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ANDEBOL 
Ouro vale 100 mil euros 
O governo francès anunciou 50 mil 
euros a cada atleta que conquiste 
o ouro nos 10, para a prata há 20 
mil e para o bronze 13. A federação 
de andebol francesa dobrou o 
prémio. 
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Sábado às 18 horas
ABC já colocou à venda
bilhetes para final
da Taça Challenge 

O ABC/UMinho, que recebe no
sábado às 18 horas o Benfica em
jogo da segunda mão da final da
Taça Challenge de andebol , já
colocou os bilhetes à venda, nas
condições seguintes:
Sócios ABC/UMinho – Grátis me-
diante a quota de Maio.
Alunos UMinho – 3 euros - Me-
diante Cartão de aluno.
Acompanhantes de Sócio
ABC/UMinho - 5 euros.
Sócios Sporting de Braga e Hó-
quei Clube de Braga – 5 euros -
Mediante apresentação cartão
de sócio. Publico – 10 euros.
Recorde-se que na primeira mão
da final, no passado sábado, o
clube bracarense venceu em Lis-
boa (22-28) por vantagem de
seis golos. Os bracarenses estão
em condições de conquistar o
seu primeiro troféu de uma 
competição europeia oficial.

§modalidades

DR   

Momento do jogo na Luz
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AC Sismaria somou 
a segunda derrota

A equipa sénior masculina da
AC Sismaria somou a segunda
derrota da fase de subida ao
perder na deslocação ao pavi-

lhão do Boa Hora por 24-23.
A equipa de André Afra che-

gou ao intervalo a perder por
16-10, mas nem uma segunda
parte de grande nível foi sufi-
ciente para alcançar um resul-
tado positivo.|

Andebol
2.ª Div. nacional
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Os Açores, com uma comitiva com-
posta por 111 atletas, treinadores e 
dirigentes, participam nos XX Jogos 
das Ilhas, que decorrem de 24 a 29 
do corrente mês de maio, em Maior-
ca, nas ilhas Baleares.
Andebol, atletismo, futebol, judo, 

natação, ténis de campo, ténis de 
mesa, vela e voleibol são as modali-
dades desportivas em que a Região 
estará representada, sendo que, em 
andebol e voleibol, a participação 
açoriana é exclusivamente garanti-
da por atletas masculinos.

Para além dos Açores, que acolhe-
ram em 2015 os Jogos das Ilhas, 
estão previstas para a edição deste 
ano participações de comitivas de 
Corfu, Córsega, Guyane, Baleares, 
Jersey, Malta, Martinica e Sicília.
Os Jogos das Ilhas realizam-se, no 
geral, de acordo com as regras in-
ternacionais e destinam-se a jovens 
cuja situação desportiva tenha en-
quadramento das respetivas federa-
ções desportivas nacionais.
Estes Jogos, criados, em 1989, por 
Pierre Santoni, presidente do Comité 

Olímpico Regional da Córsega, ma-
terializaram-se em 1997 com a rea-
lização dos I Jogos da Ilhas e com a 
criação do Comité Organizador dos 
Jogos das Ilhas (COJI), tendo como 
um dos membros fundadores José Sá, 
antigo Diretor Regional do Desporto, 
em representação dos Açores.
O COJI tem como objetivos pro-
mover a cooperação ativa entre as 
ilhas para o desenvolvimento so-
cioeconómico, o desenvolvimento 
sustentável nas ilhas através do 
desporto, bem como desenvolver o 
empreendedorismo e a cooperação 
entre os jovens e acompanhar a evo-
lução dos atletas insulares e a sua 
integração nas equipas nacionais e 
olímpicas.

CIDADANIA EUROPEIA 
Os denominados Jogos das Ilhas, 
que se realizam todos os anos em 
ilhas e regiões diferentes, contam 
com a participação de jovens até à 
idade do escalão de cadetes defini-
da internacionalmente, e visam a 
criação de um espírito de cidada-
nia europeia, no contexto do ideal 
olímpico, que permita passar à ju-
ventude, através do desporto, uma 
mensagem desportiva fundamen-
tada no “fair play” e no respeito 
pelos outros, além de possibilitar 
o encontro entre jovens de origens 
diferentes, mas que têm em comum 
a insularidade. 
O Diretor Regional do Despor-
to, António Gomes, é atualmente 
membro ativo do COJI e lidera a 
comitiva açoriana participante nos 
XX Jogos das Ilhas, edição na qual 
a Região defende o título conquista-
do em 2015, na ilha Terceira.

AÇORES venceram os Jogos das Ilhas/2015 realizados na Ilha Terceira

Comitiva das ilhas de bruma, liderada por António 
Gomes, é composta por 111 atletas, treinadores e 
dirigentes. Jogos das Ilhas entre 24 e 29 de maio.  

Açores defendem título 
com comitiva alargada

XX JOGOS DaS iLHaS – maiORCa/2016 

foTografIa  pedro alves/dI
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TORRE DE VIGIA | REPORTAGEM

Desporto em grande
Mais de sete mil estudantes, de todos os concelhos da Região, participaram ontem na abertura de mais uma 
edição da Festa dos Jogos Escolares. Uma festa em grande.. pág. 15 a 18
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ANDEBOL 

Tiago Rocha quer 
Taça da Polónia 
MI  Após a sua equipa, o Pio& ter per-
dido (0-3) como Kielce na final do 
playoff da Superliga polaca. Tiago Ro-
cha defronta o Zabrze (sábado): "Que-
remos a Taça." Kielce e Mielec jogam a 
outra 'meia da final-four, em Varsóvia. 
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BEIRA-MAR                                    33

Treinador: Eugénio Bartolomeu.
Paulo Alô; Diogo Coelho (5), André
Marques (7), Bruno Morgado (1),
Bernardo Gonçalves (2), Carlos Costa
(6) e Felino Lopes (4) - sete inicial -
Diogo Portas, André Miranda, Ricardo
Senos (4), Tiago Novo, Carlos Oliveira
(4), Mlinarzik Lourenço, Rodrigo Cunha,
Sérgio Costa e André Cruz.

PÓVOA LANHOSO                    24

Treinador: Domingos Nunes.
Victor Macedo; Gabriel Meira, Gil
Pereira (11), Luís Braga (2), Hélder Car-
valho (2), Tiago Soares e Luís Beltrão (1)
- sete inicial - Nuno Monteiro, Miguel
Silva, José Oliveira (2), José Machado,
Luís Matos (3), José Pinto (3) e João
Ferreira.

Pavilhão Gimnodesportivo de Angeja.
Assistência: cerca de 70 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (A.A. Aveiro).
Oficial de mesa: Rosa Pontes (Aveiro).
Ao intervalo: 17-9.

Avelino Conceição

Entrando com uma atitude
quase asfixiante para o Póvoa
de Lanhoso, o Beira-Mar cons-
truiu uma vitória muito impor-
tante, vencendo de forma ine-
quívoca por números que dei-
xam antever um final de cam-

peonato em que a equipa “auri-
negra” pode almejar a subida à
Segunda Divisão Nacional.

Sabendo que iria defrontar
um adversário que não seria fá-
cil, pois na deslocação a Póvoa
do Lanhoso tinha sofrido até
agora a derrota mais pesada
(33-26), o Beira-Mar cedo con-
trariou qualquer tipo de dificul-
dade com uma entrada a todo

o gás. Daí que aos dez minutos
de jogo já tivesse uma vanta-
gem de cinco golos (7-2), o que
de alguma forma baralhou o
jogo do adversário, que quase
praticamente não conseguiu
travar os rápidos ataques à ba-
liza de Victor Macedo.

Mas depois de um período de
algum desnorte, a equipa nor-
tenha foi assentando o seu jogo,

só que continuou a ser a equipa
liderada por Eugénio Bartolo-
meu a galgar terreno no mar-
cador, chegando ao intervalo
com uma vantagem tranquili-
zadora de oito golos de dife-
rença.

Na segunda metade, a forma-
ção visitante entrou disposta a
mudar o rumo do jogo, mas es-
barrou sempre na bem organi-

zada defensiva beiramarense.
Por outro lado, o Beira-Mar
contava com as boas presta-
ções de André Marques e Diogo
Coelho, que se cotaram como
duas pedras fulcrais no ataque
cerrado à baliza adversária,
mantendo a sua equipa sempre
a uma distancia confortável no
marcador e que chegou
mesmo a ser de dez golos (24-
14), a sensivelmente meio deste
período.

O Beira-Mar nunca “deixou
os créditos por mãos alheias” na
partida, vencendo de forma
convincente um adversário que
agora ultrapassou na tabela
classificativa, face à vantagem
no confronto direito. E a três jor-
nada do final desta fase, a equipa
aveirense só depende de si para
atingir o objectivo da subida de
divisão, com a vantagem de vol-
tar jogar duas vezes em casa
(Amarante e Monte), terminan -
do com a deslocação ao recinto
do  Sporting de Espinho.

Num jogo muito fácil de dirigir,
a dupla de arbitragem aveirense
fez um magnífico trabalho, pas-
sando praticamente des perce -
bida na partida. |

“Auri-negros” demolidores
bem colocados para a subida
Inequívoco Equipa do Beira-Mar obteve um triunfo importante frente a um adversário directo
e só depende de si par alcançar a promoção ao segundo escalão nacional

Andebol
3.ª Divisão Nacional

André Marques foi o jogador aveirense mais efectivo, com sete golos marcados

RICARDO CARVALHAL

Página 11



A12

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,23 x 11,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64474510 17-05-2016

S. Bernardo
assegura três
renovações

O Centro Desportivo de São
Bernardo, concluída a partici-
pação no Campeonato Nacio-
nal da 2.ª Divisão, classifican -
do-se quinto lugar, está já a pre-
parar a época 2016/2017 da
equipa sénior masculina que
na próxima temporada vai ten-
tar atacar a subida à 1.ª Divisão.

Para isso, já assegurou a re-
novações de três jogadores. o
último dos quais Diogo Taboa -
da, um dos jogadores mais uti-
lizados pelo treinador Ulisses
Pereira. Antes, o clube já havia
renovado com Leandro Rodri-
gues, que tem 15 anos de liga-
ção ao São Bernardo, e com
Rafael Marques, que se iniciou
como juvenil. |

Andebol
2.ª Divisão Nacional
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A equipa da Sanjoanense sa-
grou-se, no último sábado, tri-
campeã de Aveiro, ao terminar
em primeiro lugar o Campeo-
nato Regional de Veteranos
Masculinos, com 22 pontos, re-
sultados de sete vitórias e uma
derrota. Na última jornada da
prova, a formação da Sanjona-
nese recebeu e venceo a equi -
pa do São Bernardo, por 34-27,
mostrando que foi a melhor
equipa da competição e fazen -
do o “tri” no terceiro campeo-
nato até agora disputado.

Na página do Facebook da
Associação Desportiva Sanjoa-
nense, os veteranos dedicam
dedicam “esta conquista ao
nosso eterno colega Veloso,
que nos deixou no início deste

'projeto' dos veteranos, mas
que está sempre connosco, e
aos grandes sanjoanenses Ga-
briel Dias e 'Ti Ilídio', pessoas
carismáticas do nosso clube
que nos deixarem muito re-
centemente”.

Segue-se agora a fase final

nacional no final de Junho, em
que a equipa de veteranos irá
tentar mais uma vez levar o
nome clube o mais alto possí-
vel. Recorde-se que, a nível na-
cional, a Sanjoanense ficou em
terceiro lugar no primeiro ano
do campeonato, sagrando-se

vice-campeã nacional na épo -
ca passada.

Também presente na discus-
são do título nacional vai estar
os veteranos do Estarreja An-
debol Clube, que terminaram
o campeonato em segundo lu-
gar com 20 pontos. |

Andebol
Veteranos Masculinos

Sanjoanense é tri-campeã regional

Veteranos da Sanjoanense conquistam mais um título regional

D.R.
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NÚMEROS RELEVANTES 

alunos estarão envolvidos na 
edição deste ano da Festa do 

Desporto Escolar 

Fn11(4reil.1":1:1:It1111.1 VI P4114in AV% 

Aí está a grande festa 
do Desporto colar 

Estádio dos Barreiros recebe esta noite o grande espectáculo de abertura do desporto escolar FOTO ARQUIVO 

PAULO VIEIRA LOPES 
plopes@dnotícias.pt  

Aí está a Festa do Desporto Esco-
lar, 'versão' 2016. 

O Estádio do Marítimo, nos Bar-
reiros volta a ser o palco escolhido 
para a grande abertura daquele 
que é o maior evento desportivo 
estudantil e não só da Região. 

Mais de sete mil participantes, 
disseram sim a festa deste ano, 
que volta a concentrar-se ao lon-
go de quatro dias, pelas inúmeras 
infra-estruturas desportivas da 
capital madeirense. 

O espectáculo de logo à noite 
servirá de homenagem aos 40 
anos de Autonomia. 

"Abraçar a vida, dançar o mar, 
reconhecer um céu brilhante, 
ainda capaz de ser estrelado, co- 

HOJE  

Goalball 9h45-13h00 

Pavilhão da Francisco Franco 

AMANHA  

Escalada/Slide/Patinagem/ 14 às 17h00 

Orientação/Karting/Matraquilhos huma-

nosNoleibol 

Praça do Mar/Zona central do Funchal  

Frisbee ultimate/Passeio de barco 14 às 17h00 

Jardim Almirante Reis/Baía de São Lázaro  

Andebol 9 às 18h00 

Pavilhão Dr. Ângelo Augusto da Silva  

Atletismo 9 às 13h00 

Estádio de Câmara de Lobos  

Badminton 

Pavilhão da Francisco Franco 

Basquetebol 

Praça do Povo 

Boccia 

memorar os 40 anos de autono-
mia trazendo a dimensão huma-
na daquilo que preenche a vida e 
que constitui o homem e a mu-
lher madeirense e portosantense, 
é a proposta deste projecto edu-
cativo que, na sua dimensão des-
portiva e cultural, fará desenrolar 
no campo do Marítimo um espec-
táculo gímnico de cor e magia 
numa movimentação de 1800 fi-
gurantes dos 8 aos 90 anos", é 
desta forma que a Direcção de 
Serviços do Desporto Escolar 
quer celebrar os 40 anos de auto-
nomia não fosse o Desporto Es-
colar um produto desse processo 
que se iniciou em 1976 e que con-
duziu ao que é hoje a Região. 

Se a 'gala' desta noite é sem dú-
vida um marco de sucesso deste 
evento, os restantes dias, de in- 

CERCA DE DOIS MIL 
FIGURANTES 
PARTICIPAM HOJE 
NO ESPECTÁCULO 
DE ABERTURA 

Pavilhão do Funchal  

Futsal 11 às 18h00 

Campo Adelino Rodrigues, Escola Francisco 

Franco e Escola Horácio Bento de Gouveia  

Ginástica 10 às 13h00 

Pavilhão do Caniço 

15 às 17h00 

Praça do Povo 

MDO 9 às 17h30 

Zona Central do Funchal e Praça do Povo  

Natação 9 às 18h00 

Piscinas Olímpicas do Funchal 

Natação Adaptada 9h45 às 13h00 

Piscina dos Salesianos 

Ténis de Mesa 9 às 18h00 

Escola Bartolomeu Perestrelo  

Voleibol 9 às 18h00 

Pavilhão Gonçalves Zarco e Praça do Povo 

9 às 12h30 

Pavilhão do Funchal 

tensa competição será um hino 
ao desporto escolar ao convívio e 
ao enorme fair-play entre os alu-
nos de todos os níveis de ensino, 
com e sem necessidades educati-
vas especiais, assim como dos 
utentes da educação especial. 

A festa far-se-á durante quatro 
dias e quer contagiar todos os 
madeirenses, que poderão des-
frutar das inúmeras modalidades 
que serão disputadas um pouco 
por todo o Funchal, quer em pavi-
lhões, quer mesmo nos espaços 
públicos, nomeadamente a Praça 
do Povo, os jardins do Almirante 
Reis, Jardins do Lido e até mes-
mo no Centro Comercial La Vie 
Funchal. 

A festa quer-se para os alunos 
mas também para todos os ma-
deirenses. 

HOJE 

Início da animação 19h30 

Desfile das escolas e instituições 20h30 

Espetáculo gímnico 21h30 

1) Acender da Chama Olímpica: João Rodrigues 

(RS:X (prancha à vela)); Uno Rodrigues (bas-

quetebol); Paulo Camacho (natação); Paula 

Saldanha (judo); Ricardo Fernandes (badmin-

ton); Rodolfo Alves (atletismo); Sandra Godinho 

(Judo). 

2) Hinos da Região e Nacional 

3) Coro da Direcção de Serviços de Educação 

Artística e Multimedia 

4) Declaração Oficial de Abertura da Festa do 

Desporto Escolar 

Actuação do DJ João Canada 22h30 

Encerramento 23h00 

156 

são as instituições que irão marcar 
presença nos Jogos, desde 

estabelecimentos do 1.° ciclo, do 
2.° e 3.° e instituições de 

actividades motoras adaptadas 

são os padrinhos escolhidos para 
representar as váruias 

modalidades que estarão 
presentes na edição de 2016 da 
Festa do Desporto escolar, com 

destaque para vários atletas 
internacionais. 

1 
euro. Ë o preço do bilhete para 

assistir à festa do Desporto Escolar. 
Os interessados podem comprar o 
ingresso na Loja do cidadão ou nas 

bilheteiras do Estádio dos 
Barreiros, a partir das 17h30. 

figurantes serão os responsáveis 
pela realização, esta noite, da 

cerimónia de abertura dos Jogos, e 
que têm idades entre os 8 e os 90 

anos. 

9 às 18h00 

10 às 16h30 

14 às 17h00 
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Madeira SAD masculina e feminina podem regressar às competições europeias. FOTO ASPRESS 

Vitórias podem valer 
título e Europa 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

As sociedades do andebol madei-
rense, AM Madeira Andebol SAD 
em masculinos e Madeira Andebol 
SAD em femininos, estão à beira de 
escrever uma página bonita para a 
história da modalidade. 

No caso dos masculinos, os co-
mandados do técnico Paulo Fidalgo 
recebem o Aguas Santas, no próxi-
mo sábado às 15 horas e caso ga-
nhem este final ficam com o quinto 
lugar na tabela classificativa, lugar 
com que terminaram a fase regular, 
juntando ao mesmo tempo a qualifi-
cação para as competições euro-
peias, Taça Challenge na próxima 
época. As duas formações estão em-
patadas, vitória do Aguas Santas 
após prolongamento na Maia e vitó-
ria no Funchal do Madeira SAD. 

Nos femininos, Madeira Andebol 

ANDEBOL 
MADEIRENSE ESTÁ 
À BEIRA DE VOLTAR 
A FAZER HISTÓRIA 
NOS NACIONAIS 

SAD e Alavarium disputam a final 
do campeonato nacional. Para já 
vantagem das madeirenses que no 
Pavilhão do Funchal bateram as 
continentais por 21-20 e 24-22, fi-
cando assim a uma vitória do título, 
numa final disputada à maior de cin-
co partidas. 

Não sendo assim tão fácil como 
aparentemente pareça, ou seja ga-
nhar um de dois jogos fora de portas, 
encontros agendados para os dias 21 
e 22 em casa das aveirenses, a expec-
tativa no entanto aumentou à volta  

desta final e da possibilidade de já 
nestes dois jogos forasteiros a deci-
são do título ficar arrumada para o 
lado da formação da Região. Neste 
caso uma nota final, é que se o Alava-
rium tal como lhe compete conse-
guir empatar esta final, será no Fun-
chal dia 26 de maio, que se disputará 
a finalissima, jogo que acontecerá 
dois dias antes da disputa no Fun-
chal da final a quatro da Taça de Por-
tugal em seniores femininos e onde 
o Madeira SAD defronta o Colégio 
de Gaia numa das meias-finais da 
prova dia 28 de Maio. E por falar em 
competições europeias, quem estará 
à espreita via Taça de Portugal de 
uma vaga europeia será certamente 
o CS Madeira que na Taça de Portu-
gal mede forças nas meias-finais 
com o Juventude de Lis. Se as ma-
deirenses conseguirem um lugar na 
final poderão garantir uma vaga eu-
ropeia. 
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A16O top 5 dos desportos com mais federados em Portugal tem uma surpresa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-05-2016

Meio: Expresso Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1551c54f

 
De 1996 até 2014, muita coisa mudou no desporto federado, mas não no futebol. Aquele que é o
desporto rei em Portugal nunca em oito anos foi ultrapassado por outra modalidade desportiva. No
total são 158 mil praticantes e representam um terço de todos os portugueses que estão filiados numa
federação. A grande surpresa do top 5 é o campismo. Esta modalidade foi dos zero aos cem em oito
anos: em 1996 não tinha qualquer federado, em 2014 contabilizavam-se cerca de 32 mil praticantes.
Um crescimento só superado por três modalidades: o andebol, o voleibol e o basquetebol, que ocupam
a 2ª, 3ª e 4ª posição respetivamente. A columbofilia é um desporto incomum e do qual pouco se fala.
A modalidade desportiva de corridas entre pombos-correio ocupa a 15ª posição do estudo mas nem
sempre esteve relegada aos últimos lugares. Se voltarmos atrás no tempo vemos que este desporto
se batia com os gigantes: o andebol, o basquetebol e o futebol. Contava com cerca de 17 mil
praticantes. Agora o número baixou substancialmente, já que são apenas 9 mil os que estão inscritos
na federação. Outras modalidades também figuram na lista: a natação com 21 mil praticantes, o ténis
com 19 mil, o atletismo, karaté e golfe contam com cerca de 14 mil federados, seguidos do ciclismo,
com 13 mil. A fechar as contas está o judo, com 12 mil. Com menos praticantes só mesmo a
patinagem e a columbofilia, que ocupam os últimos lugares da tabela. De uma forma geral, os
números de praticantes de desporto federado têm aumentado nos últimos anos. Em 1996
contabilizavam-se perto de 265 mil praticantes nas federações desportivas do país. Em 2014, o
número aumentou em mais 211 mil praticantes, totalizando cerca de 546 mil.
 
 17.05.2016 às 20h24
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FC Gaia defronta
hoje o Arsenal

ANDEBOL. A Fase Final da
2ª Divisão Nacional conti-
nua hoje, com o FC Gaia a
receber, às 18h30, o Arsenal.
Na última jornada, os gaien-
ses perderam, em casa, com
o Boa Hora (21-33).
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ANDEBOL. O Colégio
de Gaia perdeu, no pas-
sado sábado, em casa, o
segundo jogo das meias
finais do play off do
Campeonato Nacional
de Andebol, frente ao
Alavarium, por 23-30.
As gaienses já tinham
perdido o primeiro en-
contro, em Aveiro, na
semana anterior, fi-
cando fora da luta pelo
título. A final será dis-
putada entre o Alava-
rium e o Madeira SAD.

Colégio de
Gaia perdeu o
sonho em casa
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andebol

ABC e Benfica na final da Taça 
Challenge

O ABC apurou-se para a final da Taça 
Challenge de andebol, na qual irá defrontar 
o Benfica, ao vencer o Dukla de Praga, por 
33-29, na República Chega, onde defendia 
a vantagem de um golo conquistada em Bra-
ga (34-33).

Pela segunda época consecutiva, o ABC 
marca presença na final da Taça Challenge, 
dado que o ano passado perdeu para os rome-
nos do HC Odorheiu, que em 2015/16 terá 
como vencedora uma equipa portuguesa.

O Benfica confirmou a presença na fi-
nal da Taça Challenge de andebol ao vol-
tar a vencer o Fyllingen Bergen, na Norue-
ga, desta vez por 29-27, onde defendia uma 
vantagem de 13 golos conquistada em Lis-
boa (35-22).

Depois de ter falhado a conquista da 
Taça Challenge em 2010/11, na final perdi-
da para os sérvios do Partizan, o Benfica vol-
ta a marcar presença na decisão do troféu, 
onde pode encontrar a formação do ABC de 
Braga, numa inédita final lusa.

O Sporting, em 2009/10, foi a primeira 
equipa portuguesa a erguer a Taça Challen-
ge, ao impor-se na final a duas ‘mãos’ aos 
polacos do MMTS Kwidzyn.

Nos últimos dez anos, e além do triun-
fo dos ‘leões’, a final da terceira mais im-
portante prova da Federação Europeia de 
Andebol (EHF), contou com quatro pre-
senças de equipas lusas: ABC (2004/05 e 
20014/15), Benfica (2010/11) e Sporting 
da Horta (2005/06).
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equipa orientada por Filipe Du-
que estará frente a frente com o 
AC Fafe, equipa que está em últi-
mo lugar com 21 pontos e já con-
denada à despromoção, e terá de 
se esforçar por vencer. O triunfo 
poderá mesmo dar ao Sporting da 
Horta o passaporte para a manu-
tenção na lê divisão. 

Contudo, para a subida ao se-
gundo posto, a equipa faialense 
dependerá ainda do resultado do 
jogo da equipa que, de momento, 
conta os mesmos 26 pontos e que 
está em segundo, o Delta/Bele-
nenses, que, no âmbito da sexta e 

última jornada, defronta o ADA 
Maia/ISMAI, atua] primeiro 
classificado com 29 pontos. 

Desta forma, o Sporting da 
Horta joga a cartada decisiva da 
época e terá de se empenhar em 
vencer para garantira manuten-
ção na lê divisão nacional, situ-
ação que ainda está dependente 
do resultado a alcançar pelo Del-
ta/Belenenses no jogo que tem 
programado para esta jornada, 
encontro que se adivinha dificil 
por ser frente ao atual primeiro 
classificado do Grupo B. ■ 

Susana Silva 

AGENDA DESPORTIVA 

Cedrense e Flamengos disputam 
a Supertaça Dr. Manuel Faria de Castro 
Sporting da Horta joga cartada decisiva para a manutenção na ia  Divisão 

C edrense, campeão da Asso-
ciação de Futebol da Horta 
(AFH), e Flamengos, detentor 

da Taça AFH, estarão frente afrente no 
domingo para disputara sexta edição da 
Supertaça Dr. Manuel Faria de Castro. 

O Estádio da Alagoa será palco do 
encontro, com entradas grátis, que 
tem o pontapé de saída marcado para 
as 16h00. 

Na ocasião serão entregues as ta-
ças referentes à época desportiva 
2015/2016, nomeadamente, a Taça 
Campeão AFH, a Taça AFH, a Super-
taça AFH, os Troféus AFH - Seniores 
Futebol, os Troféus Blog Desporto na 
Ilha Azul e ainda o Troféu para o Me-
lhor Jogador em Campo. 

Porém, a agenda desportiva para o 
fim de semana não se cinge à prova que 
domingo encerra a época desportiva 
para o futebol de seniores no Faial. 

O futsal de seniores masculinos re-
gressa também aos campos no sábado 
com o encontro entre Flamengos e  

AV Capelo no Pavilhão do Complexo 
Desportivo Manuel de Arriaga. O jo-
go, com início marcado para as 19h00, 
conta para a 11' jornada do Campeo-
nato Faial. 

Também no sábado o Pavilhão da 
Horta vai estar ao rubro com o últi-
mo encontro do Sporting da Horta no 
Grupo B do Campeonato Fidelidade 
Andebol 1. 

Na sexta e última jornada do Gru-
po B, a equipa faialense recebe o AC 
Fafe, pelas 17h30, num encontro em 
que tudo está em jogo e no qual tudo 
é possível. 

Atualmente, a equipa da Eduardo 
Bulcão encontra-se em terceiro lugar, 
posição sujeita à despromoção para a 
24 divisão nacional com 26 pontos, os 
mesmos que o Delta/Belenenses que 
está em segundo e, por agora, a salvo 
da descida. 

Este contexto poderá mesmo vir 
a colocar o Sporting da Horta a salvo 
da descida. No encontro de sábado, a 
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ANDEBOL 

Sporting joga 
última cartada 
Sporting da Horta recebe o ACFafe no 
sábado, num jogo que pode ser decisivo 
para a manutenção na 1.°  Divisão. > 4 
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DISTINÇÃO 

Faialenses homenageados 
na XV Gala do Desporto Açoriano 
Um árbitro de andebol e dois atletas do CNH foram galardoados 

A XV Gala do Desporto Aço-
riano, que teve lugar sába-
do no Pavilhão da Horta, 

associada às comemorações do Dia 
Mundial da Dança que decorreram 
no Pavilhão da Horta, homenageou 
três faialenses. . 

Rui Machado foi premiado, na ca-
tegoriade Personalidades, pelos seus 
25 anos como árbitro de andebol. 

Os outros galardoados da noite 
foram dois atletas do Clube Naval  

da Horta. 
Paulo Nóbrega foi homenageado 

na categoria «Resultados e Classifica-
ções Nacionais e Participações Inter-
nacionais - Desportos Individuais", 
em Atividades Subaquáticas, por ter 
sido o primeiro classificado no Cam-
peonato Nacional I ndoor deApneia 
2015, na categoria Apneia Dinâmica 
com Barbatanas. 

O outro atleta galardoado foi Rui 
Silveira, velejador de alto rendimen- 

to de nível C, na Categoria de Sele-
ções Nacionais, na Vela. O veleja-
dor recebeu o prémio não só devido 
à sua prestação na Seleção de Vela no 
Campeonato do Mundo, em Santan -
der (Espanha), mas também por ter 
sido o primeiro classificado no VIII 
Campeonato de Portugal de Classes 
Olímpicas, Laser Standard, no esca-
lão de seniores masculinos. 

A Gala do Desporto Açoriano, 
tem o objetivo de homenagear e  

distinguir, em todas as ilhas do ar-
quipélago, os agentes desportivos, 
as entidades do desporto escolar e as 
entidades do associativismo despor-
tivo que se notabilizaram ao longo 
do ano de 2015, através dos resulta-
dose classificações alcançados, bem 
como pelo contributo que deram ao 
desenvolvimento desportivo regio-
nal, através do trabalho desenvol-
vido. ■ 

Susana Silva 
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GALA DO DESPORTO 

Distinção para um 
árbitro e dois atletas 
Rui Machado, Paulo Nóbrega e Rui 
Silveira receberam o galardão do 
desporto açoriano. > 4 
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Equipa Feminina 
do Callidas 
continua a vencer 

Continua a decorrer a 
carreira positiva da equipa 
Feminina do Callidas Club, que 
em Juvenis disputa o Torneio de 
Encerramento da Associação de 
Andebol de Braga. A equipa de 
Vizela continua no comando da 
prova, após a vitória diante do 
Vermoim, por 28-19. 

Menos sorte tiveram as 
equipas Masculinas, pois saíram 
ambas derrotadas dos seus 
confrontos. A equipa de Juvenis 
perdeu na casa do CP Natação, 
por 33-28, já a formação de 
Iniciados perdeu em casa, com 
o Vermoim, por 29-37. 

Página 24


