa da Europa,
com o objetivo de sensibilizar a população nacional a contribuir para a aquisição de equipamentos de
desporto adaptado. Apenas quatro elementos da associação Anónimos vão efetuar a totalidade do
percurso, no qual vão entrar e sair ciclistas ao longo de todo o percurso, consoante as zonas
geográficas de cada clube de ciclismo aderente. Todos os cidadãos podem contribuir para a causa,
através da conta bancária dos Amigos do Rovisco Pais, cujo IBAN está indicado na página do facebook
da Associação "Anónimos Team". Para promover a iniciativa, foi promovido um filme que será
difundido através das redes sociais e entre os ciclistas e respetivas associações. "A quanto mais
pessoas chegar informação da iniciativa, maior probabilidade temos de alcançar os nossos objetivos,
uma vez que os equipamentos de desporto adaptado são extremamente dispendiosos, com cadeiras
de competição para o andebol a custarem entre três a cinco mil euros", referiu Amândio Santos.
Segundo o docente da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de
Coimbra, "muitas vezes os atletas ficam limitados de realizar os seus sonhos por um objeto, por uma
limitação financeira, quando muitos destes atletas se agarraram à vida através do desporto". O Centro
de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, sediado na Tocha, Cantanhede, mantém
em atividade cerca de 130 atletas no desporto adaptado, 12 deles federados, de acordo com Abel
Cavaco, do conselho de administração. "Basicamente temos necessidade de handcycles (bicicleta
adaptada), cadeiras de remo indoor e mesas para ténis", disse o responsável, que considerou a
iniciativa "muito importante por, em primeiro, focar a pessoa com deficiência, dando-lhe o mérito
pelas capacidades e não pelas dificuldades, e a segunda pela divulgação para a prática do desporto
adaptado". A atleta Jéssica Augusto é a madrinha da iniciativa, que conta também com o apoio da
Universidade de Coimbra, Federação Portuguesa de Ciclismo e Federação de Andebol de Portugal. Por:
Lusa
 
 11:09 - 01/06/2016
 
 

Página 31



A32

  
Renascença - Bola

Branca

 	Duração: 00:00:57

 	OCS: Renascença - Bola Branca

 
ID: 64695152

 
31-05-2016 22:59

Partida entre ABC e Benfica foi adiada

http://www.pt.cision.com/s/?l=3d93a0fd

 
Andebol: partida entre ABC e Benfica foi adiada.
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Antena 1 - Informação

de Desporto

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

 
ID: 64694695

 
31-05-2016 22:41

Partida entre ABC e Benfica foi adiada

http://www.pt.cision.com/s/?l=aa18fafe

 
Andebol: partida entre ABC e Benfica foi adiada.
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COP apresentou Código de Conduta sobre a Integridade nas Apostas Desportivas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d4362399

 
Teve hoje lugar no Comité Olímpico de Portugal a apresentação do Código de Conduta sobre a
Integridade nas Apostas Desportivas, numa sessão que contou com a presença de algumas figuras
nacionais e internacionais especialistas nesta área, como Emanuel Medeiros, CEO do International
Centre for Sport Security - Europe (ICSS Europe), Fred Lord, Diretor de Operações de Anti-Corrupção
e Transparência do ICSS, Laurent Vidal, Chairman do Programa de Integridade no Desporto da
Universidade de Sorbonne (Paris), Sofia Caetano, Diretora do Departamento de Controlo e Gestão de
Risco dos Jogos Santa Casa, e representantes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, entre outras
personalidades. A sessão abriu com a intervenção do Presidente do COP, José Manuel Constantino,
que referiu que "este código procura, de algum modo, fazer o ponto de situação sobre este problema
e, sobretudo, chamar à atenção que estamos perante um problema de opinião pública, que não é só
no futebol, mas de todas as modalidades". Seguiu-se a intervenção de Sofia Caetano, Diretora do
Departamento de Controlo e Gestão de Risco dos Jogos Santa Casa, que deu a conhecer o trabalho
desenvolvido pela instituição nestas matérias, terminando esta abertura da apresentação do Código de
Conduta sobre a Integridade nas Apostas Desportivas com a intervenção de Emanuel Medeiros, CEO
do ICSS Europe, que ressalvou o trabalho que tem sido feito nesta área. "Tem havido nos últimos
tempos alguns avanços significativos, mas há ainda muito para fazer. A minha chamada de atenção, o
meu alerta, é para que haja, de facto, um sentido de urgência e emergência em relação a essas
problemáticas". Após estas intervenções iniciais, João Paulo Almeida, Diretor-Geral do COP,
apresentou o Código de Conduta sobre a Integridade nas Apostas Desportivas (ver Apresentação em
baixo, assim como Declaração de Compromisso), bem como a sua metodologia de implementação,
tendo sido posteriormente assinada uma Declaração de Compromisso pelas seguintes entidades e
personalidades: Federação Portuguesa de Vela Federação Portuguesa de Lutas Amadoras Federação
Portuguesa de Corfebol Federação Portuguesa de Voleibol Federação Portuguesa de Taekwondo
Panathlon Clube de Lisboa Clube Nacional de Imprensa Desportiva Federação Portuguesa de
Motonáutica Federação de Patinagem de Portugal Federação de Andebol de Portugal Associação
Nacional de Treinadores de Futebol Federação de Triatlo de Portugal Liga Portuguesa de Futebol
Profissional Comissão de Atletas Olímpicos Academia Olímpica de Portugal Rosa Mota Vasco Lynce
Código de Conduta sobre a Integridade nas Apostas Desportivas Declaração de Compromisso
 
 2016-05-31T20:20:58+01:00
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Sporting da Horta B sagrou-se campeão dos Açores de andebol 

DIREITOS RESERVADOS 

Marítimo vai disputar 
acesso à III Divisão 
A equipa sénior masculina do Ma-
rítimo Sport Clube vai disputar 
o acesso à III Divisão nacional de 
andebol. A equipa de Rui Dâma-
so conquistou o direito de ser o re-
presentante dos.Açores à fase fi-
nal de acesso à III Divisão 
Nacional de andebol (de 10 a 12 
de junho) depois de sagrar-se vice-
campeão dos Açores, tendo em 
Vila do Porto perdido um dos qua-
tro encontros realizados no Cam-
peonato Regional de Seniores 
Masculinos de Andebol. O cam-
peão açoriano foi a formação do  

Sporting da Horta B mas por im-
pedimento federativo, a repre-
sentação açoriana fica a cargo do 
Marítimo. Os azuis da Calheta ini-
ciaram o Regional com umavitó-
ria sobre o Grupo Desportivo Casa 
Povo Arrifes por 25 - 20, conse-
guindo nova vitória sobre o con-
junto terceirensedo GD Biscoitos 
por 24 - 23. A derrota aconteceu 
na partida frente ao GDS Pedro 
de Santa Maria (23-22), encer-
rando o Marítimo a prova com 
uma vitória sobre o Sporting da 
Horta B por 29 - 28. • AM 
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Decisão do título adiada para sábado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=614819

 
O quinto e decisivo jogo da final do Campeonato nacional de andebol, entre ABC e Benfica,
inicialmente agendado para esta quarta-feira, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, foi adiado para o
próximo sábado.  Como entidade que acata as decisões oficiais, o Benfica e os seus profissionais de
Andebol estarão presentes, sábado, no pavilhão que a Federação de Andebol de Portugal designar
para disputar, até ao último segundo, o título de Campeão com o ABC , pode ler-se em nota emitida
no site oficial do Benfica, a qual acrescenta que ambos os clubes  contarão com o apoio dos seus
adeptos .
 
 31-05-2016
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Polémica com bilhetes adia final entre ABC e Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/polemica_com_bilhetes_adia_para_sabado_final_entre_abc_e

_benfica.html

 
Jogo disputa-se no sábado O jogo decisivo da final do 'play-off' da Liga de andebol entre o ABC e o
Benfica, agendando para quarta-feira em Braga, foi adiado para sábado pela federação devido a uma
questão com os bilhetes disponibilizados pelos bracarenses. De acordo com o comunicado da
Federação de Andebol de Portugal (FAP), o clube bracarense não disponibilizou ao Benfica os 15% de
bilhetes que este tinha requisitado e que segundo os regulamentos tinha direito, tendo a federação
explicado que, quando contactado, o ABC justificou que os ingressos já estavam esgotados. Ainda
segundo a FAP, foram tentados diversos contactos para que a situação fosse resolvida, sem sucesso,
pelo que a Federação decidiu adiar a partida para sábado, mantendo o pavilhão Flávio Sá Leite como
palco da partida, desde que os bracarenses enviem até quinta-feira, dia 02 de junho, os ingressos ao
Benfica. Caso o ABC mantenha a posição de não enviar os 15% da lotação do recinto aos
'encarnados', a FAP decidiu que, nesse caso, o jogo será disputado igualmente no sábado, pelas
21:00, no pavilhão das Travessas, em São João da Madeira, "numa organização integral da Federação,
disponibilizando-se 85% dos bilhetes ao ABC de Braga e 15% ao Benfica".
 
 31.05.2016
 
Lusa
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As últimas semana têm confir-
mado a potência desportiva do
território Bracarense. Se dúvi-

das houvesse, a aposta na formação des-
portiva diversificada da juventude tra-
zem consigo o sabor das vitórias e o
triunfo dos Campeões. Mesmo que por
esta altura se erga os Atletas e os triunfos
por si conquistados, nunca nos podemos
esquecer do esforço e dedicação das
equipas técnicas, dirigentes e mecenas
que diariamente se entregam e apoiam o
sonho de vencer e de serem os melhores.

Com uma rede desportiva eclética, uma
política desportiva direcionada para a
formação e valorização da sua prática,
uma Uminho de sucesso e mérito des-
portivo e uma juventude
com qualidades inegá-
veis aleadas de uma
vontade enorme de ven-
cer, faz de Braga: “cida-
de do desporto e dos
campeões”.

A época desportiva em
curso deve ser um factor
de motivação  na candi-
datura a Cidade Euro-
peia do Desporto 2018
que foi submetida à
ACES Europe – Associação das Capitais
e Cidades Europeias do Desporto, orga-
nismo que anunciará a decisão no final
deste ano.

O SCBraga venceu a Taça de Portugal
frente ao FCPorto, depois do empate a 2
no tempo regulamentar e prolongamen-
to, por 4-2 nas grandes penalidades.

Portugal sagrou-se campeão da Europa
de Sub-17, ao vencer a Espanha nas
grandes penalidades. De destacar a pre-
sença do Bracarense Diogo Dalot que
atualmente representa o FC Porto.

Andebol: O ABC/UMinho venceu a
Taça Challenge ao SLBenfica, tornando-
se na primeira equipa portuguesa a ven-
cer uma taça europeia. Apesar da derrota
por 4 golos no histórico pavilhão Braca-
rense, Flávio Sá Leite, a vantagem de 7
golos que trazia do jogo da primeira mão
em Lisboa fez com que a vitória sorrisse
ao Académico de Braga. Para além desta
conquista europeia, o ABC/UMinho en-
contra-se a disputar a final do campeo-
nato nacional de andebol, também con-
tra o SLBenfica e que esta quarta feira
poderá ditar um ABC campeão. 

Futsal: Braga/AAUM apurou-se para
as meias finais do campeonato nacional
ao vencer o Fundão por 2 jogos a 1, ten-

do este fim de semana carimbado, após
vitória sobre o Sporting, uma grande es-
perança de poder estar na final do Cam-
peonato Nacional. 

O SC Braga - Futebol de praia alcança-
ram o terceiro lugar na Euro Winners
Cup. O SC Braga venceu o Catania (5-4)
e gravou o nome no pódio.

Taekwondo: Rui Bragança, atleta de
Medicina da Universidade do Minho sa-
grou-se bi-campeão europeu de Taek-
wondo na categoria de -58kg.

O Bracarense Júlio Ferreira sagrou-se
campeão europeu absoluto de taekwon-
do na categoria de -74kg.

Nesta mesma modalidade SC Braga sa-
grou-se, este sábado, tetracampeão mas-

culino e bicampeão feminino em Sub-
21.

Kickboxing: AAUM revalidou o título
de campeão nacional da modalidade.
Recordando ainda os títulos nacionais de
Futsal Masculino e Feminino bem como
no Futebol masculino.

Canoagem: Emanuel Silva e Fernando
Pimenta venceram a medalha de prata na
prova de K1-5000 metros da Taça do
Mundo de canoagem, a decorrer em
Duisburg, na Alemanha. No caso de
Emanuel Silva, foi a segunda medalha
que conseguiu, pois já havia conquistado
também o bronze em K2-1000 metros,
na qual fez dupla com João Ribeiro.

Natação: Tamila Holub faz história e
atinge mínimos que dão acesso aos Jo-
gos Olímpicos do Rio de Janeiro e asse-
gura, ainda, um lugar no Mundial de Bu-
dapeste'2017. Se por um lado nos de-
vemos orgulhar do nosso passado e das
nossas vitórias, com toda a responsabili-
dade que isso acarreta, devemos ter a
consciência de que não vivemos deles e
todos os dias escrevemos mais uma pá-
gina na história da cidade e do País.
Nunca esta gente se foi de se acomodar
às glórias, mas sim fazer delas pontos de
partida para novas conquistas.

BRAGA: “CIDADE DO DESPORTO 
E DOS CAMPEÕES”

DIREITA | FRANCISCO MOTA

“Com uma rede desportiva eclética, 
uma política desportiva direcionada para
a formação e valorização da sua prática,
uma UMinho de sucesso e mérito
desportivo e uma juventude com
qualidades inegáveis (...) faz de Braga:
“cidade do desporto e dos campeões.”
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Marítimo na fase final 
da 3.ª divisão

“Regional” de Andebol 

O Marítimo será o representante dos Açores 
à fase final do campeonato nacional da 3.ª divisão 
de andebol.

A equipa de Ponta Delgada ficou em 2.º lugar 
no campeonato dos Açores, que teve lugar em 
Vila do Porto durante três dias.

A equipa “B” do Sporting da Horta, com atle-
tas muito jovens, mas muito experientes, porque 
muitos participam com regularidade na 1.ª dvisão 
nacional, obteve o primeiro lugar.

Só após a realização do último jogo, entre 
a equipa da ilha de Santa Maria, o Desportivo 
de  São Pedro, e o Desportivo da Casa do Povo dos 
Biscoitos, a classificação final ficou estabelecida. 
A vitória da equipa mariense fez com que três 

equipas terminassem com o mesmo número de 
pontos. No desempate pela melhor diferença de 
golos, o Sporting da Horta “B” sobrepôs-se ao 
Marítimo, de Ponta Delgada, e ao Desportivo de 
S. Pedro, segundos e terceiros, respetivamente. 

O Marítimo venceu, por 24-23, a Casa do 
Povo dos Biscoitos, da Terceira; venceu o Grupo 
Desportivo da Casa do Povo dos Arrifes, por 25-
20; perdeu com o Desportivo de São Pedro, por 
23-22, e ganhou ao Sporting da Horta “B”, por 
29-28.

O Marítimo será o representante açoriano à 
fase final da 3.ª divisão nacional. O primeiro jogo 
é a 10 de Junho com o Albicastrense, de Castelo 
Branco, e o segundo, a 11 de Junho, com o Giná-

sio Santo Tirso “B”. As equipas vencedoras das 
zonas Norte e Sul do Continente jogam a 13 para 
o apuramento do campeão da 3.ª divisão.

Por impedimento do regulamento de apoio 
aos clubes dos Açores, a equipa do Sporting da 
Horta “B” não poderá marcar presença.

Registe-se a boa prestação dos marienses do 
GD São Pedro, que apesar de terem uma média 
de idades muito superior à dos adversários, rea-
lizaram bons jogos. Também regista-se a muito 
competitiva presença do GDCP Biscoitos que, ao 
invés de anos anteriores, teve uma participação 
muito interessante. Em último lugar ficou a equi-
pa micaelense da GD Casa do Povo de Arrifes.
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Actualidade: Polémica com bilhetes adia para sábado final entre ABC e Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4fcd3cbd

 
O jogo decisivo da final do 'play-off' da Liga de andebol entre o ABC e o Benfica, agendando para
quarta-feira em Braga, foi adiado para sábado pela federação devido a uma questão com os bilhetes
disponibilizados pelos bracarenses. De acordo com o comunicado da Federação de Andebol de Portugal
(FAP), o clube bracarense não disponibilizou ao Benfica os 15% de bilhetes que este tinha requisitado
e que segundo os regulamentos tinha direito, tendo a federação explicado que, quando contactado, o
ABC justificou que os ingressos já estavam esgotados. Ainda segundo a FAP, foram tentados diversos
contactos para que a situação fosse resolvida, sem sucesso, pelo que a Federação decidiu adiar a
partida para sábado, mantendo o pavilhão Flávio Sá Leite como palco da partida, desde que os
bracarenses enviem até quinta-feira, dia 02 de junho, os ingressos ao Benfica.
 
 31 | 05 | 2016   22.46H
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• 

Madeira Andebol SAD feminina foi recebida ontem nos paços do Concelho. FOTOS HÉLDER SANTOS/ASPRESS 

Funchal festejou com 
as campeãs nacionais 
PAULO VIEIRA LOPES 
plopes@dnoticias.pt  

A Câmara Municipal do Funchal 
abriu ontem as portas para homena-
gear a equipa feminina do Madeira 
Andebol SAD que recentemente 
conquistou o título nacional de an-
debol da I Divisão. 

Uma apresentação que contou 
com a presença de todo o plantel da 
equipa assim como dos elementos 
do conselho de administração da 
SAD. As campeãs nacionais fizeram 
questão de entregar a medalha de 
campeão ao presidente da Câmara 
Municipal do Funchal, Paulo Cafô-
fo, pelo reconhecimento da cidade 
por aquilo que tem feito pelo des-
porto, nomeadamente no andebol. 

Alfredo Mendonça, presidente do 
conselho de administração da SAD 
fez questão de agradecer o apoio da 
`cidade' para que a equipa pode vol-
tar ao titulo de campeã de Portugal. 

"A cidade, nomeadamente a Câ-
mara Municipal, foi importante 

CÂMARA MUNICIPAL 
HOMENAGEOU 
CONQUISTA DO 
TÍTULO PELO 
MADEIRA SAD 

para que a SAD conquistasse mais 
um grande título nacional, juntando 
aos muitos que já conquistou nas di-
ferentes provas nacionais, dignifi-
cando sempre a cidade bem como 
toda a Região Autónoma", começou 
por afirmar o responsável máximo 
da SAD. 

Alfredo Mendonça fez questão 
ainda de salientar que o futuro passa 
por manter "a equipa no topo da 
modalidade em termos nacionais e 
internacionais". "Garantimos mais 
uma presença nas competições eu-
ropeias e tudo faremos por marcar 
presença ao mais alto nível interna-
cional, e para isso espero que as enti- 

dades públicas e privadas possam 
nos dar o apoio necessário para po-
der voltar a dignificar a Região fora 
de portas", concluiu. 

Já o autarca, presenteou a SAD 
com uma peça da companhia das 
Índias admitindo que toda a cidade 
do Funchal não podia ficar indife-
rente a este feito alcançado. 

"Não podíamos ficar à margem de 
mais um feito alcançado pelo Ma-
deira Andebol SAD, e cada fez mais 
a cidade tem de valorizar estes títu-
los, ainda para mais numa época 
onde as dificuldades financeiras 
existem no desporto madeirense, 
nomeadamente nas modalidades di-
tas amadoras." "Ainda esta semana, 
na reunião de Câmara iremos pro-
por um louvor da cidade ao Madeira 
andebol SAD, e não tenho dúvidas 
que todos os partidos irão se juntar 
para homenagear este feito alcança-
do", concluiu Paulo Cafôfo. 

No final da cerimónia houve ain-
da tempo para festejar o título com 
um brinde com champanhe. 
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Candidatura avança na EHF 
Mesmo ainda sem garantir os 
apoios financeiros necessários 
para representar a Madeira nas 
competições europeias de andebol 
feminino, na próxima época, no-
meadamente na Liga dos Cam-
peões, o Madeira Andebol SAD irá 
fazer a sua candidatura à prova na 
Federação Europeia de Andebol. 
A confirmação veio a ser feita por 
Alfredo Mendonça, presidente do 
conselho de administração da SAD 
feminina, que adiantou que o pra-
zo para a candidatura termina du-
rante o dia de hoje. 

LIGA DOS CAMPEÕES 

Quanto ao futuro próximo, o líder 
da Sociedade Anónima Desportiva 
adiantou que o projecto mantém-
se, com a equipa a querer lutar 
pela conquista das diversas provas 
nacionais em 2016/2017. 
Neste projecto Alfredo Mendonça 
admitiu ainda que conta com San-
dra Fernandes para continuar a li-
derar a equipa em termos técni-
cos. Apesar de ainda não ter havi-
do um acordo oficial, a SAD fez 
questão de reconhecer o trabalho 
da treinadora e que o mesmo deve 
continuar na nova temporada. 
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vertebral,. 
João Filipe Pestana 
jfpestana@dnoticias.pt  

V
Quase todos os 
músicos que vêm 
ao Funchal Jazz 

Festival 2016 foram distingui-
dos por algumas das mais 
importantes publicações desta 
área musical. 

Esgotos directa-

\ 
A O mente lançados 

ao mar são a pro-
vável causa da 'má' qualidade 
que tem persistido nos últimos 
anos nas praias do Gorgulho 
e Doca do Cavacas. 

Figura , 

DUARTE VASCONCELOS 
Director hoteleiro 

É actualmente o director do 
Barceló Punta Umbría Beach 
Resort e um madeirense com 
carreira neste importante gru-
po hoteleiro espanhol. 

Número 

foram condenaaos aprisa 
o 

perpétuapel
ohornicidio  

de madeirense 

na 
ficado  Sul. 

Frase 

ii 
Iremos propor um 
louvor da cidade do 
Funchal ao Madeira 
andebol SAD" 
PAULO CAR5F0 
Presidente da Câmara do Funchal 

Alerta 

O melhor do mundo 
El Amanhã assinala-se mais um 
Dia da Criança. Amanhã há inú-
meras iniciativas para acompa-
nhar bem de perto... 
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Sports Madeira 

em destaque na formação 
O passado domingo foi sem dú-
vida um dia importante para as 
cores do Club Sports Madeira. 

A nível nacional destaque para 
as formações do clube nos ini-
ciados femininos e juniores fe-
mininos que competiram nas fa-
ses de apuramento nacionais, ga-
rantindo a passagem à fase final. 

Nas iniciadas o conjunto do 
CS Madeira ficou mesmo em 
primeiro lugar do seu grupo 
vencendo os três encontros. Vi-
tórias sobre o Juventude do Mar 
(32-27), Vacariça (23-22) e sobre 
o Porto Salvo (26-23). 

Nas juniores femininos, o CS 
Madeira terminou em segundo 
na fase de apuramento onde 
teve como adversários o Alava-
rium e o Maia. O CS Madeira 
perdeu com o Maia por 27-26 
mas venceram ao Alavarium 
por 30-26. 

As fases finais ainda não têm 
dada marcada pela Federação de 
Andebol de Portugal, mas para 
além de tudo este foi um fim-de-
semana em grande para o CS 
Madeira que agora também na 
formação consegue mais duas 
equipas na fase final. H. D. P. 

Iniciadas fecharam a fase de apuramento só com vitórias. FOTOS DR 

Equipa de juniores irá lutar pelo título nacional. 
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`Madeira' nas selecções 
As selecções principais de Por-
tugal de andebol estarão envol-
vidos neste mês de Junho em 
várias competições com vista ao 
apuramento para o Mundial 
masculinos e o Europeu femini-
no. 

A Federação de andebol de 
Portugal divulgou recentemente 
a lista de convocados de ambas 
as equipas e, uma vez mais, a 
Madeira volta a estar represen-
tada por diversos atletas. 

Na equipa masculina que dis-
puta os dois jogos do `play-off' 
para o Mundial de 2017, frente à 
Islândia, nos dias 12 e 17 de Ju-
nho, destaque para os madeiren-
ses João Ferraz e Pedro Spínola,  

assim como o atleta que repre-
sentou o Madeira Andebol SAD, 
Cláudio Pedroso. 

Nos femininos Portugal irá 
medir forças com Rússia e a Di-
namarca, na qualificação para o 
Europeu'2016, em jogos marca-
dos para 2 e 5 de Junho. 

Na lista das atletas eleitas pelo 
seleccionador Ulisses Miguel 
Pereira, a Região conta com a 
guarda-redes Isabel Gois, que 
representa o Alavarium, assim 
como Ana Andrade do Madeira 
SAD. Erica Tavares e Diana Ro-
que, atletas continentais que 
joga nas campeãs nacionais, 
também figura na lista das con-
vocadas. P. V. L. 
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Polémica com bilhetes adia para sábado final entre ABC e Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=58863fc

 
31 DE MAIO DE 201623:03
 
 O clube bracarense não disponibilizou ao Benfica os 15% de bilhetes que este tinha requisitado
 
 O jogo decisivo da final do 'play-off' da Liga de andebol entre o ABC e o Benfica, agendando para
quarta-feira em Braga, foi adiado para sábado pela federação devido a uma questão com os bilhetes
disponibilizados pelos bracarenses.
 
 De acordo com o comunicado da Federação de Andebol de Portugal (FAP), o clube bracarense não
disponibilizou ao Benfica os 15% de bilhetes que este tinha requisitado e que segundo os
regulamentos tinha direito, tendo a federação explicado que, quando contactado, o ABC justificou que
os ingressos já estavam esgotados.
 
 Ainda segundo a FAP, foram tentados diversos contactos para que a situação fosse resolvida, sem
sucesso, pelo que a Federação decidiu adiar a partida para sábado, mantendo o pavilhão Flávio Sá
Leite como palco da partida, desde que os bracarenses enviem até quinta-feira, dia 02 de junho, os
ingressos ao Benfica.
 
 Caso o ABC mantenha a posição de não enviar os 15% da lotação do recinto aos 'encarnados', a FAP
decidiu que, nesse caso, o jogo será disputado igualmente no sábado, pelas 21:00, no pavilhão das
Travessas, em São João da Madeira, "numa organização integral da Federação, disponibilizando-se
85% dos bilhetes ao ABC de Braga e 15% ao Benfica".
 
Lusa
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Uma centena 
de jovens no 
Andebol4Kids
em Mangualde

O Estádio Municipal de Man-
gualde acolheu o encontro in-
ter-concelhio do projecto An-
debol4Kids. A iniciativa, que
contou com a participação de
mais de uma centena de jovens
atletas, destina-se às crianças
do 1.º ciclo. 

Presente na entrega de pré-
mios, o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo, disse ser “um orgulho
e satisfação que Mangualde
este ano recebe e participa
neste encontro inter-concelhio
de andebol. Juntos, unimos es-
forços para que a prática desta
modalidade seja uma reali-
dade, reunindo as condições
necessárias”. 

“Os equipamentos munici-
pais são pensados para esta
realidade, para se adaptarem
às diversas modalidades, aos
diversos desportos, e isso é es-
sencial nos dias de hoje”, disse
o autarca, adiantando que “a
aposta na actividade despor-
tiva deve ser uma realidade de
todos os municípios”.

João Azevedo reforçou que
“o despertar para as diversas
modalidades deve acontecer
desde jovem para que a mais-
valia, o gosto, a vontade, a
competitividade e o espírito
desportivo acompanhe o de-
senvolvimento dos mais pe-
quenos”.

O projecto Andebol4Kids
pretende fomentar o desporto
jovem em geral e o andebol em
particular, de uma forma atrac-
tiva, didáctica e saudável, onde
o maior objectivo é o desen-
volvimento global e harmo-
nioso dos jovens. 

A organização  do Ande-
bol4Kids está a cargo da Asso-
ciação de Andebol de Viseu e
conta com o apoio das Câma-
ras de Mangualde, Viseu e Pe-
nalva do Castelo, dos Agrupa-
mentos de Escolas de Man-
gualde, Penalva do Castelo,
Zona Urbana de Viseu, Viso, Vi-
seu Norte e Viseu Sul, da Asso-
ciação Os Melros, do Gigantes
Sport Mangualde e do Acadé-
mico de Viseu. | Página 47
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Ilha de Santa Maria recebeu Campeonato 
Regional de Seniores de Andebol 

No passado fim-de-semana desenro-
lou-se na ilha de Santa Maria o Campe-
onato Regional de Seniores Masculinos 
de Andebol. Uma competição que, a ava-
liar pelos resultados, foi das mais equili-
bradas dos últimos anos, com as equipas 
a terminarem o campeonato com mar-
gens de apenas dois e três golos.

No final dos encontros, o SC Horta 
ocupou a primeira posição na tabela 
classificativa, uma posição que só foi 
alcançada após a realização do último 
jogo entre a equipa da ilha de Santa 
Maria do GD São Pedro e os GDCP Bis-
coitos. Nesta partida a vitória sorriu à 
equipa da casa, o que levou a uma igual-
dade de pontos entre as formações par-
ticipantes no campeonato. O desempate 
fez-se pelo golo alverage, tendo a equipa 
do Faial levado a melhor sobre as res-
tantes equipas.

Em segundo lugar ficou a equipa 
micaelense do Marítimo Sport Clube, 

que é igualmente a representante aço-
riana na fase final da 3ªDivisão Nacio-
nal que se irá realizar nos próximos dias 
10, 11 e 12 de Junho. Impedimentos fe-
derativos não permitem que a equipa do 

Sporting Clube da Horta”B” esteja pre-
sente.

No terceiro lugar ficou o GD São 
Pedro e a última posição foi ocupada 
pelo GDCP Arrifes.
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2015/16 revelou-se uma temporada de ouro para o andebol madeirense, mormente na vertente feminina: o Club Sports Madeira
conquistou a Taça de Portugal, enquanto a equipa do Madeira SAD sagrou-se campeã nacional e arrecadou, também, a supertaça.

C
ontra algumas previsões,
até porque na final tinha
pela frente o Colégio de
Gaia, que na véspera eli-
minara o Madeira SAD, já

consagrado campeão nacional
esta época, o Club Sports Madeira
conquistou domingo a Taça de
Portugal de andebol sénior femi-
nino. Tratou-se da 41.ª edição da
Taça de Portugal, que colocou
um ponto final na impressionante

SAD recebida na
Câmara do Funchal
A época ficou ensombrada para
a equipa feminina do Madeira
SAD porque perdeu a Taça de
Portugal, mas acabou por con-
seguir o seu principal objetivo: o
título nacional. Para além disso,
conquistou ainda a supertaça. A
notável época  justificou a ho-
menagem de que foi alvo ontem.
Equipa técnica, jogadores res-
ponsáveis e demais staff foram
ontem recebidos nos Paços do
Concelho da Câmara Municipal
do Funchal, pelo presidente
Paulo Cafôfo e restante execu-
tivo camarário. JM

Com um plantel constituído exclusivamente por jogadoras da Madeira, o Club Sports Madeira conquistou a sua terceira Taça de Portugal, depois de já o ter feito em 1995/96 e 1996/97.
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Clube e Autarquia trocaram prendas.Equipa de Sandra Fernandes, que conquistou o título nacional e a supertaça, foi recebida na Câmara do Funchal.

ANDEBOL
David Spranger
davidspranger@jm-madeira.pt

O sucesso alargou-se aos
masculinos: o Madeira
SAD conquistou o 5.º
lugar na I Divisão, que lhe
dá acesso à Europa na
próxima época; o
Marítimo conseguiu uma
tranquila manutenção
no nacional da II Divisão.

MADEIRA DOMINA ANDEBOL PORTUGUÊS

série de 17 triunfos consecutivos
do Madeira SAD. Certo é que o
troféu acabou por ficar na Ma-
deira, numa vitrine menos pro-
vável, é certo, naquela que é a
terceira vitória do Sports Madeira
nesta competição, juntando a
Taça de Portugal agora conquis-
tada a duas outras ganhas em
1995/96 e 1996/97. O feito do
Sports Madeira tem ainda maior
relevo porque foi conquistado
com um plantel unicamente
constituído por andebolistas ma-
deirenses: Nádia Nunes, Mónica
Gomes, Maria Freitas, Ana Castro,
Sara Gonçalves, Ana Abreu, Ana
Franco, Nance Fernandes, Odete
Freitas, Márcia Teixeira, Cláudia

Vieira, Jéssica Gouveia e Maria
Rodrigues. Sara Gonçalves é a
“estrela” da equipa, e isso mesmo
se fez sentir no desafio final. Na
vitória por 32-31, com 17-15 ao in-
tervalo, a veterana jogadora ma-
deirense, que completou 37 anos
a 24 de fevereiro, averbou 12
golos, 37,5 por cento dos tentos
da sua equipa.
Marco Freitas é o técnico das

novas detentoras da Taça de Por-
tugal. Completa 52 anos a 10 de
novembro deste ano e tem “uma
vida inteira” dedicada” à moda-
lidade. Esta é a sua quarta tem-
porada consecutiva no Sports Ma-
deira, num segundo ciclo, depois
de um primeiro entre 1996/97 e

2000/01. «Não tenho palavras para
dizer o que sinto. Este é um mo-
mento muito importante para o
meu clube de coração e esta taça
tem um significado muito espe-
cial», conforme exaltou. Todavia,
releva que «este momento é todo
das minhas jogadoras», que «de-
ram tudo para vencer esta im-
portante prova». O facto do plantel
ser 100 por cento constituído por
atletas locais «torna ainda mais
importante este resultado», da
mesma forma que a sua paixão
pela modalidade fica, igualmente,
bem expressa: «dedico o título a
todos dos que neste clube fazem
para que o andebol seja cada vez
mais forte». JM
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Federação avisa: final será em campo neutro caso ABC não cumpra regulamento e
ceda bilhetes eo Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f39f4f4

 
. Fotografia: Gonçalo Delgado O quinto jogo da final do campeonato nacional de andebol estava
marcado para esta quarta-feira, mas foi adiado para sábado É sábado, 4 de junho, o quinto e decisivo
jogo da final do campeonato nacional de andebol, faltando decidir o local. Será em Braga, no Pavilhão
Flávio Leite, caso o ABC cumpra o regulamento de cedência de bilhetes ao Benfica, ou no Pavilhão das
Travessas, em São João da Madeira, caso isso não aconteça. A polémica já provocou o adiamento do
jogo que deveria acontecer esta quarta-feira. O regulamento obriga à cedência, por parte da equipa
da casa, de 15% dos bilhetes para o jogo - neste caso 250 -, mas o ABC recusou-se a fazê-lo,
afirmando que os ingressos estavam já esgotados. A Federação de Andebol de Portugal afirma, em
comunicado, ter solicitado ao ABC o cumprimento dos regulamentos, mas tal não aconteceu, tendo a
organização tomado a decisão de cancelar a partida e reagendá-la. O clube de Braga está assim
obrigado a ceder ao Benfica os bilhetes previstos no regulamento até às 12 horas de dia 2 de junho,
quinta-feira, e caso não o faça a Federação assumirá a organização do jogo, em campo neutro, ainda
que se mantenha a distribuição de bilhetes prevista nos regulamentos, ou seja, 85% para o ABC e
15% para o Benfica.
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Benfica estranha ambiente de crispação de dirigentes do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b6384d12

 
. Fotografia: Filipe Amorim Clube de Luz lembra, em comunicado, que tal não está em sintonia com
ambiente vivido entre as duas equipas A recusa do ABC em ceder bilhetes para o quinto jogo da final
do campeonato nacional de andebol levou ao adiamento do jogo inicialmente agendado para esta
quarta-feira para sábado, com a possibilidade do jogo passar para campo neutro, caso o clube de
Braga não altere o comportamento. Da parte do Benfica, o clube assume a surpresa perante a atitude
do ABC, ainda para mais porque o ambiente tem sido saudável ao longo da época. Leia o comunicado
do clube das águias "O jogo 5 da final do Campeonato de Nacional de Andebol será realizado no
próximo sábado e com a presença dos adeptos do ABC e do SL Benfica. O Clube não deixa de ficar
surpreendido com as notícias e tomadas de posição veiculadas na imprensa a propósito do encontro
que vai definir o Campeão 2015/16. Na realidade, o Académico Basket Club e o Sport Lisboa e Benfica
realizaram, só nesta ponta final da temporada, seis partidas oficiais e de grande impacto competitivo,
sempre com uma saudável e eficaz permuta de bilhetes. O tom de alguma crispação de altos
responsáveis do ABC mais se estranha, quando nem sequer está em sintonia com o ambiente de
respeito que vigora entre adversários. A título de exemplo, nota para as palavras do treinador Carlos
Resende, após o jogo 4, realizado no passado sábado, no Pavilhão 2: "O relacionamento entre as duas
equipas é muito bom." Pelo Benfica, assim é e continuará a ser. Como entidade que acata as decisões
oficiais, o Benfica e os seus profissionais de Andebol estarão presentes, sábado, no pavilhão que a
Federação de Andebol de Portugal designar para disputar, até ao último segundo, o título de Campeão
com o ABC. Certezas? São evidentes e sem pontas escondidas: o jogo será intenso, equilibrado,
certamente ambas as equipas farão por dignificar a história dos respetivos emblemas na modalidade e
tanto ABC como Benfica contarão com o apoio dos seus adeptos."
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Quinto jogo da final do campeonato adiado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=38d9e97

 
. Fotografia: Gonçalo Delgado ABC e Benfica disputarão no sábado que estava marcado para esta
quarta-feira O ABC não cedeu bilhetes ao Benfica para o quinto e decisivo encontro da final do
campeonato nacional de andebol e, por isso, o jogo que deveria disputar-se esta quarta-feira foi
adiado para sábado. O JOGO Online apurou, ainda, que o clube de Braga tem até esta quinta-feira
para ceder ingressos às águias, caso contrário a partida será remarcada para campo neutro, mas
igualmente no sábado. E este será o Pavilhão das Travessas, em São João da Madeira, com a lotação
distribuída da seguinte forma: 85% para o ABCe 15% para o Benfica.
 
 

Página 53



A54

Andebol: polémica com bilhetes adia jogo do título entre ABC e Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2dd323da

 
ABC-Benfica estava inicialmente agendado para esta quarta-feira
 
 O ABC-Benfica, jogo que vai decidir o título nacional de andebol, foi adiado para o próximo sábado,
dia 4 de junho, pelas 18h30.
O quinto e decisivo encontro da final estava inicialmente marcado para esta quarta-feira, dia 1 de
junho, pelas 21h, no Pavilhão Flávio Sá Leite, mas foi adiado três dias, devido a uma questão
regulamentar com os bilhetes.
Em comunicado, a Federação Portuguesa de Andebol esclarece que, a 28 de maio, o Benfica requisitou
250 bilhetes ao ABC, ao abrigo da fatia estabelecida nos regulamentos (15%), mas dois dias depois o
emblema minhoto respondeu que os ingressos estavam j já esgotados, comprados por empresas
solidárias , e com  a restante lotação consignada a associados e afins .
Nesse mesmo dia, 30 de maio, a federação terá avançado com duas notificações para o ABC cumprir
com o previsto no regulamento, e já nesta terça-feira fez uma  derradeira interpelação , estipulando
as 15 horas como prazo.
Sem resolução, a federação decidiu adiar o encontro para sábado, mas deixa um novo aviso para o
ABC: se não ceder os bilhetes correspondentes até às 12 horas de quinta-feira, dia 2 de junho, então
o jogo do título será disputado em campo neutro. Nesse cenário o horário será mantido (21h de
sábado, dia 4 de junho), mas o palco passará a ser o Pavilhão das Travessas, em São João da
Madeira, aplicando-se a dsitribuição de bilhetes definida no regulamento (85% para o ABC e 15% para
o Benfica).
 
Redação
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Olisipíadas chegam ao fim, com a promessa de regressar em 2017
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Público Online Autores: Inês Boaventura

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5cb44524

 
Por Inês Boaventura 31/05/2016 - 22:06 As competições finais desta iniciativa da Câmara de Lisboa,
que mobilizou cerca de oito mil crianças, realizam-se este fim-de-semana no Estádio Universitário.
Para o ano poderá haver novas modalidades. Manuel Levita A segunda edição das Olisipíadas, que
este ano envolveu cerca de oito mil crianças na prática de 12 modalidades desportivas, termina este
fim-de-semana no Estádio Universitário de Lisboa, onde terão lugar as competições finais mas
também actividades de experimentação e várias demonstrações. A introdução de novas modalidades e
o alargamento da iniciativa a crianças de cinco anos são algumas das novidades na calha para a
edição de 2017. "Este ano fomos audazes", observa o vereador do Desporto da Câmara de Lisboa,
constatando que na edição de 2016 das Olisipíadas houve "mais de cem momentos de promoção do
desporto", "em todo o território" da cidade. Jorge Máximo sublinha que mais uma vez perto de 70%
dos participantes não eram federados e lembra que o grande objectivo desta iniciativa do município é
incutir nas crianças "os bons valores do desporto". Atletismo, ciclismo, natação, ténis de mesa,
ginástica, judo, xadrez, andebol, basquetebol, futebol, rugby e voleibol foram as 12 modalidades que
as crianças com idades entre os seis e os 14 anos puderam praticar este ano. O xadrez foi a grande
novidade em relação à edição anterior. Fora da competição, houve também oportunidade para os
interessados experimentarem outros desportos, incluindo "modalidades que tipicamente são de
desporto adaptado", como boccia e goalball. "As Olisipíadas são totalmente inclusivas", frisa a esse
respeito Jorge Máximo, notando em declarações ao PÚBLICO que se conseguiu pôr crianças com e
sem deficiências "a praticar em conjunto" diferentes actividades. Canoagem, corfebol, orientação,
pelota basca, voleibol sentado e canoagem foram outras das modalidades que os interessados tiveram
oportunidade de experimentar nos últimos meses. O vereador do Desporto explica que aquilo que se
pretende é "usar a marca, a força das Olisipíadas" para mostrar aos jovens que "há outras
modalidades que podem praticar". Para o autarca socialista, "um indicador de sucesso" destes jogos
de Lisboa é o facto de haver vários clubes e federações a apelar à câmara para que a lista de 12
modalidades seja alargada. "As Olisipíadas são um fórum de visibilidade muito importante das
modalidades", constata, acrescentando que "quem não está quer estar na competição". Atendendo a
isso, e tendo por base a convicção de que nesta iniciativa se deve "apostar no ecletismo", Jorge
Máximo admite que na edição de 2017 possam ser introduzidas novas modalidades. Em cima da mesa
está também a possibilidade de a participação nas Olisipíadas ser alargada a crianças de cinco anos. O
vereador reconhece que ainda não foi este ano que se chegou à meta das dez mil inscrições, mas
observa que este era "um número bastante exigente". Seja como for, entre 2015 e 2016 houve um
crescimento, de cerca de cinco mil para oito mil inscritos. Este fim-de-semana, o Estádio Universitário
de Lisboa recebe as competições finais das diferentes modalidades, bem como experimentações e
demonstrações de parkour e de pelota basca. Jorge Máximo sublinha que a ideia é que este momento
seja "uma festa para as famílias", e não só para aqueles que ao longo dos últimos meses participaram
nas Olisipíadas. Na sexta-feira realiza-se, na Praça do Município, a "cerimónia de abertura da festa
final", que terá como ponto alto a chegada de uma representação da tocha olímpica que cumprirá um
percurso com passagem pelas 24 freguesias de Lisboa. A ideia desta cerimónia, que incluirá ainda
uma "descida de ginastas em rappel do edifício dos Paços do Concelho", é também assinalar o Dia
Olímpico. Lembrando que a esta iniciativa se juntam várias outras, como a celebração recente do Dia
Paralímpico e o Programa de Educação Olímpica que tem vindo a ser promovido nalgumas escolas de
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Lisboa, Jorge Máximo constata que tudo isto faz parte do "caminho" que se pretende percorrer até
2021. A ambição de Lisboa é ser a Capital Europeia do Desporto nesse ano.
 
 31/05/2016 - 22:06
 
Inês Boaventura
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Jogo decisivo poderá ser disputado em campo neutro mas com 85% de adeptos do
ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ce46f2d8

 
A Federação Portuguesa de andebol confirmou esta terça-feira o adiamento do jogo decisivo da final
do 'play-off' da Liga entre o ABC e o Benfica, inicialmente agendando para quarta-feira em Braga, para
sábado, devido a uma questão com os bilhetes disponibilizados pelos bracarenses. De acordo com o
comunicado da Federação de Andebol de Portugal (FAP), o clube bracarense não disponibilizou ao
Benfica os 15% de bilhetes que este tinha requisitado e que segundo os regulamentos tinha direito,
tendo a federação explicado que, quando contactado, o ABC justificou que os ingressos já estavam
esgotados. Ainda segundo a FAP, foram tentados diversos contactos para que a situação fosse
resolvida, sem sucesso, pelo que a Federação decidiu adiar a partida para sábado, mantendo o
pavilhão Flávio Sá Leite como palco da partida, desde que os bracarenses enviem até quinta-feira, dia
02 de junho, os ingressos ao Benfica. Continuar a ler Caso o ABC mantenha a posição de não enviar
os 15% da lotação do recinto aos 'encarnados', a FAP decidiu que, nesse caso, o jogo será disputado
igualmente no sábado, pelas 21:00, no pavilhão das Travessas, em São João da Madeira, "numa
organização integral da Federação, disponibilizando-se 85% dos bilhetes ao ABC de Braga e 15% ao
Benfica". Autor: Lusa
 
 23h08
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Guerra entre ABC e Benfica leva a adiamento da decisão do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=557c9b0

 
O quinto e decisivo jogo da final do campeonato de andebol, entre ABC e Benfica, inicialmente
agendado para esta quarta-feira, em Braga, foi adiado para sábado às 18h30, tal como é possível
confirmar no site oficial da Federação Portuguesa de Andebol. O adiamento deve-se a um
desentimento entre os dois emblemas, noticiado esta terça-feira por Record, com os bracarenses a
recusarem ceder qualquer bilhete aos adeptos encarnados para o encontro disputado no Pavilhão
Flávio Sá Leite. Perante a recusa de o Benfica comparecer em Braga caso os seus adeptos não tenham
bilhetes, a Federação adiou o jogo para sábado e deu ao ABC dois dias para ceder esses ingressos às
águias. Caso contrário, a partida será disputada em campo neutro. Continuar a ler Recorde-se que o
fator casa tem sido fundamental para esta final, com Benfica e ABC a vencerem os respetivos
encontros caseiros, sem problemas, até agora, com a cedência de bilhetes.
 
 19h23
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Andebol. Conflito ABC-Benfica força adiamento da "negra" do campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Renascença Online

URL:

http://rr.sapo.pt/noticia/55499/andebol_conflito_abc_benfica_forca_adiamento_da_negra_do_campeonato?utm

_source=cxultimas

 
Federação Portuguesa de Andebol entra em cena face clima de crispação entre os emblemas que
disputam o título de campeão nacional A Federação Portuguesa de Andebol decidiu adiar a "negra" da
final do campeonato nacional, entre ABC e Benfica, devido aos recentes desentendimentos gerados
entre os dois clubes. O quinto e decisivo jogo dos "playoff", inicialmente agendado para a noite de
quarta-feira, em Braga, passa a iniciar-se às 18h30 de sábado. O conflito iniciou-se no momento em
que o emblema minhoto se recusou a ceder qualquer bilhete aos encarnados para o encontro do
Pavilhão Flávio Sá Leite, na sequência dos incidentes ocorridos nos jogos 3 e 4 desta final. Como
resposta, as águias ameaçaram com falta de comparência na capital minhota, já esta quarta-feira e
forçaram a entrada em cena da própria Federação, que agora obriga o ABC a ceder os referidos
ingressos ao emblema da Luz num prazo de dois dias. Mas há ainda um segundo e extremo cenário:
caso o ABC mantenha a "nega" em enviar entradas para os adeptos do Benfica, o desafio será
disputado em campo neutro. Nesta altura, no conjunto da eliminatória, a final está empatada (2-2).
 
 31 Mai, 2016 - 19:38
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Oficial. Paulo Fonseca confirmado no Shakhtar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/55480/oficial_paulo_fonseca_confirmado_no_shakhtar

 
Treinador de 43 anos vê confirmada a saída do Sporting de Braga e o ingresso no colosso ucraniano.
Contrato de dois anos para o ex-técnico do FC Porto. [em actualização] O Shakhtar Donetsk anunciou,
esta terça-feira, a contratação de Paulo Fonseca, técnico que se desvincula do Sporting de Braga e
que assina um contrato válido por duas temporadas com o colosso ucraniano. A saída do técnico de 43
anos era um dado praticamente adquirido, desde que os minhotos venceram a Taça de Portugal,
diante do FC Porto. Tal como vinha sendo avançado nos últimos dias, Paulo Fonseca ruma ao futebol
ucraniano, sucedendo ao romeno Mircea Lucescu no comando do conjunto de Donetsk. [em
actualização]
 
 31 Mai, 2016 - 17:21
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Paulo Fonseca assinou pelo Shakhtar Donetsk
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f3c8352b

 
O técnico deixa o Sporting de Braga e vai treinar o vice-campeão ucraniano nas próximas duas
temporadas. O Shakhtar Donetsk já oficializou a contratação do português, naquela que é a primeira
aventura no estrangeiro. Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 31 Mai, 2016, 20:51|
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ABC/UMINHO - SL Benfica adiado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: RUM - Rádio Universitária do Minho Online

URL:http://www.rum.pt/news/abc-uminho-sl-benfica-adiado

 
Bracarenses vão emitir uma reacção fundamentada em matéria jurídica até ao final do dia de hoje O
jogo que vai decidir o campeão e que estava marcado para amanhã à noite vai ser adiado. Os
academistas não cederam bilhetes às águias o que fez com que a Federação Portuguesa de Andebol
emitisse um comunicado a dar conta de que a partida estava adiada para o próximo Sábado. O
ABC/UMINHO vai recorrer da decisão, mas certo é que não haverá jogo amanhã à noite no Pavilhão
Flávio Sá Leite.
 
 Hoje às 20H04
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Decisão do título de andebol adiada para sábado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8a8b7b76

 
31-05-2016 22:37
 
 Quinta e decisiva partida entre o Benfica e o ABC realiza-se no Pavilhão Flávio Sá Leite em Braga.
 
 Foto: EHF
 
 Andebol Geral
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A quinta e decisiva partida entre ABC e Benfica, foi adiada para sábado. O encontro estava marcado
para esta quarta-feira, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, mas foi reagendado para sábado.
 
 "Como entidade que acata as decisões oficiais, o Benfica e os seus profissionais de Andebol estarão
presentes, sábado, no pavilhão que a Federação de Andebol de Portugal designar para disputar, até ao
último segundo, o título de Campeão com o ABC", pode ler-se numa nota emitada pelo Benfica.
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Jogo decisivo poderá ser disputado em campo neutro mas com 85% de adeptos do
ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/jogo_decisivo_podera_ser_disputado_em_campo_neutro_mas_com

_85_de_adeptos_do_abc.html

 
Ainda segundo a FAP, foram tentados diversos contactos para que a situação fosse resolvida 23:08 .
Record Por Record A Federação Portuguesa de andebol confirmou esta terça-feira o adiamento do jogo
decisivo da final do 'play-off' da Liga entre o ABC e o Benfica, inicialmente agendando para quarta-
feira em Braga, para sábado, devido a uma questão com os bilhetes disponibilizados pelos
bracarenses.De acordo com o comunicado da Federação de Andebol de Portugal (FAP), o clube
bracarense não disponibilizou ao Benfica os 15% de bilhetes que este tinha requisitado e que segundo
os regulamentos tinha direito, tendo a federação explicado que, quando contactado, o ABC justificou
que os ingressos já estavam esgotados.Ainda segundo a FAP, foram tentados diversos contactos para
que a situação fosse resolvida, sem sucesso, pelo que a Federação decidiu adiar a partida para
sábado, mantendo o pavilhão Flávio Sá Leite como palco da partida, desde que os bracarenses enviem
até quinta-feira, dia 02 de junho, os ingressos ao Benfica.Caso o ABC mantenha a posição de não
enviar os 15% da lotação do recinto aos 'encarnados', a FAP decidiu que, nesse caso, o jogo será
disputado igualmente no sábado, pelas 21:00, no pavilhão das Travessas, em São João da Madeira,
"numa organização integral da Federação, disponibilizando-se 85% dos bilhetes ao ABC de Braga e
15% ao Benfica".
 
 23:08 . Record
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Guerra entre ABC e Benfica leva a adiamento da decisão do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/guerra_entre_abc_e_benfica_leva_a_adiamento_da_decisao_do_tit

ulo.html

 
Recorde-se que o fator casa tem sido fundamental para esta final, com Benfica e ABC a vencerem os
respetivos encontros caseiros, sem problemas, até agora, com a cedência de bilhetes. 19:23 . Record
Por Record O quinto e decisivo jogo da final do campeonato de andebol, entre ABC e Benfica,
inicialmente agendado para esta quarta-feira, em Braga, foi adiado para sábado às 18h30, tal como é
possível confirmar no site oficial da Federação Portuguesa de Andebol. O adiamento deve-se a um
desentimento entre os dois emblemas, noticiado esta terça-feira por Record, com os bracarenses a
recusarem ceder qualquer bilhete aos adeptos encarnados para o encontro disputado no Pavilhão
Flávio Sá Leite.Perante a recusa de o Benfica comparecer em Braga caso os seus adeptos não tenham
bilhetes, a Federação adiou o jogo para sábado e deu ao ABC dois dias para ceder esses ingressos às
águias. Caso contrário, a partida será disputada em campo neutro. Recorde-se que o fator casa tem
sido fundamental para esta final, com Benfica e ABC a vencerem os respetivos encontros caseiros,
sem problemas, até agora, com a cedência de bilhetes.
 
 19:23 . Record
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Andebol Seniores masculinos (12° jornada): Samora-
-Albicastrense, 30-31; Ginásio-Zona Azul, 28-
29; Oriental-Sassoeiros, 22-25; Vela Tavira-
-CCP Serpa, 28-23. Líderes: Albicastrense 
e Zona Azul, 32 pontos. 3.° Vela Tavira, 28. 
5.° CCP Serpa, 22. Próxima jornada (28/5): 
Samora-Sassoeiros; Vela Tavira-Ginásio Sul; 
Albicastrense-Serpa; Oriental-Zona Azul. 
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ANDEBOL GAIENSES DISPUTAM FINAL  4 DA TAÇA DE PORTUGAL

Chegou o momento
de todas as decisões!
A comitiva do Colé-
gio de Gaia, liderada
pela técnica Paula
Castro, viajou ontem
até ao Funchal para se
preparar para as
meias finais da Taça
de Portugal. O adver-
sário é o campeão na-
cional, Madeira SAD,
e o jogo realiza-se
hoje, pelas 18h.
A ‘colegial’ Bebiana
Sabino afirmou que
“como em qualquer
jogo, vamos entrar
para vencer, mesmo
sabendo das dificul-
dades que nos espe-
ram”, lembrando que
“o adversário está al-
tamente  motivado
para conquistar mais

um título esta época e
não vai querer ficar
com uma nódoa no
palmarés”.
Embora considere a
temporada positiva, o
facto  do Colégio de
Gaia ter ficado em
primeiro lugar  na
Fase Regular do
Campeonato, mas
não ter alcançado a
final do play off, dei-
xou um “sabor
amargo e por isso
vamos fazer tudo para
terminar a época com
um título”.
Caso vença hoje o
Madeira SAD, a
equipa de Bebiana
Sabino vai disputar
amanhã, pelas 15h, a
final, no Pavilhão do
Funchal, diante do
vencedor do jogo CS
Madeira-Juve Lis.

MÁRCIO FAUSTINO

Colégio de Gaia
luta por sonho

Bebiana Sabino promete dar luta
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Gaia discute futuro
das organizações

DEBATE. ‘Do Amadorismo à
Exigência Profissional: Qual
o Futuro das Organizações
Desportivas?’ é o tema do
debate inserido nos Jogos Ju-
venis de Gaia, que irá decor-
rer na próxima terça feira, às
21h30, no Auditório do Cen-
tro Paroquial de Mafamude.
O moderador será Tiago
Girão, jornalista do Porto
Canal, e o painel de convida-
dos será composto pelo árbi-
tro Artur Soares Dias, Hugo
Laurentino, jogador de an-
debol do FC Porto, Jorge
Tormenta, coordenador do
desporto escolar do Colégio
de Gaia, e Ricardo Cayolla,
docente do ISMAI.
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FC Gaia visita
Vitória FC

ANDEBOL. O FC Gaia en-
frenta, a partir das 18h, a
quarta jornada da Fase
Final da 2ª Divisão Na-
cional, no pavilhão do
Vitória FC.
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AndEBol 

SIM Porto Salvo campeão 
inter-regional

A formação infantil feminina da Sociedade de Instrução 
Musical de Porto Salvo, ao vencer o campeonato Inter
-Regional, onde participaram equipas de Lisboa, Santa-

rém e Setúbal, sagrou-se no passado fim de semana campeã, 
apurando-se dessa forma para a fase final do “Encontro Na-
cional de Infantis” que vai decorrer de 16 a 19 de junho na 
cidade de Braga.

As jovens Carina Lima, Margarida Saraiva, Maria Unjanque, 
Ana Martins, Joana Pires, Margarida Ribeiro, Oxana Esteves, 
Bruna Veloso, Verónica Fonseca, Carlota Pereira, Carlota Fe-
lizardo e Diane Sousa, pupilas de Luís Miranda terminaram a 
competição invictas, com 631 golos marcados e apenas 143 
sofridos.

Resultados:
Masculinos/III Divisão – Oriental Lisboa-CF Sassoeiros, 22-25.
Femininos/I Divisão – Juve Lis-Associação Assomada, 32-37.

Página 70



A71

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,16 x 9,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64600745 20-05-2016

Atletas asseguram passagem 
à final do Campeonato 

Regional Norte de Basquetebol 
Os atletas da CAID asseguraram a passagem à final do Campeonato 

Regional Norte de Basquetebol. A 2.ª jornada decorreu no dia 21 de Abril, no 
pavilhão do Colégio de Gaia e serviu de "aquecimento" para o jogo de 
andebol amigável do "Projecto Andebol 4A11". 

Foi organizada pela ANDDI — Associação Nacional para o Desporto na 
Deficiência Intelectual, em parceria com o Colégio de Gaia. Apesar de terem 
conquistado o 3.9  lugar, os atletas asseguraram a passagem à final. 

Com vista à promoção do desporto adaptado e da inclusão dos 
cidadãos com deficiência, a CAI D organizou ainda o 12.9  Encontro Experi-
mental do "Projecto Andebol 4A11", desenvolvido pela Federação de Andebol 
de Portugal (FAP). Em parceria com ANDDI, a iniciativa decorreu no dia 29 
de Abril e contou com a participação de vários atletas e equipas que 
competem na modalidade, como a equipa Sénior A do Ginásio Clube de 
Santo Ti rso. 

O encontro teve inicio com a dinamização de vários exercícios e que 
ficaram a cargo dos atletas do Ginásio, tendo terminado com um jogo 
amigável. 
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Manhãs Desportivas de Verão 
A Câmara Municipal de Santo 

Tirso vai promover, entre 13 de Ju-
nho e 22 de Julho, o Programa das 
Manhãs Desportivas de Verão. 

Este decorre no Complexo 
Desportivo Municipal, das 9,30 às 
12,30 horas, onde serão dinamiza-
das as seguintes actividades: Fute-
bol, Basquetebol, Voleibol, Andebol,  

Ténis, Badminton, Ténis de Mesa, 
Natação e actividades recreativas 
na praia. 

Para mais informações contac-
tar: 252830406 ou desporto@cm-
stirso.pt. 

Inscrições limitadas. Não perca 
a oportunidade. Inscreva-se já atra-
vés de: www.manhas.santotirso.pt. 
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ACV estimula à prática 
do andebol 

O ACV Andebol Clube tem vindo a destacar-se nas competições 
distritais e os seus responsáveis têm o objetivo de tornar o clube 
como um veículo de promoção desta modalidade. Nessa perspetiva, 
a associação famalicense irá organizar, no próximo domingo, um tor-
neio de captação, onde os alunos de algumas instituições do con-
celho poderão dar a conhecer os seus dotes de andebolista. 

Esta atividade resulta da parceria encetada entre o clube famali-
cense e o Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, bem 
como com o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, com o 
intuito de fomentar a paixão pelo andebol junto da comunidade es-
colar mais jovem. Esta ação estende-se ainda ao Centro Social de 
Castelões e ao Centro Social de Pousada de Saramagos. 

A iniciativa terá início pelas 9 horas e prolonga-se ao longo do dia, 
estando destinada aos alunos que frequentam entre o 1.9  e 42  ano das 
referidas escolas. 
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Mais um périplo de 
jogos para o ACV 

O passado fim de semana voltou a 
ser de plena atividade para o ACV 
Andebol Clube. 

As formações de ambos os gé-
neros dos escalões mais jovens via-
jaram até Fafe para participar no 
Festand, uma iniciativa organizada 
pelo clube local. 

Já a equipa masculina de Ini-
ciados deslocou-se a Vila Real para 
defrontar o Sport Vila Real Benfica. 
A vitória famalicense por 24-45 é 
bem elucidativa da superioridade 
dos forasteiros, com destaque para 
os 21 golos assinados por João Oli-
veira. O atleta reforçou assim a li-
derança da lista de artilheiros, 
tendo até ao momento 102 golos 
ao longo do campeonato. 

No mesmo escalão mas em ter-
mos femininos, o ACV Andebol 
Clube recebeu o Andebol Clube de 
Fafe, uma equipa composta por  

atletas mais velhas do que as fa-
malicenses. No entanto, a equipa 
de Vermoim exibiu excelente ati-
tude e viu a vitória escapar-lhe nos 
segundos finais, depois de uma de-
cisão duvidosa da equipa de arbi-
tragem. O resultado terminou com 
uma igualdade a 23 golos, tendo 
Lara Gonçalves somado mais 12 go-
los à sua lista pessoal, que lhe per-
mite ter um lugar de relevo na ta-
bela de melhores marcadores. 

Por fim, a equipa sénior femi-
nina recebeu e levou de vencida a 
Associação Desportiva de Ama-
rante por esclarecedores 28-16. 
Mélanie Oliveira foi a goleadora de 
serviço, sendo responsável por 12 

dos golos da sua equipa. A joga-
dora do ACV Andebol Clube é uma 
séria candidata a vencer o prémio 
individual de artilheira do cam-
peonato, onde já totaliza 132 golos. 
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Juvenis do Callidas 
com dois jogos 

O último fim de semana 
contou com dois jogos da equipa 
de Juvenis do Callidas Club, na 
fase final do campeonato da 
Associação de Andebol de Braga. 
Uma jornada dupla com 
resultados distintos, no sábado 
a equipa de Emiliano Matos 
deslocou-se ao ABC/Manabola e 
perdeu por 40-29. Já na tarde 
do último domingo, a formação 
vizelense defrontou o Porto 
Dragon Force, na casa deste 
adversário e venceu por 34-36. 
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Escola Adolfo Portela 
campeã regional 
de desporto escolar

A EQUIPA de andebol femi-
nino da Escola Secundária Adolfo 
Portela sagrou-se campeã regional, 
em desporto escolar, pela oitava 
vez consecutiva. A � nal desta fase 
decorreu em Pombal, onde a ESAP 
venceu a equipa representante da 
região de Leiria – o Colégio João 
de Barros – por 29-21. Com esta 
vitória, a Escola Adolfo Portela irá 

agora lutar pelo título de campeã 
nacional nos encontros do des-
porto escolar que decorrerão nos 
próximos dias 19, 20, 21 e 22 de 
maio, em Aveiro. Participam nesta 
última fase, para além da ESAP 
que representa a Região Centro, 
as equipas representantes das re-
giões Norte, Lisboa e Vale do Tejo 
e Algarve.

 A equipa de andebol da ESAP: Tatiana Santos, Juliana Arede, Carolina Rachinhas, Etelvina Santos, Maria Duarte, 

Tânia Biscaia, Inês Chaves, Joana Santos, Nádia Gonçalves, Marta Arede, Inês Alves e a professora Paula Biscaia
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 ANDEBOL

Seniores de Valongo 
ganham fôlego

Após três derrotas 

consecutivas, as seniores 

femininas da Casa do Povo 

de Valongo do Vouga (CPVV) 

regressaram às vitórias e 

subiram ao quarto lugar da 

fase fi nal do campeonato 
nacional da 2ª divisão.

NO SÁBADO, em Sandim 
(Gaia), a CPVV venceu o Módi-
cus por 35-24, tendo alinhado e 
marcado: Patrícia Guarino, Ana 
Coutinho, Ana Arede (5), Cláudia 
Salgueiro, Bruna Santos (3), Tânia 
Veiga (2), Joana Simões (5), Inês 
Veiga (8), Joana Santiago (6), Ana 
Marques, Catarina Almeida (2), 
Inês Chaves, Inês Alves e Joana 
Santos (4). Treinador: Paulo Veiga.

Outros resultados da 10ª jorna-
da: Ac. Porto, 16 – SIR 1º Maio, 13; 
Juventude do Mar, 25 – Vale Grande, 

21; Vela Tavira, 17 – Ílhavo, 16.
Classi� cação: 1º Juv. Mar, 28 

pontos; 2º Ac. Porto, 27; 3º SIR 
1º Maio, 23, 4º CPVV, 20; 5º Vela 
Tavira, 19; 6º Vale Grande, 18; 7º 
Módicus, 13; 8ºÍlhavo, 12.

Próxima jornada: CPVV – SIR 
1º Maio (sábado, 18h), Juventude 
do Mar – Ac. Porto, Vale Grande 
– Vela Tavira e Ílhavo – Módicus.

INFANTIS GANHAM

Entretanto, as infantis da CPVV 
venceram (34-22) o Feirense B, 
fora, para o campeonato regional, 
tendo alinhado e marcado: Ana 
Martins, Ana Saraiva (15), So� a 
Veiga (3), Rita Santos (1), Bruna 
Martins, Maria Fernandes (3), Ca-
tarina Rocha e Naide Gonçalves 
(12). Domingo (16h) jogam em 
Aguada de Cima com a LAAC.
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