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A1 ABC / Benfica joga-se sábado para apurar o campeão nacional de andebol. Federação
de andebol diz que se trata de um jogo de alto risco
 

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

Meio: Antena Minho Online

URL:http://www.antena-minho.pt/noticias.php?n=82959

 
03/06/2016 00:02
 
 A Federação de Andebol de Portugal (FAP) emitiu uma nota em que confirma a realização amanha no
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, do jogo decisivo da final do `play-off` entre o ABC e o Benfica.
 
 A federação coloca assim um ponto final em torno da marcação da 'negra', que esteve inicialmente
agendada para quarta-feira, em Braga, mas que, devido à polémica instalada em torno dos bilhetes,
levou a ser remarcada.
 
 A FPA alerta ainda para o facto de este ser um jogo de "risco elevado" e que envolve "uma situação
de carácter excecional", em que a direção procurou "fazer cumprir com a sua obrigação de dirigir,
organizar e controlar, a nível nacional a prática do andebol".
 
 O organismo apelou ainda à Polícia de Segurança Pública de Braga, no âmbito das suas competências,
que faça respeitar "as questões de segurança, lotação do recinto e condições de acesso, incluindo os
lugares dos adeptos do clube adversário e elementos da comitiva deste".
 
 O ABC, de acordo com uma nota divulgada anteriormente pela da federação, não tinha disponibilizado
ao Benfica para o quinto e decisivo jogo da final os 15 por cento de bilhetes que este tinha requisitado
e que, de acordo com os regulamentos, tinha direito.
 
 A direção bracarense, por seu lado, justificou o facto com o argumento de que os ingressos não
tinham sido solicitados dentro do prazo estipulado pelos regulamentos e que a lotação do Pavilhão
Flávio Sá Leite já se encontrava esgotados.
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Isabel Góis (GR) 
Diana Roque (GR) 
Mariana Lopes (2) 
Cláudia Correia (3) 
Patricia Uma (1) 
Bebiam Sabino (1) 

.' Ana Andrade 
Soraia Femandes 
Ética Tavares (4) 
Monica Soares (5) 
Maria Pereira (3) 
Ana Gante 
Francisca Marques 
Telma Amado (2) 
Rita Alves 
Fifipa Fontes (1) 

1111.1 

 

25 
WITERVÁLO  

A. lltovskaya (GR) 
A. Riabtseva (GR) 
Kira Trusova (GR) 
Anastasb Suslova (1) 
Yaroslava Frolova (3) 
Karina Sisenova (4) 
A. Seradskaya (1) 
Elbaveta Malashenko (1) 
A. Skorobogatchenko (7) 
Lludmta Vydrina (2) 
Daria Belikova (1) 
Viktorila Skichkina 
Natalia NikitIna 
Yulla Golikova (4) 
Viktorlya Smolentseva 
Madanna Egorova (1) 

Ineficácia dita 
adeus ao Euro 
-> Portugal fica sem hipóteses de 
qualificação para o Europeu de 
2016 perante a Rússia (22-25) 

Obrigada a ganhar para ter hipóteses de 
qualificação para o Europeu-2016, a Sele-
ção feminina tinha de vencer a já apurada 
Rússia, que se apresentou em S. J. Madeira 
com uma segunda linha de jogadoras junio-
res. Mas a ineficácia portuguesa na finaliza-
ção foi penosa no desfecho. Ulisses Pereira 
fez correções e a parte foi diferente, com 
Portugal a reduzir a diferença, que chegou a 
ser de 2 golos (16-18) aos 16 minutos. Mó-
nica Soares fez o 19-20, mas na resposta 
as russas marcaram (20-21). E aqui deu-se 
o ponto final na partida. Com  20-22 e 
falhas, 20-23 no marcador anulou a recu-
peração, Portugal fecha a qualificação do-
mimo, em Aarhus, com a Dinamarca, em 2:' 
ao vencer na Turquia (26-23). H. C 

ANDEBOL — EUROPEU-2016/QUAUF. — 5.".10R. 

Pavilhão Municipal das Travessas, 
em São João da Madeira 

PORTUGAL • RÚSSIA 

ÁRBITROS 
Radojko Brkic e Andrei JusufhodzIc (Áustria) 
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más Andebol 

e  BELENENSES. O treinador João 
Florêndo Jr. renovou e será o técnico 
na próxima época, com o adjunto 
Carlos Jorge, que também renovou. Os 
azuis do Restei() garantiram a 
manutencão no Andebol 1. 
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Martins e Roque 
juntam-se 
à Seleção 
-) Adiamento do jogo do título re-
tira quatro jogadores ao início da 
preparação da equipa sénior 

A Seleção Nacional masculina concentra-
-se hoje em Setúbal (13 horas) para iniciar o 
estágio que tem como alvo o play-off de 
acesso ao Mundial 2017, em que Portugal 
defronta a Islândia a 12 de junho, em Rei-
qulavique, e a 16 no Dragão Caixa. Antes, a 6 
e 8, há dois particulares com o Catar na ci-
dade do Sado. Contudo, o selecionador 
Rolando Freitas não poderá contar com os 
18 convocados, porque o adiamento do 5.° 
jogo da final entre ABC e Benfica retira 
quatro elementos à Seleção: Fábio Vidrago 
e Pedro Spinola pelos minhotos, Alexandre 
Cavalcanti e Tiago Pereira pelos encarna-
dos que se apresentarão mais tarde. Foram 

Nuno Roque chamado a Seleção Nacional 

chamados os centrais Miguel Martins e 
Nuno Roque, ambos do FC Porto para 
comporem o grupo que até dia 10 fica em 
Setúbal antes de rumar à Islândia. H. C.  

Página 4



A5

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 21,46 x 21,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64725628 03-06-2016

VÍTOR GARCE2/A5F 
• 

rir 

ANDEBOL 
n:. 

Ultrapassada 

a polémica, 'negra' 
do titulo vai decidir-

-se em Braga 

-AG • 

POP 

HUGO COSTA 

A
direção da Federação de 
Andebol de Portugal con-
firmou, em nota de Im -
prensa, a realização do 
jogo 5 entre ABC e Benfi - 

ca para amanhã, às 18.30 horas, no 
pavilhão Flávio Sá Leite, terminan-
do assim a polémica que adiou o 
jogo do título. A BOLA TV vai trans-
mitir em direto e exclusivo o jogo que 
confirmará o campeão nacional do 
campeonato Fidelidade Andebol 1. 

Tudo ficou resolvido e acertado 
com os encarnados a terem direito 
a pouco mais de centena e meia de 
bilhetes, tendo a Federação qualifi-
cado a partida de risco elevado no 
ponto 2 do documento. É que, des-
te modo e por motivos de seguran - 

• ça, o Flávio Sá Leite não poderá ter 
toda a capacidade do recinto ocu-
pada, sendo este número o equiva -
lente aos 15 por cento regulamen 
tados para o clube visitante. 

Contudo, no ponto 3, a Federação 
admitiu urna omissão no regula-
mento específico da prova, que ori 
ginou toda a polémica e consequen -
te adiamento do jogo que inici-
almente estava marcado para 1 de 
junho: «Reitera-se e esclarece-se 
que os factos e circunstâncias ati-
nentes à realização do jogo consubs-
tanciam uma situação. de carácter 
excecional, em que a Direção da Fe-
deração procurou, no âmbito das 
suas competências e incumbências 
estatutárias próprias (compreendi-
das no art° 67' alínea c) dos Estatu-
tos), por um lado, resolver um caso 
omisso resultante de regulamento 
específico, tendo especial atenção 
às especificidades do caso concreto 
(cfr. art" 14° , n." 3 do Regulamento 

Jogo do título em direto, 

amanhã, às 18,30 horas 
ABOLA Tv vai transmitir, em exclusivo, 
desde Braga, o ABC-Benfica que decidirá 
o campeão nacional de andebol 2015/16 

FINAL DO 'PLAY—OFF 

jogo z 4 8 de maio 
ABC-Benfica 40-30* 

J(Pi..%t1 - de maio.  
Benfica-ABC 28-24  

rogo 3 > 25 de maio 
ABC-Benfka 

• logo de... w4i0 
Benfica-ABC 

roga S.  7 ri  de junho 
ABC-Benfica (A BOLA TV) 1830 h- 
Pavilhão Flavio Sa Lede, em Braga 

'após dois prolongamentos (32-32 final tempo regui) 
"apos prolongamento (28-28 final tempo regul.) 

Específico da P0.01) e, por outro 
lado, pugnar pela salvaguarda de 
princípios de igualdade, justiça ma-
terial, ética desportiva e condições 
de acesso a recinto desportivo 
cumprindo, assim, com a sua obri-
gação de dirigir, organizar e con-
trolar, a nível nacional a prática do 
Andebol, zelando pelo cumprimen-
to daquelas normas e princípios». 

A terminar, a Federação anuncia 
ainda que «foi reiterado junto do 
Digm." Comando Distrital da PSP 
de Braga, a necessidade, no âmbito 
das competências próprias desta for-
ça policial que se respeitam inte 
gralmente — de serem salvaguar-
dadas as questões de segurança, 
lotação do recinto e condições de 
acesso, incluindo os lugares dos 
adeptos do clube adversário e ele-
mentos da comitiva deste». 

elevado no 
jogo do título 

Tudo resolvido no que toca aos bilhetes 

o Federação admite omissão no regulamento 
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AGENDA 

HOJE 

ANDEBOL, INICIADOS 
12h00 
C. Carvalhos-FC Porto, Leiria. 

AMANHA 

FUTSAL, SUB-20 
17h15 
S por ting-Benfica, 2.a mão das 
'meias', em Odivelas. 

ANDEBOL, SENIORES 
18h30 
ABC-Benfica, final, em Braga. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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ANDEBOL 

FINAL É AMANHÃ 
A Federação de Andebol de 
POrtugal marcou o jogo da fi-
nal do play-off do campeona-
to entre ABC e Benfica para 
amanhã (18h30), Pavilhão 
Flávio Sá Leite. Braga. 
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

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

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

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

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

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

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

Quanto à polémica que ditou o

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

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

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

DR

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

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

(amanhã 18.30H)
Pág. 18
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QUINTO JOGO É
MESMO AMANHÃ

Federação de Andebol confirmou que
ABC e Benfica decidem título em Braga.
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6 O Campeonato da Euro-
pa de andebol de praia vai 
realizar-se na Nazaré entre os pró-
ximos dias 8 a 10 de julho. A pro-
va é destinada ao escalão sub-16 
masculino e feminino, juntando 
32 equipas, em representação de 
19 países.
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SOLIDARIEDADE Será no sá-
bado e durante cinco dias que
um grupo de corajosos vai lan-
çar-se à estrada para fazer de
bicicleta uma travessia solidá-
ria entre Chaves e Faro, através
da estrada nacional 2, num total
de 738,5 km. 

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

cina de Reabilitação da Região
Centro – Rovisco Pais.

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

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

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

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

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

Nazaré assinala Dia da Criança
com manhã de actividades

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÂMARA DO 
FUNCHAL APROVA 
VOTOS LOUVOR 
ÀS EQUIPAS DE 
ANDEBOL FEMININO 

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

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

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

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

REACÇÃO 

nal dos Assuntos Parlamentares e 
Europeus que, aliás, decorreu de 
forma extremamente harmoniosa 
e consensual, para exprimir as suas 
reclamações", avança ainda o co-
municado, desafiando Paulo Cafô-
fo a deixar "clara a sua posição so-
bre as intervenções que estão a ser, 
realizadas", lançando a questão: "E 
ou não a favor que se dê prioridade 
à segurança dos Madeirenses, in-
tervencionando as ribeiras 6 anos 
depois do 20 de Fevereiro?". 
A secretaria de Sérgio Marques 
conclui que o presidente da Câma-
ra do Funchal "pode já estar em 
campanha eleitoral". N.G. 
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Portugal perde com Rússia 
e falha Euro2016 de andebol 
Portugal ficou ontem matema-
ticamente fora do Europeu de 
2016 de andebol feminino, 
depois de perder por 22-25 
com a Rússia, em São João da 
Madeira, na penúltima jornada 
do Grupo 6 da qualificação. 
Apesar de ter alinhado com 
várias jogadoras juniores, a 
Rússia foi sempre mais forte. 
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ANDEROL DOM 
É O IA1131P1 SUE 
O SPORTING = 
Tal como O JOGO havia 
adiantado, são seis os 
reforços estrangeiros do 
Sporting. Depois do central 
Carlos Ruesga, do ponta-
esquerda Felipe Borges, do 
guardião Matej Asanin e dos 
pivôs Igor Zabic e Michal 
Kopco, também o lateral-
direito Janko Bozovic está 
muito próximo de assinar 
pelos leões. É austríaco de 
origem montenegrina, tem 
31 anos, 2,03 m e é forte no 
tiro exterior. —gut GIIIMARÃES 
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EMMIROQUE 
Miguel Martins e Nuno 
Roque, centrais, ambos do 
FC Porto, foram chamados à 
Seleção nacional. A convoca-
tória, divulgada a 23 de maio, 
acrescenta dois jogadores na 
véspera do estágio de 
Setúbal, onde Portugal 
defronta o Catar em dois 
jogos particulares (6 e 8) 
antes da partida para a 
Islãndia, onde cumpre a 
primeira mão do play-offde 
acesso ao Mundial'17. 
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FBINNOS PORliffik 
PODE 0314 PÉSSIA 
A Seleção Nacional feminina 
perdeu, em São João da 
Madeira, com a Rússia, por 
22-25, na quinta e penúltima 
jornada do Grupo 6 de 
qualificação para o Euro-
peu'16, que se disputará na 
Suécia de 4 a 18 de dezembro. 
No domingo, em Aarhus, 
Portugal defronta a Dina-
marca na sexta e última 
ronda. O grupo é liderado 
pela Rússia, com 10 pontos. 
Portugal é quarto e último, 
com dois. -P.C.M. 
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Andebol ABC-Benfica marcado para 
amanhã (18.30 horas) no Flávio Sã Leite 

• O quinto e último jogo da 
final do play-off da 1.' Divi-
são Nacional de andebol, 
que opõe ABC e Benfica, 
realiza-se amanhã, pelas 
18.30 horas, no pavilhão 
Flávio Sá Leite, em Braga, 
confirmou ontem a federa-
ção, que classificou a parti-
da como de "alto risco". Ini-
cialmente agendada para a  

passada quarta-feira, foi 
adiada pela FAP após a po-
lémica com a não cedência 
de bilhetes por parte dos 
bracarenses às águias, uma 
vez que, de acordo com os 
regulamentos, era obrigado 
a disponibilizar 15% dos in-
gressos. A federação amea-
çava levar o jogo para S. 
João da Madeira. 
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2D-22 
Andebol feminino 
Portugal perde 
com Rússia 
na qualificação 

A seleção portuguesa 
feminina perdeu, ontem, 
com a Rússia, por 22-25,  

em São João da Madeira, 
em jogo da quinta jorna-
da fase de qualificação 
para o Europeu. Esta é a 
quarta derrota de Portu-
gal, que ocupa o último 
lugar do Grupo 6, lidera-
do pelas russas. 
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Andebol feminino 
Fase final de juvenis 
em Leça da Palmeira 
• O pavilhão Municipal de 
Leça da Palmeira, em Mato-
sinhos, acolhe de hoje até 
depois de amanhã, a fase fi-
nal do Nacional de Juvenis 
femininos de andebol, que 
será disputada pela CA Le-
ça, Colégio de Gaia, IAC-Al-
canena e Juve Lis. 
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Portugal perde com Rússia e falha Euro 2016 de andebol feminino
 

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

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b1495c62

 
Seleção nacional perdeu esta noite em São João da Madeira por 22-25
 
 Portugal ficou hoje matematicamente fora do Europeu de 2016 de andebol feminino, depois de perder
hoje por 22-25 com a Rússia, em São João da Madeira, na penúltima jornada do Grupo 6 da fase de
qualificação.
Apesar de ter alinhado com várias jogadoras juniores, a seleção russa foi sempre mais forte do que a
equipa liderada por Ulisses Pereira e esteve sempre na frente do marcador.
Esta derrota deixa Portugal fora do apuramento, ocupando a seleção lusa o quarto e último lugar do
grupo 6 com apenas dois pontos em cinco jogos.
Na última jornada, que se disputa a 5 de junho, Portugal viaja até à Dinamarca, enquanto a Rússia,
que já está apurada para a fase final do Campeonato da Europa Seniores Femininos, recebe a Turquia.
 
Redação
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Confirmado jogo sete da

final amanhã, em Braga

A Federação de Andebol de Portugal
emitiu uma nota em que confirma
a realização amanhã, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, em Braga, do sétimo
e decisivo jogo da final do play-off
entre o ABC e o Benfica. A federação
da modalidade coloca assim um
ponto final em torno da marcação
da “negra”, que esteve inicialmente
agendada para a passada quarta-
-feira, em Braga, mas que, devido
à polémica instalada em torno
dos bilhetes, levou a ser remarcada.

Andebol

LUSA
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VERDENABOLA 
Daniel Oliveira ANALISTA POLITICO 

A ganância 
O Benfica anunciou esta semana que osjoga-

dores que foram chamados para os Jogos Olímpi-
cos do Rio ficarão por cá. Nem um dos seis convo-
cados pode ser dispensado por duas semanas. 
Porque isso iria perturbar ojogo da Supertaça e o 
início do campeonato. Se posso compreender o ar-
gumento da Supertaça (que é posterior a doisjo-
gos da fase de grupos, mas em que me parece im-
provável queo Benfica precise dos seisjogadores), 
é mais dificil aceitar o argumento do campeonato 
nacionaL Não pertencem a maioria dos restantes 
jogadores a equipas que também participam no 
campeonato nacional? Só que também os outros 
começam a repensara dispensa e corremos o risco 
de ficar sem Seleção nos Jogos Olímpicos. 

Os dubes têm o estatuto de utilidade pública. 
Isso permite-lhes importantes vantagens fiscais 

que os próprios tentam 
esticar o mais que po-
dem, para que sejam ex-
tensíveis às empresas 
dos seus grupos e a ativi-
dades estritamente co-
merciais. Estamos a falar 
de milhões perdidos pelo 

Estado. Há um ano houve mesmo uma polémi-
ca com o Benfica e com o Sporting, depois de a 
Assembleia Municipal de Lisboa ter posto na or-
dem o regabofe de isenções de taxas urbanísti-
cas que se praticavam na capital. Mesmo assim, 
os clubes continuam a ter benefícios inacessí-
veis às empresas. Por causa da sua suposta utili-
dade pública. Se os clubes se comportam como 
empresas, se não sentem o dever de devolver á 
comunidade o que a comunidade lhes dá - con-
tribuindo, por exemplo, para a representação in-
ternacional do pais -, acho que devemos repen-
sar este estatuto. São empresas e como as em-
presas pagam e não bufam. Começa a ser cansa-
tivo tanta exigência com tão pouco retorno. 

iffl1~1111111111.111111111.1 

ESTATUTO 
DE UTILIDADE 
PÚBLICA DEVE 
SER REPENSADO 
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SEGURANÇA O quinto jogo da fingido playoff vai contar com reforço policiai 

ANDEBOL 

EM BRAGA E DE RISCO 
ABC já deu bilhetes ao 
Benfica e o jogo do título 
vai decorrer amanhã 
(18h3o), no Flávio Sá Leite 

ISABEL DANTAS E PAULO GONÇALVES ELEVADO Ei Acabou o imbróglio dos bilhe-
tes... pelo menos para já! O ABC 
quer realizar o 50  jogo da final do 
playoff emcasa e facultou ingressos 
ao Benfica. A federação (FAP) in-
formou em comunicado que o en-
contro que vai atribuir o título será 
disputado em Braga - amanhã, às 
18h30 -, e que já foi qualificado 
como sendo de "risco elevado". 

O Benfica, porém, diz não ter 
recebido o número de bilhetes a 
que tinha direito, 15 por cento da 
lotação do Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, mas não vai "neste momento 
levantar ondas". "É desta forma 
que vamos a jogo. Gostávamos de 
poder contar com o apoio de mais 
adeptos, mas não recebemos os 
bilhetes a que temos direito pelos 
regulamentos. Todavia, não pre-
tendemos falar agora deste assun-
to. O que queremos é que as equi-
pas se concentrem neste 5" jogo e 
que tudo corra bem, com segu-
rança para as duas equipas e para 

ÁGUIAS DIZEM QUE tão 
RECEBERAM TODOS OS INGRESSOS 
A QUE TINHAM DIREITO MAS NÃO 
VÃO "LEVANTAR ONDAS" 

todos os adeptos, independente-
mente da filiação clubística" , con-
tou-nos fonte dos encarnados. 

Depois de os bracarenses apre-
sentarem queixas relativamente à 
forma como foram "tratados na 
Luz", decidiram não facultar bilhe-
tes aos encarnados para a finalissi-
ma (alegam que foram pedidos fora 
de prazo), que devia ter sido dispu-
tada na última quarta feira. Só que 
a FAP, ao invés dogue sucedera na 
meia-final do playoff entre ABC e 
Sporting, desta vezinterveio, adiou 
o jogo para amanhã e deu ao ABC 
um prazo para entregar os Ingres- 

sos ao Benfica, sobpenadeodecisi-
vo encontro ser disputado em São 
João da Madeira. Os bracarenses 
acabaram por ceder e têm de orga-
nizar um jogo de risco elevado. 

Entretanto, a FAP já reiterou jun-
to do Comando Distrital da PSP de 
Brága "a necessidade de serem sal-
vaguardadas as questõesde segu-
rança, lotação do recinto e condi-
ções de acesso*, incluindo os lugares 
dos adeptos do clube visitante e 
elementos da sua comitiva", con-
forme se pode ler no comunicado. 

Segundo apurámos juntode fon-
tedo ABC, no último encontro rea-
lizado por ambas as equipas no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite estiveram 29 
elementos da PSP no recinto (com  

um custo-a rondar os mil euros); 
amanhãestarãocercade rneiacen-
tena, mais elementos do Corpo de 
Intervenção no exterior. 

Queixas do Sporting 
No quedizrespeitoaoSporting, que 
acusa a FAP de ter "dois pesos e 
duas medidas" sobre a não cedên-
cia de entradas, o organismo, sem 
se referir aos leões, justifica a toma-
da de posição (adiamento do ABC-
Benfica) pelo facto de ser " uma si - 
tuação de caráter excecional" . "A 
FAP procurou resolver um caso 
omisso resultante de regulamento 
específico, tendo especial atenção 
às especific idades do caso concre-
to" , informa o comunicado. o 
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EM FEMININOS 

Portugal fora 
do Europeu 
Ell  Portugal está matématica-
mente fora do Europeu femini-
no deste ano, depois de ter per-
dido ontem, por 25-22, com a 
Rússia, em São João da Madei-
ra, na penúltima jornada do 
Grupo 6 da fase de qualificação. 
A Seleção ocupa o 49  e último 
lugar do agrupamento, com 
dois pontos em cinco jogos. Na 
última ronda, domingo, Portu-
gal vai à Dinamarca. o 
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Federação de andebol confirma final entre ABC e Benfica no sábado, em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-06-2016

Meio: Antena Minho Online

URL:http://www.antena-minho.pt/noticias.php?n=82942

 
02/06/2016 16:57
 
 A Federação de Andebol de Portugal (FAP) emitiu hoje uma nota em que confirma a realização no
sábado, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, do jogo decisivo da final do `play-off` entre o ABC e o
Benfica.
 
 A federação coloca assim um ponto final em torno da marcação da 'negra', que esteve inicialmente
agendada para quarta-feira, em Braga, mas que, devido à polémica instalada em torno dos bilhetes,
levou a ser remarcada.
 
 A FPA alerta ainda para o facto de este ser um jogo de "risco elevado" e que envolve "uma situação
de carácter excecional", em que a direção procurou "fazer cumprir com a sua obrigação de dirigir,
organizar e controlar, a nível nacional a prática do andebol".
 
 O organismo apelou ainda à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga, no âmbito das suas
competências, que faça respeitar "as questões de segurança, lotação do recinto e condições de
acesso, incluindo os lugares dos adeptos do clube adversário e elementos da comitiva deste".
 
 O ABC, de acordo com uma nota divulgada anteriormente pela da federação, não tinha disponibilizado
ao Benfica para o quinto e decisivo jogo da final os 15 por cento de bilhetes que este tinha requisitado
e que, de acordo com os regulamentos, tinha direito.
 
 A direção bracarense, por seu lado, justificou o facto com o argumento de que os ingressos não
tinham sido solicitados dentro do prazo estipulado pelos regulamentos e que a lotação do Pavilhão
Flávio Sá Leite já se encontrava esgotados.
 
 A FAP, depois de diversos contactos para tentar resolver a situação, decidiu adiar a partida para
sábado, mantendo na mesma o pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, desde que os bracarenses
enviassem até hoje os ingressos ao Benfica.
 
 A Direção federativa decidiu ainda que, caso o ABC mantivesse a posição de não enviar os 15 por
cento da lotação do recinto aos `encarnados`, realizaria o jogo no Pavilhão das Travessa, em São
João da Madeira, pelas 21:30 de sábado.
 
 Esta polémica situação levou o presidente do ABC, João Luís Nogueira, a afirmar na quarta-feira à
agência Lusa que esta decisão da federação era "anormal e anacrónica" e que, não sabendo a que
título, tinha sido tomada para beneficiar o Benfica.
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Andebol junta-se à Festa da Educação e do Desporto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-06-2016

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4c804e72

 
A Federação de Andebol de Portugal vai marcar presença na Festa da Educação e do Desporto - Dia
Olímpico, evento organizado pela Câmara Municipal de Lisboa e o Comité Olímpico de Portugal, no
qual se pretende levar o Olimpismo e os Jogos Olímpicos até às escolas do 1º ciclo da cidade de Lisboa
e promover, nos seus alunos, a prática e a formação desportiva através dos valores olímpicos:
"Amizade, Respeito e Excelência". Assim, na próxima sexta-feira, dia 3 de Junho, terá lugar uma
iniciativa dirigida aos Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1º Ciclo do Ensino Básico, para festejar
o final do ano lectivo e proporcionar às crianças participantes momentos de grande aprendizagem e
diversão. A Festa da Educação e do Desporto - Dia Olímpico terá lugar no Estádio Universitário de
Lisboa, das 10h às 16h30 e o espaço irá estar organizado como uma "Feira de Diversões", cada
espaço irá receber uma turma de cada vez , e as turmas circulam livrement e pelos locais de
experimentação.
 
 2016-06-02T21:30:06+01:00
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Jogo do título em direto e exclusivo n´ A BOLA TV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-06-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=615117

 
A Federação de Andebol de Portugal (FAP) confirmou esta quinta-feira a realização do quinto jogo do
`play-off' do campeonato nacional, entre ABC e Benfica, no próximo sábado, a partir das 18.30 horas,
no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. Em comunicado, a FPA alerta para o facto de se tratar de um
jogo de  risco elevado  e que envolve  uma situação de carácter excecional , pelo que a Direção do
organismo procurou  pugnar pela salvaguarda de princípios de igualdade, justiça material, ética
desportiva e condições de acesso a recinto desportivo, cumprindo, assim, com a sua obrigação de
dirigir, organizar e controlar, a nível nacional a prática do andebol . A Federação apelou ainda à Polícia
de Segurança Pública de Braga, no âmbito das suas competências, que faça respeitar  as questões de
segurança, lotação do recinto e condições de acesso, incluindo os lugares dos adeptos do clube
adversário e elementos da comitiva deste . O jogo do título será transmitido, em direto e em
exclusivo, n' A BOLA TV, com comentários de Jorge Tormenta e Luís Covas.
 
  abola.pt 02-06-2016
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ANDEBOL
| Paulo Machado | 

O jogo que vai decidir o cam-
peão nacional de andebol em
2015/2016 realiza-se sábado, às
18.30 horas, no Pavilhão Flávio
Sá Leite, com o ABC a ceder
15% da lotação do recinto aos
adeptos do Benfica, depois da
polémica instalada com a deci-
são da Federação em adiar o jo-
go que inicialmente estava agen-
dado para quarta-feira. No
entanto, as razões evocadas pe-
los responsáveis federativos não
convencem a direcção do ABC,
considerando “trata-se de uma
decisão unilateral, sem qualquer
sustentação regulamentar ou ju-
rídica que fere de morte, o prin-
cípio da igualdade entre os clu-
bes na competição”, informou o
clube em comunicado. 

Em declarações ao Correio do
Minho, o presidente da direcção
do ABC reforça o apelo aos bra-
carenses para demonstrarem um
sinal de apoio ao clube neste
momento importante do clube.
“Apelo aos bracarenses que re-
forçam o ânimo e compareçam
com alguma antecedência no pa-
vilhão porque contamos casa
cheia a fim de evitar o que suce-
deu nas últimas vezes em que
adeptos ficaram à porta porque

polícia não deixava entrar. Este é
o último jogo da época, os bra-
carenses, sócios do SC Braga,
sócios do Hóquei Clube de Bra-
ga e estudantes da UMinho que
venham uma hora antes para en-
cher o pavilhão”, vincou o res-
ponsável máximo do clube mi-
nhoto.

A nota emitida pela Federação
na noite de terça-feira, adiando o
jogo que estava agendado para
ontem e realçando a obrigação

do ABC em ceder bilhetes ao
Benfica acabou por ser acatada
pelos responsáveis do clube mi-
nhoto, mas o assunto não fica ar-
rumado. Já ontem, a direcção do
ABC efectuou diligências no
sentido de apurar responsabili-
dades considerando que “a Fe-
deração estipulou ao arrepio das
normas regulamentares”. 

“Gritante ilegalidade” é assim
que o comunicado do ABC re-
porta a decisão da FAP em agen-
dar o jogo para o Pavilhão das
Travessas em S. João da Madei-
ra, se não fosse cumprido o pra-
zo estipulado para a entrega de
bilhetes ao Benfica, apontando a
violação do artigo 34º do Regu-
lamento Jurídico das Federações
Desportivas. “A aprovação de
alterações a qualquer regula-
mento federativo só pode produ-
zir efeitos a partir do início da
época desportiva seguinte, salvo
quando decorrer de imposição
legal, judicial ou administrati-
va”, refere o comunicado do
ABC. A exposição do clube bra-
carense seguiu para Secretaria
de Estado da Juventude e do
Desporto e Instituto Português
da Juventude e do Desporto,
com todos os pormenores de um
episódio “lamentável e incom-
preensível”, como conclui o ofí-
cio do clube bracarense.

“Apelo aos adeptos para que
apareçam com antecedência”
JOGO ENTRE ABC E BENFICA realiza-se sábado (18.30 h), no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite. João Luís Nogueira conta com apoio de todos os bracarenses e
pretende apurar responsabilidade civil da Federação Portuguesa de Andebol.

DR

Jogo do título está agendado para sábado e espera-se casa cheia no Pavilhão Flávio Sá Leite

Discórdia
“Problema da
Federação está na
contagem dos dias”
“O regulamento contempla que
o clube visitante tem de pedir os
bilhetes com antecedência de
cinco dias até 15% da lotação do
pavilhão. Ora, o Benfica fez esse
pedido a quatro dias do jogo,
pois recebemos o pedido no sá-
bado à noite via e.mail e isso até
quarta-feira dá quatro dias. 
O problema da Federação está
na contagem dos dias. Só temos
de cumprir os regulamentos, que
são explícitos e claros”, reagiu
João Luís Nogueira. “A Federação
decidiu tempestivamente, com
um erro grosseiro, adiar o jogo
por falta do cumprimento do 
regulamento pela parte do ABC.
Estão enganados e isso traz 
prejuízos ao clube, aos adeptos e
sponsers que queriam assistir ao
jogo. O regulamento prevê cinco
dias e eles solicitaram com qua-
tro e em lado nenhum está pre-
visto o adiamento do jogo. Esta-
mos perante falácia ou decisão
sentimental que prejudica o ABC
para favorecer o seu adversário e
o Benfica não precisa de benefí-
cios da Federação tendo em con-
ta a grandiosidade do seu clube”,
comentou o presidente do ABC. 

Federação
Esta direcção devia
sair com dignidade
“Espero que a Federação redi-
mir-se-á dos erros, pois qualquer
pessoa de bem tem direito de
errar e aguardamos desculpas
públicas pelo erro cometido.
Acho que esta direção está em
fim de linha e tinha a obrigação
de sair com dignidade”.

§polémica

“Deixo o apelo aos
bracarenses que reforçam o
ânimo e compareçam com
alguma antecedência no
pavilhão porque contamos
casa cheia a fim de evitar o
que sucedeu nas últimas
vezes em que adeptos
ficaram à porta porque
polícia não deixava entrar.
Este é o último jogo da
época, os bracarenses,
sócios do SC Braga, sócios
do Hóquei Clube de Braga e
estudantes da UMinho que
venham uma hora antes
para encher o pavilhão”.

João Luís Nogueira

Quem adquiriu bilhete
para o quinto jogo do
play-off, agendado para
quarta-feira, deve manter
o ingresso na medida em
que será válido para o jogo
do próximo sábado, de
acordo com informação
adiantada pelo
ABC/UMinho. Em última
instância, os bilhetes ou
convites já emitidos
podem ser substituídos
por outros referentes ao
jogo de sábado.

+ bilhetes
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Anónimos Team realiza travessia solidária Chaves-Faro de bicicleta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-06-2016

Meio: Diário Atual Online

URL:http://diarioatual.com/?p=251234

 
Qui,2 Jun 2016
 
 Anónimos Team vai atravessar o país, de norte a sul de Portugal, a pedalar. A partida é já este
sábado, dia 4, em Chaves, e pretende sensibilizar e angariar verbas para os atletas da secção
desportiva da Associação dos Amigos do Rovisco Pais, contando com a presença da atleta olímpica
Jéssica Augusto.
 
 A equipa de âmbito desportivo "Anónimos Team" idealizou-se na perspetiva de ajudar a concretizar
sonhos e necessidades, mediante ajudas solidárias a várias causas. Este ano, propõe-se realizar a
travessia em bicicleta da mais longa estrada de Portugal, a Nacional 2, que liga Chaves a Faro, com o
intuito de angariar fundos para proporcionar melhores condições de treino a atletas, com lesões
vertebro-medulares, de Desporto Adaptado, da secção desportiva da Associação dos Amigos do
Rovisco Pais.
 
 O objetivo passa igualmente por dar a conhecer o Desporto Adaptado, as dificuldades da sua prática e
a sua importância para quem o pratica e desenvolve.
 
 Em apenas cinco dias, com muitos parceiros solidários e em conjunto com individualidades
desportivas e amigos unidos pela mesma causa, esta equipa planeou realizar cerca de 735 km.
 
 Este Evento será realizado numa parceria com a Universidade de Coimbra, e tem o apoio da
Federação Portuguesa de Andebol, Federação Portuguesa de Atletismo e Faculdade de Ciências do
Desporto de Coimbra.
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Arbitragem
aveirense 
de andebol 
em destaque

Decorreu recentemente na
Grécia, mais concretamente
em Salónica, um cur so para as-
censão à categoria de árbitros
EHF de Andebol de Praia. Pre-
sentes por indicação da Fede-
ração de Andebol de Portugal
estiveram António Oliveira e
Rui Almeida (pertencem aos
quadros de arbitragem da As-
sociação de Andebol de Avei -
ro), que, dessa forma, se tor-
naram na única dupla interna-
cional portuguesa desta ver-
tente da modalidade.

Já nas competições nacio-
nais, a dupla Nuno Marques e
João Correia foi seleccionada
para dirigir a final da Taça de
Portugal de seniores femini-
nos, que se disputou no pas-
sado fim-de-semana na Ma-
deira. De referir, também, a no-
meação da dupla Mário Cou-
tinho e Ramiro Silva para um
dos cinco jogos da final do
“play-off” do Campeonato Na-
cional de seniores masculinos,
que está a ser disputado entre
o ABC e o Benfica. |

Rui Almeida e António Oliveira

D.R.
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José Roque

O Campeonato da Europa de
Andebol de Praia sub-16, em
masculinos e femininos, vai
realizar-se na praia da Nazaré,
de 8 a 10 de Julho, com a pre-
sença de 32 selecções de 19
países. O evento foi apresen-
tado na manhã de terça-feira,
no Forte de São Miguel Ar-
canjo, mais conhecido por Fa-
rol da Nazaré, com o presi-
dente da Federação de Ande-
bol de Portugal (FAP), Ulisses
Pereira, a considerar que estão
reunidas todas as condições
para uma prova de excelência.

“Sentimo-nos capazes de
nos lançar a uma candidatura
para organizar estes dois cam-
peonatos da Europa porque
sentimos que tínhamos um
parceiro forte, um parceiro que
tem feito da sua praia e da sua
região um factor permanente
de atractividade às suas terras
e que também já demonstrou
que tem a qualidade e a com-
petência necessárias para nos
ajudar a atingir a excelência da
organização que queremos
atingir", disse. 

O presidente da FAP desta-
cou ainda a importância deste
evento recordando que servirá
para apuramento para o Cam-
peonato do Mundo de 2017 e
que, por sua vez, será a ante-
câmara do apuramento para
os Jogos Olímpicos da Juven-
tude de 2018, que se realizam
em Buenos Aires. 

Já o leiriense Mário Bernar-
des relevou que as expectati-
vas são “elevadíssimas”. “Aqui
conseguiu-se uma simbiose
perfeita, que é associar este
evento desportivo ao turismo,
o que é imprescindível. A ade-
são a este evento foi facilitada

pelo facto de ser na Nazaré. É
o maior evento de sempre de
andebol de praia a este nível,
com quatro campos, o que
nunca aconteceu. Em termos
de assistência não se vai resu-
mir só à Europa. Vamos ter ob-
servadores do Brasil, Argentina
e Qatar", deu a conhecer o
coordenador nacional de an-
debol de praia que será o pró-
ximo candidato da FAP a inte-
grar os órgãos sociais da Fe-
deração Europeia de Andebol
(EHF).

Na mesma cerimónia, o pre-
sidente da Câmara da Nazaré
começou por dizer que "tem
sido um gosto trabalhar com
toda a estrutura da federação
neste projecto, que demonstra
a grande capacidade que a Na-
zaré tem de organizar eventos
internacionais. Este Campeo-
nato da Europa vai fazer desta

terra, que é a praia mais inter-
nacional do país, o centro do
andebol europeu", sublinhou
Walter Chícharro. O presidente
do município disse ainda que
"a Nazaré é bem mais do que
só ondas, é bem mais do que
gastronomia, é multifacetada
e é para isso que servem estes
eventos".

Por último, o seleccionador
nacional de andebol de praia,
Paulo Félix, destacou as exce-
lentes condições de prepara-
ção. "Nunca tivemos uma pre-
paração tão bem estruturada,

desde Março que estamos a
observar atletas. Esta prepara-
ção passou pelo Norte, Sul e
pela Madeira. Ao todo tivemos
116 atletas observados", disse
o seleccionador, que terminou
apresentando uma lista alar-
gada de convocados das selec-
ções de sub-16 masculinas e
femininas que, no início do es-
tágio, a 21 de Junho, será redu-
zido a 12 atletas e, depois, em
Julho, aos 10 convocados fi-
nais. Nesta lista alargada estão
incluídos Rita Campos (Juve
Lis), João Franco (AC Sismaria)
e Gonçalo Sousa (SIR 1.º de
Maio).

Os quatro primeiros classi-
ficados do Europeu de Ande-
bol de Praia sub-16 vão quali-
ficar-se para o Campeonato do
Mundo de Andebol de Praia
sub-17, que se realizará em 2017
num local a indicar pela IHF. |

Nazaré recebe 
Campeonato da Europa 
de Andebol de Praia 
Competição Prova no escalão de sub-16 irá acolher 32 selecções provenientes
de 19 países, servindo de apuramento para o Campeonato do Mundo. Três lei-
rienses estão pré-convocados para a selecção nacional

DR

Prova realiza-se de 8 a 10 de Julho na praia da Nazaré 

Mário Bernardes diz
que esteve será o
maior evento de sem-
pre de andebol de
praia a este nível, com
a instalação de quatro
campos

Andebol Praia
Julho
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Nazaré recebe
europeu de andebol
de praia
Sub-16 | P18
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As campeãs nacionais foram à Quinta Vigia mostrar a taça. FOTOS JOANA SOUSA/ASPRESS 

Grandes vencedoras 

 

apoios mesmos 

 

FRANCISCO JOSÉ CARDOSO 
fcardoso@dnoticias.pt  

Apesar de todo o sucesso desporti-
vo, dos muitos troféus conquista-
dos e de forma consecutiva, época 
após época, a verdade é que o ande-
bol madeirense - tal como todas as 
modalidades - vão continuar a re-
ceber os mesmos apoios do Gover-
no Regional. A certeza foi deixada 
pelo presidente do Governo Regio-
nal da Madeira, ontem, na Quinta 
Vigia, onde recebeu as equipas fe-
mininas do Madeira SAD, campeã 
nacional, e do CS Madeira, vence-
dora da Taça de Portugal. 

Todos os elogios são poucos, to-
dos feitos por homens - presidentes 
dos dois clubes e por Miguel Albu-
querque -, para adjectivar o que as 
mulheres, a grande maioria madei-
renses, têm feito nesta modalidade 
desportiva em particular. A verda-
de é que, como referiu o governan-
te, as madeirenses caminham ou à 
frente ao lado dos homens, nunca 
atrás, de que são exemplo os muitos 

HOMENAGEM DO 
GOVERNO AO 
ANDEBOL FEMININO 
MARCADO TAMBÉM 
POR FORTES ELOGIOS 

titulos conquistados no andebol. 
Miguel Albuquerque, que ouvira 

palavras de agradecimento de Al-
fredo Mendonça, presidente do 
Madeira SAD, e de Paulo Fontes, 
presidente do Clube Sports Madei-
ra, pelo muito que a Região tem 
apoiado a modalidade, não deixou 
de perceber que esperam mais para 
poderem chegar mais longe. "Que-
ria vos dizer que as vossas vitórias 
são a demonstração que não basta 
derramar dinheiro, muitas vezes 
sobre os problemas ou questões 
para elas ficarem resolvidas", disse. 
Essa seria a "solução mais fácil", já 
que para Miguel Albuquerque o 
"esforço e dedicação é também re- 

sultado de um trabalho na forma-
ção, na cultura desportiva, muitos 
anos de uma política desportiva 
consistentes que, a médio e longo 
prazo, é o que precisamos", elogiou. 

Perante os resultados evidentes, 
o presidente do Executivo regional 
diz que a Madeira não deve ter 
qualquer complexo de assumir 
aquilo que sempre foi, que é aberta 
ao mundo e competitiva em qual-
quer área". Mesmo assim, perante 
os anseios, Albuquerque justificou 
a manutenção do mesmo nível de 
apoio monetário pelo facto de a Re-
gião estar "ainda a sair de um plano 
de resgate económico e financeiro". 

Refira-se que sem mais apoio 
empresarial e da Região, o Madeira 
SAD poderá falhar a pré-inscrição 
da `Champions League' feminina 
de andebol, por não ter 15 mil euros 
e um pavilhão com capacidade mí-
nima para 2.000 espectadores sen-
tados. Mesmo assim, a candidatura 
avançou e clube, em alternativa, po-
derá participar na EHF Cup, a II 
Divisão das competições europeias. 

A equipa vencedora da Taça de Portugal não faltou à homenagem. 
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Pedalar de Chaves a Faro
para apoiar o andebol
ROVISCO PAIS Será no sá-
bado e durante cinco dias que
um grupo de corajosos vai lan-
çar-se à estrada para fazer de
bicicleta uma travessia solidá-
ria entre Chaves e Faro, através
da estrada nacional 2, num to-
tal de 738,5 quilómetros. A ini-
ciativa, liderada pelo grupo
Anónimos, visa angariar fun-
dos para a equipa de andebol
adaptado do Centro de Medi-
cina de Reabilitação da Região
Centro – Rovisco Pais adquira
material desportivo. 

O desafio conta com o apoio
da Universidade de Coimbra,
da Federação Portuguesa de
Ciclismo e da Federação de
Andebol de Portugal, e será
acompanhada por equipas e
grupos de ciclistas de diversas
regiões na passagem pelos 11
distritos, 36 municípios e 70
localidades ao longo de uma
mão cheia de etapas.

“O Anónimos é um grupo de
amigos que se junta pelo des-
porto. Procuramos também
encontrar causas que nos sen-
sibilizem e nos obriguem a
sensibilizar a sociedade civil”,
explicou Amândio Santos, um
dos mentores do projecto (jun-
tamente com o médico-vete-
rinário Rui Rio). O docente da
Faculdade de Ciências do Des-
porto e Educação Física da
Universidade de Coimbra
(FCDEF) explicou que esta
“causa vai ser divulgada nas

redes sociais através dos atle-
tas olímpicos”, entre os quais
Jéssica Augusto, Sara Moreira
e Ricardo Ribeiro, por forma a
apelar ao contributo de todos,
anunciando que cada um dos
municípios por onde passará
a travessia irá contribuir. 

António José Figueiredo, di-
rector da FCDEF, que lembrou
que o estabelecimento de en-
sino que dirige não esquece na
sua oferta educativa o des-
porto adaptado, elogiou “a
aventura extraordinária”,
sendo que Delmino Pereira,
presidente da Federação Por-
tuguesa de Ciclismo, bem
como Victor Lourenço, líder do
Conselho de Administração do
Centro de Medicina de Reabi-
litação da Região Centro - Ro-
visco Pais, afinaram pelo
mesmo diapasão. Joana Pais,
treinadora da equipa de ande-
bol, sublinhou que esta prática
desportiva “permite ultrapas-
sar as dificuldades de cada um
e completar o processo de rea-
bilitação”. R. S.|

Travessia em espírito solidário
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ABC 
SENTE-SE INJUSTIÇADO

PELA FEDERAÇÃO
DE ANDEBOL
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academistas reagem ao cancelamento do jogo do título

«Federação altera as regras 
prejudicando o ABC»

O 
ABC de Braga rea-
firmou, em comu-
nicado, que o Ben-
fica pediu bilhetes 

fora de tempo para o en-
contro que deveria ter-se 
disputado ontem à noite, 
e afirma que a Federação 
de Andebol modificou as 
regras da competição em 
vésperas da realização da 
final do campeonato, pre-
judicando o ABC.

Eis o teor do comunica-
do dos academistas:

«1. Estabelece o regu-
lamento desportivo da 
prova PO1 a obrigação de 
distribuição de 15% dos bi-
lhetes para o clube adver-
sário (este terá que efetuar 
o respetivo pedido de bi-
lhetes ao clube organiza-
dor, até cinco dias ante-
riores (prazo contínuo) à 
data da realização do jo-
go, dando conhecimen-
to do mesmo à Federa-
ção (art.º 5.º, n.º 5 do RE 
prova);

2.  Conforme referido 
na nota de imprensa da 
FAP no dia 28 de maio de 
(ou seja, 4 dias antes do 
jogo) veio o SL Benfica 
requerer a requisição de 
250 bilhetes para o jogo 
em causa;

3. Os serviços adminis-
trativos do nosso clube, 

estão fechados no fim de 
semana, e o mencionado 
e-mail apenas foi visua-
lizado, na segunda-feira, 
dia 30 de maio.

4. Isto é, o SL Benfica 
solicitou os bilhetes a que 
tinha direito, com apenas  
dois dias de antecedência 
da realização do decisivo 
jogo de atribuição do tí-
tulo de campeão nacio-
nal de andebol e em cla-
ro incumprimento com a 
norma regulamentar su-
pra mencionada.

5. Em resposta a tal so-
licitação, informou o ABC 
que “(…) os bilhetes públi-
co encontram-se já es-
gotados, comprados por 
empresas solidárias com 
esta posição do nosso clu-
be, estando a restante lo-
tação consignada a asso-
ciados e afins”.

6. Ora em virtude do 
SL Benfica não ter recla-
mado os bilhetes nos 5 
dias anteriores (confor-
me norma regulamen-
tar referida) o ABC, tem 
o direito de comerciali-
zar os bilhetes da forma 
que bem entender.

7. Explicada esta posi-
ção, a Federação, reme-
teu no próprio dia 30 de 
maio duas notificações 
escritas ao ABC, visando 

foi uma decisão toma-
da sem qualquer possi-
bilidade de exercício do 
contraditório pelo nos-
so clube.

13. Acresce ainda que, 
a referida deliberação da 
Direção da Federação, em 
agendar o 5.º e último jo-
go para S. João da Madei-
ra, pelas 21h00, caso não 
seja cumprido no prazo 
estipulado a entrega dos 
bilhetes ao SL Benfica,  
constitui uma clara alte-
ração da norma previs-
ta no art. 3.º n.º 2 al. c) do 
Regulamento Desportivo 
da PO01.

14. O que viola o art. 
34.º n.º 4 do RJFD que pre-
vê:  “A aprovação de al-
terações a qualquer re-
gulamento federativo só 
pode produzir efeitos a 
partir do início da época 
desportiva seguinte, sal-
vo quando decorrer de 
imposição legal, judicial 
ou administrativa”

15. Assim sendo, a re-
ferida deliberação da Di-
reção da FAP, para além 
de não respeitar o teor do 
Regulamento Desportivo 
que elaborou, modifica as 
regras da competição em 
vésperas da realização da 
final do campeonato, pre-
judicando o ABC.

16. O que constitui uma 
gritante ilegalidade, sus-
cetível de apuramento de 
responsabilidade civil (en-
tre outras) à Direção da 
Federação junto das ins-
tâncias judiciais.

17. Sem prejuízo do co-
nhecimento que daremos, 
à Secretaria de Estado e 
Juventude e do Desporto 
e ao Instituto Português e 
do Desporto, relativamen-
te a esta lamentável e in-
compreensível situação

18. Face ao exposto, so-
licitamos o apoio de todos 
os adeptos e simpatizantes 
no jogo da final, indepen-
dentemente do dia, ho-
ra, local, ou adversário 
q u e  t e n h a m o s  d e 
enfrentar…».

beneficiar o SL Benfica 
e deturpar o princípio da 
igualdade entre os clubes 
participantes».

Relata, depois, todo o 
processo que levou a Fe-
deração a agendar o jogo 
para sábado à tarde, no 
Sá Leite, ou mantendo-se 
a falta de bilhetes para o 
Benfica. Chegados aqui, 
o ABC diz que...

«10. A ausência de 
normas sancionatórias 
ou outras, estabelecidas 
no referido Regulamen-
to Desportivo específi-
co da prova que, estabe-
leçam a possibilidade de 
alteração do jogo inicial-
mente agendado para o 
dia 1 de junho, para o dia 
4 do mesmo mês (ou ou-
tro), e/ou em local que 
não seja a casa do ABC em 
Braga, tem como conse-
quência única a nulidade 
da deliberação da Dire-
ção da FAP.

11. Trata-se de uma de-
cisão unilateral, sem qual-
quer sustentação regula-
mentar ou jurídica que 
fere de morte, o princípio 
da igualdade entre os clu-
bes na competição.

12. E, em especial, os 
princípios de organização 
e transparência previstos 
no art. 5.º do RJFD, pois 

João Luís Nogueira diz que o jogo se disputará em Braga
D

M
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Presidente
do ABC
garante
“finalíssima”
em Braga

D
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O Serviço de Desporto da Terceira 
vai dinamizar no próximo sábado, 
dia quatro de junho, entre as 10:00 
e as 12:00, no Complexo Desportivo 
João Paulo II, em Angra do Heroís-
mo, o XV Encontro das Escolinhas do 
Desporto, em colaboração com as di-
ferentes associações de modalidade, 
clubes desportivos escolares, clubes 
desportivos, bem como demais insti-
tuições.
Prevê-se a participação de cerca de 
500 alunos dos 143 núcleos de ativi-
dades desportivas que se encontram 
a funcionar no corrente ano letivo. 
São 20 as modalidades desportivas 
presentes, nomeadamente: andebol, 
atletismo, basquetebol, bowling, dan-
ça desportiva, equitação, futebol, fut-
sal, golfe, judo, karaté, kickboxing, 
natação, patinagem, ténis de campo, 
ténis de mesa, vela, voleibol, xadrez 
e yoga.

DIVERSAS ATIVIDADES 
O modelo organizativo a desenvolver 
é idêntico ao do ano transato, sendo 
constituído por cerca de 23 estações 
com atividades lúdicas/desportivas. 
Para além das modalidades referidas, 
incluem-se ainda jogos tradicionais, 
circuito de destrezas, bicicletas, es-
calada, ginástica, insufláveis, taurina-
pegas e tiro ao arco.
Segundo a organização, os principais 
objetivos a alcançar com este aconte-
cimento são os seguintes:
Promover, divulgar e consolidar o 
projeto das “Escolinhas do Despor-
to”; divulgar as atividades realizadas 
pelos núcleos durante a época; pro-
porcionar o convívio e troca de expe-
riências entre os diferentes núcleos; 
e, por fim, sensibilizar os professores 
e técnicos para esta atividade na es-
cola.  

ESCOLInHAS DO DESPORTO

XV encontro sábado
no João paulo II (10:00) 

EVENTO reúne cerca de 500 alunos em 
representação de 143 núcleos 

fotogrAfiA  pedro AlVes/di

Página 40



A41

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 21,70 x 20,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64708463 02-06-2016

A equipa secundária do Sporting 
Clube da Horta conquistou o Cam-
peonato Regional de Andebol, esca-
lão de seniores masculinos, evento 
que decorreu, no passado fim de 
semana, em Santa Maria.
Assistiu-se, na verdade, a um de os 
campeonatos mais equilibrados dos 
últimos anos, com muitos dos re-
sultados finais a quedarem-se pelas 
margens de dois e três golos.
Conforme as expetativas iniciais, 
o Sporting da Horta “B”, com uma 
equipa bastante jovem mas muito 
experiente, atendendo a que alguns 
dos seus atletas participam com re-
gularidade no Campeonato Nacio-
nal da Primeira Divisão, obteve o 
primeiro lugar.
Porém, só após a realização do úl-
timo embate do programa, entre 
a equipa da ilha de Santa Maria, o 
Grupo Desportivo de São Pedro, e 

os terceirenses do Grupo Desporti-
vo da Casa do Povo dos Biscoitos, 
em que a vitória mariense fez igualar 
três emblemas com o mesmo núme-
ro de pontos, é que tudo se decidiu.
Levando em linha de conta o de-
sempate pela diferença de golos, a 
turma faialense sobrepôs-se à con-
génere mariense e ao conjunto mi-
caelense do Marítimo Sport Clube.
Neste contexto, ficou em segundo 
lugar a equipa da ilha de São Mi-
guel, sendo, no entanto, esta a re-
presentante açoriana à fase final do 
Campeonato Nacional da Terceira 
Divisão, a efetuar entre 10 e 12 de 
junho. Relembre-se que, por impe-
dimento federativo, o Sporting da 
Horta “B” não pode marcar presen-
ça no quadro competitivo em refe-
rência.
Registe-se ainda a boa prestação do 
GD São Pedro, que fechou os lu-

CAMPEOnATO REGIOnAL DE AnDEBOL 

SPORTING DA HORTA “B” confirmou favoritismo em prova equilibrada 

Sp. Horta “B” 
vence em Sta. Maria

gares de pódio. Apesar de possuir 
uma média de idades muito supe-
rior aos adversários, o grémio da 
casa realizou bons jogos.
Nota igualmente positiva para a 
competitiva presença do GDCP Bis-
coitos que, ao invés de anos anterio-
res, e pese o quarto posto averbado, 
teve uma participação altamente in-
teressante. Na última posição da ta-
bela (quinto) ficou a também equi-
pa micaelense do Grupo Desportivo 
da Casa do Povo dos Arrifes.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO
Aqui ficam os desfechos verificados 
ao longo da prova:
GD São Pedro 19 – Sporting da Hor-

ta “B” 22, GDCP Arrifes 20 – Marí-
timo SC 25, Sporting da Horta “B” 
27 – GDCP Arrifes 17, Marítimo SC 
24 – GD Biscoitos 23, GDCP Arri-
fes 22 – GD Biscoitos 23, GD São 
Pedro 23 – Marítimo SC 22, GD 
Biscoitos 21 – Sporting da Horta 
“B” 37, GD São Pedro 24 – GDCP 
Arrifes 21, Sporting da Horta “B” 
28 – Marítimo SC 29 e GD São Pe-
dro 28 – GD Biscoitos 27. 
Classificação final (todas as equipas 
com quatro jogos): 1.º Sporting da 
Horta “B” 10 pontos (+2 em golos), 
2.º Marítimo SC 10 (saldo nulo em 
golos), 3.º GD São Pedro 10 (-2 
em golos), 4.º GD Biscoitos 6, 5.º 
GDCP Arrifes 4. 

Equipa “B” do Sporting da Horta ganha Campeona-
to Regional de Andebol, em seniores masculinos, 
que decorreu em Santa Maria. GDCP Biscoitos em 
quarto.  
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A LPCC e a
Associação de
Andebol da
Madeira querem
mais participantes
no próximo
sábado. 

É a sétima vez que as entidades se unem para concretizar a iniciativa solidária e desportiva.

Iniciativa organizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro na Região

CANCRO
Petra Teixeira
pteixeira@jm-madeira.pt

O
exercício físico na preven-
ção da doença oncológica
foi uma das mensagens
deixadas na conferência
de imprensa da iniciativa

a decorrer no próximo sábado
“Um golo pela vida”, pelas 15 ho-
ras, no Pavilhão do Funchal (Jai-
me Moniz), à repetição do ano
passado. No seguimento dessa
ideia, o presidente do Núcleo Re-
gional da Madeira, Ricardo Sousa,
convida a participação e à assis-
tência de todos nesta ideia de
forma a que possam «partilhar a
alegria da vida» e ajudar no com-
bate ao Cancro.
Esta é a sétima edição e An-

tónio José Florido, diretor téc-
nico e executivo da Associação
de Andebol da Madeira, parceria
do evento, promete manter o

«nível de excelência» como acon-
teceu em outros anos. Nesse
sentido, agradeceu ainda o «ex-
celente» trabalho dos pais dos
atletas, seja na organização do
evento como no facto de «ano
para ano o número de atletas e
simpatizantes de andebol ter
vindo a crescer».
Também no dia de ontem es-

teve Ivelice Gonçalves, a grande
responsável pela criação deste
Torneio de Andebol Sénior, fe-
minino e masculino. A volun-
tária do Núcleo Regional da Ma-
deira da Liga Portuguesa Contra
o Cancro foi, em tempos idos,
jogadora de andebol e uma pes-
soa que passou pelo cancro «sem
nunca lhe cortar a vontade vi-
ver», como descreveu Ricardo
Sousa. JM

“Um golo pela vida”
apela à adesão

©
 J

M
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Segundo Miguel Albuquerque, a prova» da boa política do Governo para o desporto é o que foi feito por «estas duas equipas da
Madeira» que com poucos «recursos financeiros» chegaram aos «títulos». Diz-se honrado e orgulhoso da mulher madeirense.

O
presidente do Governo Re-
gional da Madeira, Miguel
Albuquerque, recebeu na
tarde de ontem o Madeira
SAD, campeã nacional de

andebol feminino, e o CS Madeira,
a equipa vencedora da Taça de
Portugal, este título disputado e
alcançado no passado fim de se-
mana, no Pavilhão do Funchal.
A cerimónia de homenagem

aos dois emblemas da Região,

Madeira SAD e CS
Madeira
Foi por demais evidente a boa
disposição do presidente do
Governo e das atletas e res-
ponsáveis diretivo dos clubes.
Miguel Albuquerque fez ques-
tão de cumprimentar uma a
uma as atletas das duas equi-
pas, bem como o presidente do
CS Madeira, Paulo Fontes, e o
director geral da SAD do Ma-
deira, Alfredo Mendonça. No
final, foi servido um Madeira de
Honra, em homenagem às
novas campeãs da Taça de Por-
tugal e do campeonato nacio-
nal.

Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebeu da capitã do Madeira SAD (direita) e do CS Madeira (esquerda) medalhas dos títulos, perante o olhar de Jorge Carvalho, Paulo Fontes e Alfredo Mendonça.
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As meninas do CS Madeira, vencedoras da Taça de Portugal.Plantel campeã do Madeira SAD recebido na Quinta Vigia

ANDEBOL
Paulo Graça
paulo.graca@jm-madeira.pt

Dedicação e honra pela Madeira

que decorreu na Quinta Vigia,
além dos principais responsáveis
das equipas e da Associação de
Andebol da Madeira (AAM), tam-
bém contou com a presença do
Secretário da Educação, Jorge
Carvalho e de David Gomes, di-
retor regional da juventude e
desporto.
Respondendo a uma questão

levantada por Alfredo Mendonça,
principal responsável pelo Ma-
deira SAD, por altura do discurso,
quanto aos apoios financeiros
do governo para presença na
liga dos campeões em andebol,
em 2016/17, Albuquerque res-
pondeu mais com a razão do
que o coração, também na sua

intervenção. 
«A política regional desportiva

vai continuar, mas sempre na
vertente principal da promoção
do desporto de formação». E
acrescenta logo a seguir de que
a «prova» está com que foi feito
por «estas duas equipas da Ma-
deira», que com poucos «recursos
financeiros» chegaram aos «tí-
tulos». 
O aumento das verbas já des-

tinadas são impossíveis neste
momento, porque a Região «saiu
em final de 2015 de uma resgate
financeiro e está, neste momento,
em recuperação económica»,
pelo que os apoios ao desporto
vão-se manter nos moldes dos

«últimos anos, apesar do resgate
ter finalizado em dezembro de
2015»
Em jeito de homenagem à mu-

lher madeirense, o líder do exe-
cutivo madeirense diz que há «o
orgulho presente nestas conquis-
tas da força da mulher madei-
rense e que a diferença das outras
é que caminha sempre ao lado
do homem ou mesmo à frente.
Nunca atrás.» Aqui, finaliza, está
o «trabalho, dedicação, esforço»
de todo um conjunto de pessoas,
«dos dirigentes às atletas».

SAD FORA DA EUROPA
O Madeira SAD não vai par-

ticipar na Liga dos Campeões

em Andebol, pois não há con-
dições «financeiras do clube,
a banca não dá crédito e os
empresários não apostam nes-
tas equipas», adiantou Alfredo
Mendonça. Só com mais «apoio
financeiro» é que se pode par-
ticipar mas, além disso, ainda
teria o clube de «arranjar um
pavilhão com um total de 2500
pessoas» para poder entrar na
maior competição de andebol
da Europa. Problema é muito
maior, pois a «Região também
não tem um recinto» desse gé-
nero.
Portanto, parece certo que a

equipa do Madeira SAD fica fora
da Liga dos Campeões. JM
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Portugal falha Euro2016 de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6efb527

 
Fotografia: Divulgação/Facebook Derrota com a Rússia retirou as hipóteses à seleção portuguesa.
Portugal ficou matematicamente fora do Europeu de 2016 de andebol feminino, depois de perder por
22-25 com a Rússia, em São João da Madeira, na penúltima jornada do Grupo 6 da fase de
qualificação. Apesar de ter alinhado com várias jogadoras juniores, a seleção russa foi sempre mais
forte do que a equipa liderada por Ulisses Pereira e esteve sempre na frente do marcador. Ao intervalo
Portugal já perdia por 13-6, tendo mesmo estado a perder, algumas vezes, por sete golos de
diferença. Na segunda parte, a equipa lusa surgiu mais agressiva e encurtou a diferença para as
visitantes, dando alguma esperança ao público presente no Pavilhão das Travessas de que podia
vencer a partida. Com a guarda-redes Isabel Góis em bom plano, Portugal conseguiu reduzir para a
margem mínima (19-20) aos 53 minutos. No entanto, as russas não facilitaram e voltaram a ampliar a
vantagem até aos três golos de diferença (22-25) com que terminou a partida. Mónica Soares, com
cinco golos apontados, foi a melhor marcadora da equipa portuguesa, sendo secundada por Érica
Tavares (quatro). Pelas russas Antonina Skorobogatchenko foi a melhor, com seis golos marcados.
Esta derrota deixa Portugal fora do apuramento, ocupando a seleção lusa o quarto e último lugar do
grupo 6 com apenas dois pontos em cinco jogos. Na última jornada, que se disputa a 5 de junho,
Portugal viaja até à Dinamarca, enquanto a Rússia, que já está apurada para a fase final do
Campeonato da Europa Seniores Femininos, recebe a Turquia. Jogo realizado no Pavilhão Municipal
das Travessas, em São João da Madeira. Portugal - Rússia, 22-25. Ao intervalo: 6-13. Sob arbitragem
da dupla austríaca Radojko Brkic e Andrei Jusufhodzic, as equipas alinharam e marcaram: - Portugal:
Isabel Góis (gr), Cláudia Correia (3), Bebiana Sabino (1), Ana Andrade, Érica Tavares (4), Mónica
Soares (5) e Maria Pereira (3). Jogaram ainda: Diana Roque (gr), Mariana Lopes (2), Patrícia Lima (1),
Telma Amado (2), Soraia Fernandes, Rita Alves e Filipa Fontes (1). Treinador: Ulisses Pereira. -
Rússia: Kira Trusova (gr), Yaroslava Frolova (5), Karina Sisenova (4), Anastasia Seradskaya, Elizaveta
Malashenko (2), Antonina Skorobogatchenko (6) e Yulia Golikova (4). Jogaram ainda: Anastasia
Titovskaya (gr), Anastasiia Riabtseva (gr), Anastasia Suslova, Liudmila Vydrina (2), Daria Belikova
(1), Viktoriia Shichkina, Natalia Nikitina, Viktoriya Smolentseva e Marianna Egorova (1). Treinador:
Anatoly Skorobogatov. Marcha do marcador: 0-3 (05 minutos), 2-5 (10), 4-7 (15), 6-9 (20), 6-11
(25), 6-13 (intervalo), 9-14 (35), 11-17 (40), 15-18 (45), 17-19 (50), 20-21 (55) e 22-25 (resultado
final).
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Andebol Pavilhão da
Gândara acolhe fase
final de iniciados

Começa esta quinta-feira, no
pavilhão da Gândara, Leiria, a fase
final do Campeonato Nacional de
iniciados masculinos, em andebol.
Águas Santas, Benfica, AC
Sismaria, Sporting, FC Porto e
Colégio dos Carvalhos são os
clubes apurados. A Sismaria joga a
fase de grupos na sexta-feira: às 10
horas com o Águas Santas e às 19
horas com o Benfica. No sábado
jogam-se as meias-finais e a final é
às 12 horas de domingo.
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Andebol Juve Lis caiu
na meia-final da Taça
de Portugal

No Funchal, onde se realizou a
final four da Taça de Portugal em
andebol feminino, a Juventude
do Lis foi eliminada nas meias-
-finais da competição pelo Sports
Madeira, depois de perder o
desafio por 27-22. Sports Madeira
que viria a conquistar o troféu ao
bater, na final, o Colégio de Gaia
por 29-28. Foi desta forma
quebrada uma série de 17 títulos
consecutivos de outra equipa
insular, o Madeira SAD.

RICARDO GRAÇA
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Andebol: polémica dos bilhetes resolvida e ABC-Benfica joga-se mesmo em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-06-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=88d55a74

 
Informação comunicada pela Federação de Andebol de Portugal
 
 A Federação de Andebol de Portugal (FAP) confirmou que o jogo decisivo da final do 'play-off' entre o
ABC e o Benfica vai mesmo realizar-se sábado no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.
Está assim colocado um ponto final em torno da marcação do encontro no qual se decide o vencedor
da edição 2015/16 do campeonato. Recorde-se que o jogo estava inicialmente marcado para esta
quarta-feira mas acabou por ser adiado devido a divergências relativamente à cedência de bilhetes.
Numa nota de imprensa, a FAP refere ainda que o jogo é de  risco elevado . O organismo informa que
solicitou à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga que faça respeitar  as questões de segurança,
lotação do recinto e condições de acesso, incluindo os lugares dos adeptos do clube adversário e
elementos da comitiva deste .
A direção do ABC, recorde-se, não tinha disponibilizado ao Benfica os 15 por cento de bilhetes que o
clube encarnado tinha requisitado e aos quais tinha direito à luz dos regulamentos. Em defesa, a
direção do clube minhoto alegou que os ingressos não tinham sido solicitados dentro do prazo
estipulado e que a lotação do recinto já estava esgotada.
A FAP decidiu adiar a partida para sábado, mantendo na mesma o pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga,
desde que os bracarenses enviassem até esta quinta-feira os ingressos ao Benfica. Na mesma nota
informativa, a federação refere que o ABC realizou  diligências várias , entre as quais a  entregue de
bilhetes ao clube adversário .
 
Redação
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Federação de andebol confirma final entre ABC e Benfica no sábado, em Braga
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URL:http://ominho.pt/federacao-andebol-confirma-final-abc-benfica-no-sabado-braga/

 
A Federação de Andebol de Portugal (FAP) emitiu, esta quinta-feira, uma nota em que confirma a
realização no sábado, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, do jogo decisivo da final do 'play-off'
entre o ABC e o Benfica. A federação coloca assim um ponto final em torno da marcação da 'negra',
que esteve inicialmente [.] Share Tweet Share Share Email Comentários A Federação de Andebol de
Portugal (FAP) emitiu, esta quinta-feira, uma nota em que confirma a realização no sábado, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, do jogo decisivo da final do 'play-off' entre o ABC e o Benfica. A
federação coloca assim um ponto final em torno da marcação da 'negra', que esteve inicialmente
agendada para quarta-feira, em Braga, mas que, devido à polémica instalada em torno dos bilhetes,
levou a ser remarcada. A FPA alerta ainda para o facto de este ser um jogo de "risco elevado" e que
envolve "uma situação de carácter excecional", em que a direção procurou "fazer cumprir com a sua
obrigação de dirigir, organizar e controlar, a nível nacional a prática do andebol". O organismo apelou
ainda à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga, no âmbito das suas competências, que faça
respeitar "as questões de segurança, lotação do recinto e condições de acesso, incluindo os lugares
dos adeptos do clube adversário e elementos da comitiva deste". O ABC, de acordo com uma nota
divulgada anteriormente pela federação, não tinha disponibilizado ao Benfica para o quinto e decisivo
jogo da final os 15 por cento de bilhetes que este tinha requisitado e que, de acordo com os
regulamentos, tinha direito. A direção bracarense, por seu lado, justificou o facto com o argumento de
que os ingressos não tinham sido solicitados dentro do prazo estipulado pelos regulamentos e que a
lotação do Pavilhão Flávio Sá Leite já se encontrava esgotada. A FAP, depois de diversos contactos
para tentar resolver a situação, decidiu adiar a partida para sábado, mantendo na mesma o pavilhão
Flávio Sá Leite, em Braga, desde que os bracarenses enviassem até esta quinta-feira os ingressos ao
Benfica. A Direção federativa decidiu ainda que, caso o ABC mantivesse a posição de não enviar os 15
por cento da lotação do recinto aos 'encarnados', realizaria o jogo no Pavilhão das Travessa, em São
João da Madeira, pelas 21h30 de sábado. Esta polémica situação levou o presidente do ABC, João Luís
Nogueira, a afirmar na quarta-feira que esta decisão da federação era "anormal e anacrónica" e que,
não sabendo a que título, tinha sido tomada para beneficiar o Benfica. Fique a par das Notícias de
Desporto. Siga O MINHO no Facebook. Clique aqui Tópicos:ABC de Braga
 
 2016-06-02T18:22:37+00:00
 
http://facebook.com/ominhopt
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Federação confirma final entre ABC e Benfica em Braga
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A Federação de Andebol de Portugal (FAP) emitiu esta quinta-feira uma nota em que confirma a
realização no sábado, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, do jogo decisivo da final do 'playoff' entre
o ABC e o Benfica. A federação coloca assim um ponto final em torno da marcação da 'negra', que
esteve inicialmente agendada para quarta-feira, em Braga, mas que, devido à polémica instalada em
torno dos bilhetes, levou a ser remarcada. A FPA alerta ainda para o facto de este ser um jogo de
"risco elevado" e que envolve "uma situação de carácter excecional", em que a direção procurou "fazer
cumprir com a sua obrigação de dirigir, organizar e controlar, a nível nacional a prática do andebol".
Continuar a ler O organismo apelou ainda à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga, no âmbito
das suas competências, que faça respeitar "as questões de segurança, lotação do recinto e condições
de acesso, incluindo os lugares dos adeptos do clube adversário e elementos da comitiva deste". O
ABC, de acordo com uma nota divulgada anteriormente pela da federação, não tinha disponibilizado ao
Benfica para o quinto e decisivo jogo da final os 15 por cento de bilhetes que este tinha requisitado e
que, de acordo com os regulamentos, tinha direito. A direção bracarense, por seu lado, justificou o
facto com o argumento de que os ingressos não tinham sido solicitados dentro do prazo estipulado
pelos regulamentos e que a lotação do Pavilhão Flávio Sá Leite já se encontrava esgotados. A FAP,
depois de diversos contactos para tentar resolver a situação, decidiu adiar a partida para sábado,
mantendo na mesma o pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, desde que os bracarenses enviassem até
hoje os ingressos ao Benfica. A Direção federativa decidiu ainda que, caso o ABC mantivesse a posição
de não enviar os 15 por cento da lotação do recinto aos 'encarnados', realizaria o jogo no Pavilhão das
Travessa, em São João da Madeira, pelas 21:30 de sábado. Esta polémica situação levou o presidente
do ABC, João Luís Nogueira, a afirmar na quarta-feira à agência Lusa que esta decisão da federação
era "anormal e anacrónica" e que, não sabendo a que título, tinha sido tomada para beneficiar o
Benfica. APS // NF Autor: Lusa
 
 17h02
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Sporting admite impugnar campeonato de andebol
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Em declarações a Bola Branca, Vicente Moura acusa a Federação de ter dois pesos e duas medidas.
Em causa está um conflito entre ABC e Benfica O Sporting admite impugnar o campeonato nacional de
andebol, afirma o vice-presidente para as modalidades, Vicente Moura, em declarações a Bola Branca.
Em causa está a decisão da Federação de adiar o derradeiro jogo da final entre o ABC e o Benfica,
como forma de pressionar o clube de Braga a remeter para Lisboa os ingressos a que o Benfica tem
direito. Os leões acusam a Federação de Andebol de nada ter feito num caso idêntico, quando o ABC
também se recusou a atribuir ingressos ao Sporting. "Nós achamos estranho, para não lhe chamar
algo de muito mais grave, que agora a Federação faz aquilo que lhe compete, mas não fez nem
alterou a situação quando teve conhecimento de um caso semelhante. Eu posso perguntar, nós
podemos perguntar, o Sporting Clube de Portugal pode perguntar se a Federação vai ter condições
para homologar este campeonato nacional", afirma Vicente Moura a Bola Branca. Questionado se o
Sporting vai tentar impugnar o campeonato, o vice-presidente dos leões para as modalidades admite
que o clube irá "até às últimas consequências". "Admito essa possibilidade. Já temos queixas de
arbitragem, já temos apresentado queixas que a Federação não tem acolhido e mais: o presidente do
conselho de arbitragem tem elogiado actuações de árbitros que toda a gente viu que são prejudiciais
para o Sporting Clube de Portugal. Temos admitido tudo isso, até agora, mas não há dúvidas que há
dois pesos e duas medidas. Isto é inaceitável e, provavelmente o Sporting, - eu não sou presidente do
Sporting, mas o presidente está comigo - irá até às últimas consequências", conclui Vicente Moura.
 
 01 jun, 2016 - 20:45
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Federação de andebol confirma final entre ABC e Benfica
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Lusa 02 Jun, 2016, 17:02 | Andebol ABC e Benfica disputam finalíssima | Reuters A Federação de
Andebol de Portugal (FAP) emitiu esta quinta-feira uma nota em que confirma a realização no sábado,
no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, do jogo decisivo da final do 'play-off' entre o ABC e o Benfica. A
federação coloca assim um ponto final em torno da marcação da 'negra', que esteve inicialmente
agendada para quarta-feira, em Braga, mas que, devido à polémica instalada em torno dos bilhetes,
levou a ser remarcada. A FPA alerta ainda para o facto de este ser um jogo de "risco elevado" e que
envolve "uma situação de carácter excecional", em que a direção procurou "fazer cumprir com a sua
obrigação de dirigir, organizar e controlar, a nível nacional a prática do andebol". O organismo apelou
ainda à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga, no âmbito das suas competências, que faça
respeitar "as questões de segurança, lotação do recinto e condições de acesso, incluindo os lugares
dos adeptos do clube adversário e elementos da comitiva deste". O ABC, de acordo com uma nota
divulgada anteriormente pela da federação, não tinha disponibilizado ao Benfica para o quinto e
decisivo jogo da final os 15 por cento de bilhetes que este tinha requisitado e que, de acordo com os
regulamentos, tinha direito. A direção bracarense, por seu lado, justificou o facto com o argumento de
que os ingressos não tinham sido solicitados dentro do prazo estipulado pelos regulamentos e que a
lotação do Pavilhão Flávio Sá Leite já se encontrava esgotados. A FAP, depois de diversos contactos
para tentar resolver a situação, decidiu adiar a partida para sábado, mantendo na mesma o pavilhão
Flávio Sá Leite, em Braga, desde que os bracarenses enviassem até hoje os ingressos ao Benfica. A
Direção federativa decidiu ainda que, caso o ABC mantivesse a posição de não enviar os 15 por cento
da lotação do recinto aos 'encarnados', realizaria o jogo no Pavilhão das Travessa, em São João da
Madeira, pelas 21:30 de sábado. Esta polémica situação levou o presidente do ABC, João Luís
Nogueira, a afirmar na quarta-feira à agência Lusa que esta decisão da federação era "anormal e
anacrónica" e que, não sabendo a que título, tinha sido tomada para beneficiar o Benfica. Please
enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 02 Jun, 2016, 17:02|
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Regional de Andebol - CARTAZ
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Graciosa OnlineGraciosa acolhe campeonato de juvenis masculinos Luís Costa | Publicado 02 Jun,
2016, 20:32 / atualizado em 02 Jun, 2016, 20:34 Realiza-se nos dias 4 e 5 de Junho de 2016, na Ilha
Graciosa, o Campeonato Regional de Juvenis Masculinos - Grupo B, com a participação da Associação
Cultural, Desportiva e Recreativa da Graciosa e o Clube Desportivo da Casa do Povo dos Arrifes. Os
dois jogos realizam-se no Pavilhão Municipal da Graciosa com o seguinte calendário: 4 Junho
(Sábado), 20h00 - ACDR Graciosa - CDCP dos Arrifes 5 Junho (Domingo), 10h00 - CDCP Arrifes -
ACDR Graciosa
 
 | Publicado 02 Jun, 2016, 20:32 / atualizado em 02 Jun, 2016, 20:34
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Federação confirma final entre ABC e Benfica no sábado, em Braga
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02-06-2016 17:00
 
 A federação coloca assim um ponto final em torno da marcação da 'negra'.
 
 Foto: ANTÓNIO COTRIM / LUSA
 
 ABC e Benfica defrontam-se no sábado, no Pavilhão Flávio Sá Leite.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A Federação de Andebol de Portugal (FAP) emitiu hoje uma nota em que confirma a realização no
sábado, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, do jogo decisivo da final do 'play-off' entre o ABC e o
Benfica.
 
 A federação coloca assim um ponto final em torno da marcação da 'negra', que esteve inicialmente
agendada para quarta-feira, em Braga, mas que, devido à polémica instalada em torno dos bilhetes,
levou a ser remarcada.
 
 A FPA alerta ainda para o facto de este ser um jogo de "risco elevado" e que envolve "uma situação
de carácter excecional", em que a direção procurou "fazer cumprir com a sua obrigação de dirigir,
organizar e controlar, a nível nacional a prática do andebol".
 
 O organismo apelou ainda à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga, no âmbito das suas
competências, que faça respeitar "as questões de segurança, lotação do recinto e condições de
acesso, incluindo os lugares dos adeptos do clube adversário e elementos da comitiva deste".
 
 O ABC, de acordo com uma nota divulgada anteriormente pela da federação, não tinha disponibilizado
ao Benfica para o quinto e decisivo jogo da final os 15 por cento de bilhetes que este tinha requisitado
e que, de acordo com os regulamentos, tinha direito.
 
 A direção bracarense, por seu lado, justificou o facto com o argumento de que os ingressos não
tinham sido solicitados dentro do prazo estipulado pelos regulamentos e que a lotação do Pavilhão
Flávio Sá Leite já se encontrava esgotados.
 
 A FAP, depois de diversos contactos para tentar resolver a situação, decidiu adiar a partida para
sábado, mantendo na mesma o pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, desde que os bracarenses
enviassem até hoje os ingressos ao Benfica.
 
 A Direção federativa decidiu ainda que, caso o ABC mantivesse a posição de não enviar os 15 por
cento da lotação do recinto aos 'encarnados', realizaria o jogo no Pavilhão das Travessa, em São João
da Madeira, pelas 21:30 de sábado.
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 Esta polémica situação levou o presidente do ABC, João Luís Nogueira, a afirmar na quarta-feira à
agência Lusa que esta decisão da federação era "anormal e anacrónica" e que, não sabendo a que
título, tinha sido tomada para beneficiar o Benfica.
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O organismo apelou ainda à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga, no âmbito das suas
competências, que faça respeitar "as questões de segurança" 17:02 . Record Por Record A Federação
de Andebol de Portugal (FAP) emitiu esta quinta-feira uma nota em que confirma a realização no
sábado, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, do jogo decisivo da final do 'playoff' entre o ABC e o
Benfica. A federação coloca assim um ponto final em torno da marcação da 'negra', que esteve
inicialmente agendada para quarta-feira, em Braga, mas que, devido à polémica instalada em torno
dos bilhetes, levou a ser remarcada. A FPA alerta ainda para o facto de este ser um jogo de "risco
elevado" e que envolve "uma situação de carácter excecional", em que a direção procurou "fazer
cumprir com a sua obrigação de dirigir, organizar e controlar, a nível nacional a prática do andebol". O
organismo apelou ainda à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga, no âmbito das suas
competências, que faça respeitar "as questões de segurança, lotação do recinto e condições de
acesso, incluindo os lugares dos adeptos do clube adversário e elementos da comitiva deste". O ABC,
de acordo com uma nota divulgada anteriormente pela da federação, não tinha disponibilizado ao
Benfica para o quinto e decisivo jogo da final os 15 por cento de bilhetes que este tinha requisitado e
que, de acordo com os regulamentos, tinha direito. A direção bracarense, por seu lado, justificou o
facto com o argumento de que os ingressos não tinham sido solicitados dentro do prazo estipulado
pelos regulamentos e que a lotação do Pavilhão Flávio Sá Leite já se encontrava esgotados. A FAP,
depois de diversos contactos para tentar resolver a situação, decidiu adiar a partida para sábado,
mantendo na mesma o pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, desde que os bracarenses enviassem até
hoje os ingressos ao Benfica. A Direção federativa decidiu ainda que, caso o ABC mantivesse a posição
de não enviar os 15 por cento da lotação do recinto aos 'encarnados', realizaria o jogo no Pavilhão das
Travessa, em São João da Madeira, pelas 21:30 de sábado. Esta polémica situação levou o presidente
do ABC, João Luís Nogueira, a afirmar na quarta-feira à agência Lusa que esta decisão da federação
era "anormal e anacrónica" e que, não sabendo a que título, tinha sido tomada para beneficiar o
Benfica.APS // NF
 
 17:02 . Record
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�  A Associação de Ande-
bol de Vila Real vai organizar 
no dia 4 de junho o “Festand 
da AAVR” para os escalões de 
bambis e minis (dos 7 aos 11 
anos), no Campo do Calvá-
rio, em Vila Real, com início 
pelas 17h15. 

Este Festand pretende ser 
uma festa do andebol para 
os jovens atletas, servindo 
de preparação final de algu-
mas equipas para o Encontro 
Nacional de Minis a realizar 
de 30 de junho a 3 de julho, 
em Peso da Régua. Os jogos 
decorrem em campos redu-
zidos de 20m x 15m. 

Os interessados poderão 
consultar mais informação 
no facebook da AAVR em: 
https://www.facebook.com/
AssociacaoAndebolDeVila-
Real.   

XVI Torneio Cidade 
de Vila Real / Abílio 

Botelho 

Vai decorrer nos dias 18 
e 19 de junho, no Pavilhão 
dos Desportos de Vila Real, 
o XVI Torneio Cidade de Vila 
Real / Abílio Botelho. 

A edição deste ano foi 
reservada ao escalão de 
iniciados (13-15 anos) mascu-
linos e femininos, e participa-
rão além dos clubes filiados 
na Associação de Andebol de 
Vila Real, clubes das Asso-
ciações de Viseu, Guarda e 
Porto. 

Este torneio está inserido 
nas Festas da Cidade, sendo 
organizado pela Associação 
de Andebol de Vila Real, com 
o apoio da Câmara Muni-
cipal. 

���	�����	
�
����	�

organiza Festand 
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ANDEBOL Campeonato Nacional 
Seniores Masculinos - 2.ª Divisão 

Vitória de Setúbal 
conquista primeiro 
ponto positivo 
ao empatar com 
FC Gaia (25-25) 

OVitória de Setúbal em-
patou 25-25 com o FC
Gaia, em jogo da 5ª jor-

nada da fase final (subida) do
campeonato nacional seniores
masculinos da 2ª divisão. No
pavilhão Antoine Velge, de-
frontaram-se as duas equi-
pas que até ao momento, não
tinham obtido qualquer ponto
positivo, tendo averbado am-
bas, quatro derrotas nas qua-
tro jornadas disputadas. A pri-
meira metade da partida foi
dominada pela equipa sadina
que ao intervalo vencia por 15-
11. Reacção da equipa do FC
Gaia na 2ª parte, que equili-
brou a partida e conseguiu
igualar o marcador (25-25)
no final dos 60 minutos. Com
esta igualdade Vitória e FC
Gaia continuam a ocupar os
dois últimos lugares da clas-
sificação, ainda sem qualquer
vitória. Terminada que está a
1ª volta, apesar de difícil, ain-

da nada está perdido para as
aspirações da equipa setuba-
lense, que agora vai ter um ci-
clo de três jogos consecutivos
em casa. Relembre-se que os
dois primeiros classificados
garantem a subida automáti-
ca à 1ª Divisão, o 3º e o 4º
classificado disputarão um
play-off com os últimos clas-
sificados do primeiro escalão.
Resultados da 5ªJornada:

AA São Mamede 29-40 Boa
Hora/Roff; Vitória de Setúbal
25-25 FC Gaia; AC Sismaria
23-23 Arsenal Braga
Classificação: 1º Arsenal –

14 pts; 2º Boa Hora/Roff – 13
pts; 3º AA São Mamede – 12
pts; 4º AC Sismaria – 9 pts; 5º
FC Gaia – 6 pts; 6º Vitória de
Setúbal – 6 pts.
Próxima Jornada (04/06):

Boa Hora/Roff vs FC Gaia; AC
Sismaria vs AA São Mamede;
V. Setúbal vs Arsenal Braga.

JF
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andebol
cAmpeonAto nAcionAl de JuveniS mASculinoS

Sanjoanense sobe à primeira

SaNjoaNeNSe, 24
avaNca, 22

Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Óscar Almeida e Luís Santos.
Sanjoanense: Ramiro Pinho, João Freitas, 
António Silva, Francisco Silva, Miguel Pi-
nho, Daniel Andrade, João Perez, Gonçalo 
Fernandes, Guilherme Novo, Diogo Santos, 
Alexandre Travares, Guilherme Guerreiro, 
Rodolfo Silva.
Treinador: Miguel Sousa.
AA Avanca: Bernardo Silva, Tomás Resen-
de, Tiago Arrojado, Jorge Valinho, Paulo 
Moreira, João Ferreira, Rafael Azevedo, 
Ciprian Popovici, Henrique Gaspar, Lou-
renço Santos, Vítor Gaspar, Alfredo Torres, 
Diogo Valente.
Treinador: Tiago Marques.
Ao intervalo: 10-12.

Este era um jogo importante 
para a Sanjoanense. A vitória 
dava o primeiro lugar do grupo 
à equipa alvinegra e garantia 
o acesso direto à 1.ª Divisão 
Nacional quando falta ainda 
uma jornada para o final do 
campeonato.

A Sanjoanense entrava em 
campo com vantagem nos golos 
sobre o Avanca, segundo classi-
ficado, mas nem isso fez a equipa 
de S. João da Madeira mudar de 
atitude, que desde cedo procurou 
a vitória. Mas a primeira metade 

não correu da melhor forma para 
a formação alvinegra, que apesar 
do empenho acabaria por chegar 
ao intervalo em desvantagem 
(10-12).

Na segunda parte a Sanjo-
anense entrou decidida em dar 
a volta ao marcador e com seis 
minutos de jogo chega à igual-
dade a 13 golos. Numa fase em 
que o jogo estava equilibrado, a 
equipa alvinegra teve uma boa 
oportunidade para passar para a 
frente no marcador num rápido 
contra-ataque, que obrigou os 

visitantes a recorrer à falta. Não 
foi no lance seria na cobrança do 
castigo que os locais assumiriam 
a liderança, mas a vantagem 
durou pouco, já que na resposta 
o Avanca restabelece o empate 
(14-14).

Com o encontro a aproxi-
mar-se do final, e depois de um 
período com o jogo dividido e 
de várias alterações do marca-
dor, a Sanjoanense acaba por 
conseguir uma ligeira vantagem, 
que chegou a ser de três golos, 
assegurando  a vitória por 24-22.

 “nunca procurámos gerir o resultado”
Depois de uma época de 

grande nível, com a Sanjoanen-
se a liderar as várias fases do 
campeonato, a equipa alvinegra 
garantiu a subida de divisão 
por mérito próprio e a uma 
jornada do final da competição, 
cumprindo assim um objetivo 
“que perseguia desde o início 
da época”. “Apesar de se tratar 
de uma equipa muito jovem, 
com muitos atletas do escalão 

inferior, definimos internamente 
esse objetivo. Jogo após jogo 
a meta foi-se aproximando e 
neste encontro saíamos que, se 
não falhássemos, a subida seria 
concretizada”, esclarece Miguel 
Sousa, treinador da equipa. “Só 
foi possível com o trabalho dos 
atletas, diretores e da própria 
estrutura do clube, que ama o 
andebol e nos dá condições de 
trabalho”, acrescentou o téc-

nico, que, apesar de ter visto a 
sua equipa liderar a competição 
desde o primeiro dia, reconhece 
que “não foi fácil”. “Apanhamos 
boas equipas pela frente e este 
encontro com o Avanca demons-
trou as dificuldades, mas tam-
bém revelou que só com trabalho 
e uma excelente segunda parte 
as conseguimos superar”, frisou 
Miguel Sousa, que reconhece que 
os atletas “acusaram um bocado 

a pressão do jogo”. “Apesar 
de saberem que tínhamos uma 
vantagem de oito golos para 
gerir, nunca transmitimos essa 
ideia. Jogamos sempre para a 
vitória, ou, no mínimo, para o 
empate, embora uma derrota a 
sete golos também nos servisse. 
Mas como somos uma equipa 
ambiciosa nunca procuramos 
gerir o resultado”, concluiu.

NSF
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jUvenis de andebol

sanjoanense venCe 
e sobe à 1.ª divisão 

naCional
P 14
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CAMPEONATO REGiONAL 
DE iNFANTiS FEMiNiNOS

decidido nA 
primeirA pArte

SaNjoaNeNSe, 12
MoNte, 16

Sanjoanense: Patrícia Faria, Mariana Barata, 
Nádia Correia, inês Bastos, Luciana Rebelo, 
Daniela Sebastião, Mariana Pinho, inês 
Coelho, Maria Pinho, Leonor Silva, Andreia 
Correia, inês Lima, Patrícia Pereira, Ana 
Gonçalves, Maria Santos.
Treinador: Rui Andrade.

A Sanjoanense perdeu terre-
no para a equipa do Monte com 
esta derrota frente  à formação da 
Murtosa. A primeira parte perten-
ceu aos visitantes, que chegaram 
ao intervalo com quatro golos de 
vantagem (3-8), mas no segundo 
tempo a Sanjoanense esteve 
melhor e alcançou um parcial po-
sitivo, mas não conseguiu anular 
a diferença.

CAMPEONATO NACiONAL 
DE iNFANTiS MASCULiNOS
AdS dominAdA 
pelo eSpinho

Sc eSpiNho, 43
SaNjoaNeNSe a, 14

 
Sanjoanense: Bruno Costa, João Henriques, 
André Teixeira, Miguel Leite, marcos Carva-
lho, José Almeida, João Lourenço, Miguel 
Almeida, Eugenio Khomenko.
Treinador: Mário Lopes.

Frente ao líder da classifi-
cação, a Sanjoanense não teve 
argumentos para contrariar a 
superioridade dos locais, que ao 
intervalo já venciam tranquila-
mente por 23-6. A segunda parte 
foi mais do mesmo, com o Espinho 
a distanciar-se ainda mais no 
marcador.

CAMPEONATO NACiONAL 
DE iNFANTiS MASCULiNOS

SAnJoAnenSe cede 
em Jogo 

de vizinhoS

FeireNSe a, 37
SaNjoaNeNSe B, 19

Sanjoanense: Afonso Tavares, Gustavo 
Vieira, Francisco Brandão, Bruno Lima, 
Tiago Lima, Tomás Silva, Bernardo Morais, 
Pedro Silva, Diogo Moreira, João Batista, 
Vasco Silva.
Treinador: Hélder Vieira.

Num jogo entre vizinhos, a 
Sanjoanense acabaria por ceder 
frente à forte formação do Feiren-
se, que dominou toda a primeira 
parte. No segundo tempo os alvi-
negros reagiram e conseguiram 
manter o encontro mais equili-
brado, mas sem evitar a derrota.

CAMPEONATO REGiONAL 
DE MiNiS MASCULiNOS
venceu o mAiS 

Forte

FeireNSe B, 8
SaNjoaNeNSe a, 20

Sanjoanense: Afonso Tavares, André Mes-
quita, Pedro Silva, Bruno Costa, ivo Silva, 
David Carvalho, João Pinto, Rodrigo Lopes, 
António Devile, Francisco Brandão, Rúben 
Ferreira, Duarte Raínho.
Treinador: Paulo Ferreira.

A Sanjoanense foi a melhor 
equipa em campo, conseguido 
uma vitória confortável frente à 
formação vizinha de Santa Maria 
da Feira. Apesar dos alvinegros te-
rem dominado ambos os períodos 
do encontro, a equipa visitante foi 
mais eficaz na concretização na 
primeira metade com um parcial 
de 4-12.

CAMPEONATO REGiONAL 
DE MiNiS MASCULiNOS

vitóriA 
conStruídA nA 
SegundA pArte

SaNjoaNeNSe B, 15
alavariuM, 25

 
Sanjoanense: Henrique Novo, Diogo Cunha, 
Gustavo Vieira, Francisco Silva, Afonso 
Ramalho, Gonçalo Pinto, Gaspar Pinho, 
Rúben Pinho, Simão Rodrigues, Carlos 
Coelho, João Soares.
Treinador: Diogo Santos.

A Sanjoanense conseguiu 
manter o encontro equilibrado 
ao longo da primeira parte frente 
a uma das equipas que ocupa o 
topo da classificação, chegando 
ao intervalo com uma igualdade 
a oito golos. No segundo tempo 
os alvinegros não conseguiram 
manter o mesmo ritmo e com um 
parcial de 7-17 viram o Alavarium 
“fugir” no marcador.

CAMPEONATO REGiONAL 
DE MiNiS FEMiNiNOS

vitóriA cASeirA

SaNjoaNeNSe, 31
aa eSpiNho, 16

Sanjoanense: Mariana Barata, Ana Duarte, 
Sofia Sousa, Joana Faria, Joana Martins, 
Maria Pinho, Leonor Silva, Luciana Rebelo, 
Daniela Sebastião, Laura Tavares.
Treinador: Carlos Ferreira.

Uma boa entrada em jogo 
permitiu que a Sanjoanense se 
fosse distanciando no marcador, 
chegando ao intervalo com uma 
vantagem de oito golos (15-7). Na 
segunda parte o jogo manteve o 
mesmo ritmo, com os alvinegros a 
conseguirem garantir a diferença.
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andebol
cAmpeonAto dA europA SenioreS FemininoS de Andebol

S. João da madeira recebe jogo de qualificação entre portugal e rússia
O Pavilhão das Travessas 

recebe, no próximo dia 2 de 
junho, um dos dois últimos 
jogos de qualificação para o 
Campeonato da Europa Senio-
res Femininos Suécia 2016, de 
andebol. São dois jogos decisi-
vos para a equipa das Quinas 

que começa por receber, em 
S. João da Madeira, a Rússia, 
atual líder do Grupo 6, e que já 
está apurada para a fase final 
do Europeu. 

O encontro, com entrada 
livre, terá transmissão em direto 
pela A Bola TV.

De recordar que no pri-
meiro encontro entre as duas 
seleções, disputado em Rostov-
Don, na Rússia, Portugal perdeu 
por 39-19. 

Após o encontro em S. João 
da Madeira, a Seleção Nacional 
ruma a Lisboa para viajar para 

Aarhus, na Dinamarca, onde 
irá defrontar as dinamarquesas 
no último jogo de qualificação.

Os trabalhos da equipa 
Lusa arrancam a 30 de maio, já 
em S. João da Madeira, sendo 
que no dia 31 a Seleção Nacio-
nal vai visitar algumas escolas 

do concelho com o objetivo de 
promover o jogo com a Rússia 
e a modalidade. 

No dia 1 de Junho, a co-
mitiva nacional realiza uma 
última visita social, na qual terá 
a oportunidade de conhecer a 
fábrica de lápis Viarco. 

De salientar que Ana An-
drade e Diana Roque, atletas 
formadas na Sanjoanense, mas 
que atualmente representam o 
Madeira Andebol SAD, fazem 
parte do lote de convocadas 
para estes dois encontros de 
qualificação. 
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aNdebol

seniores acreditam na suBida à 1ª divisão
No passado sábado as seniores 
da SIR 1º de Maio foram até 
Valongo do Vouga defrontar 
a quarta classificada da 2ª 
Divisão,  num jogo com margem 
de erro zero para continuar a 
ambicionar a subida ao primeiro 
escalão

A primeira parte foi disputada com gran-
de equilíbrio e aos 10 minutos verificava-se 
um 4-3 no marcador, 9-8 aos 20 e 13-14 
favorável à SIR 1º de Maio ao intervalo.

No segundo tempo, ainda com mais in-
tensidade de jogo e novo empate a 19 aos 
45 minutos, ao qual se seguiu uma fase de 
domínio das atletas marinhenses, que che-
garam aos quatro golos de vantagem (20-
24). As visitadas tiveram uma reação final, 
o que obrigou a SIR a sofrer para garantir 
a vitória pela margem mínima de 25-26.

Com este resultado a formação da Ma-
rinha Grande continua em terceiro lugar 
com menos dois pontos que o Académico 
do Porto que segue em segundo.

 Ò juvEnis FEmininos Em 7º luGar 

no CampEonato naCional 

Disputou-se no passado fim de semana em 
Leça da Palmeira a terceira fase do Campeo-
nato Nacional. Quatro equipas em competi-
ção no sistema de todos contra todos em que 
o vencedor garantia a presença na fase final, 
também a quatro. À SIR (na foto) juntaram-se 
o Alavarium AC, CS Madeira e a equipa da 
casa, o AC Leça. 

A SIR jogou o seu primeiro jogo contra o 
Alavarium e apesar de períodos de grande 
equilíbrio acabou por ser mais forte o adver-
sário, que venceu por 34-28. No segundo 
jogo só a vitória interessava e as atletas da 
SIR mostraram o seu valor nos minutos ini-
ciais, valeram ao CS Madeira os ferros da 
baliza. A SIR não aproveitou as oportunida-
des iniciais e o adversário acabou por se 
recompor e impor o seu jogo, ganhando por 
26-19. No terceiro jogo, contra o AC Leça, 
e com este já qualificado para a fase final, 
restava à SIR mostrar que tinha chegado a 
esta fase por mérito próprio. Com uma pri-
meira parte de bom nível o resultado ao in-
tervalo era desfavorável à SIR por apenas 1 

golo. Na segunda parte o AC Leça acabou 
por mostrar o porquê de se ter qualificado 
para a fase final e venceu por 33-26.

Numa prova que contava inicialmente 
com um total de 51 equipas distribuídas por 
sete zonas, a SIR 1º de Maio garante uma 
vez mais um lugar de prestígio com um 7º 
lugar nacional.

  
 Ò Quinta FEira é dia dE joGo GrandE

Amanhã, quinta feira, as seniores re-

cebem o Ílhavo, no Pavilhão Municipal 
Nery Capucho, em jogo da antepenúlti-
ma jornada, que está agendado para as 
16h. Só a vitória serve as cores marinhen-
ses para manter a esperança de subir de 
escalão. 

Para sábado estão agendados dois 
jogos para o mesmo espaço. São eles o 
encontro dos infantis masculinos com a 
Sismaria, às 10h, e a receção das juvenis 
ao Cister, às 12h. ß
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publicidade

andebol

A equipa de Iniciadas Femininas de Andebol da Casa do
Povo da Vacariça vai disputar a fase final de apuramento
para saber se prosseguem para os últimos jogos que
decidem o título nacional. A competição é já no próximo
fim-de-semana, de 27 a 29 de maio. O clube, além da
disputa pela passagem à próxima etapa, é anfitrião nestes
três dias de jogos, que se realizarão no Pavilhão Municipal
do Luso.
No dia 27, às 19 horas, a Vacariça entra em campo, num
jogo contra o SIM (Sociedade Instrução Musical) Porto

Vacariça disputa
e organiza fase final dos Nacionais

Salvo, enquanto às 21 horas, jogam o CS Madeira e o CS
(Centro Social) Juventude Mar.
No dia 28, pelas 18 horas, jogam SIM Porto Salvo e CS
Juventude Mar e, pelas 20 horas, voltam a jogar as meninas
da Vacariça, desta vez, contra o CS Madeira.
No último dia, 29 de maio, às 11 horas, joga o CS Madeira
contra o SIM Porto Salvo, e, às 13 horas, o CS Juventude
Mar contra a Casa do Povo da Vacariça.
Destas equipas passa apenas uma à final Nacional.
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Minis do Póvoa Andebol 
conquistam título regional

Depois de vencer o Azurara por 
16-12, no passado fim de semana, 
a equipa de minis do Póvoa An-
debol sagrou-se campeã regional.

Num jogo equilibrado na pri-
meira parte, perante um adver-
sário que ainda não tinha qual-
quer derrota, a equipa poveira foi 
para o intervalo a vencer por um 
golo de diferença. Já na segunda 
metade, o grupo da Póvoa ganhou 
uma vantagem de 4 golos, man-
tendo-a até ao final da partida.

Depois de três anos a lutar pelo 
título, os dirigentes do clube con-
sideram que “chegou finalmente a 
hora de o conquistar, sendo esta 
época o culminar de um traba-
lho intenso mas bastante produ-
tivo, conseguindo superar equipas 
como Águas Santas, F.C. Porto e 
Colégio dos Carvalhos, escolas de 
andebol e com grande história na 
modalidade”.

Juvenis jogam 
no Encontro Nacional

Por sua vez os escalões de ini-
ciados e juvenis do Póvoa Andebol 
somaram uma vitória e um empate, 
respetivamente. Os iniciados vence-
ram o F.C. Porto por 25-31, enquanto 
os juvenis empataram a 30 golos, 
com o F.C. Gaia, estando ainda assim 
garantido o apuramento para a Final 
Four Regional, onde os juvenis vão 
lutar pelo título.

Pensando já na próxima época, 
o clube poveiro já assegurou uma 
nova aposta, no escalão de Bambis, 
que no fim de semana participou 
no Festand – Olimpíados de Ande-
bol, em Ermesinde. “Será um esca-
lão em que o Póvoa Andebol vai 
apostar mais no próximo ano em 
captações, pois não temos dúvidas 
que são estas crianças que serão o 
futuro deste clube e da modalidade”, 
explicou o clube em comunicado. 

Equipa de minis é campeã regional
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Associação de Vermoim estabelece parcerias com instituições de ensino do concelho 

ACV assina protocolos de incentivo 
à prática do andebol 

Filipe Jesus 

O ACV Andebol Clube está a desenvolver 
um trabalho de promoção do desporto 
junto da comunidade infantil. A coletivi-
dade pretende incutir bons hábitos de 
saúde nas crianças e jovens através da 
prática do andebol e, nessa perspetiva, 
assinou, no passado domingo, protocolos 
de cooperação com várias instituições do 
concelho. A Creche Recreio do João, o Cen-
tro Social de Castelões, o Agrupamento de 
Escolas Padre Benjamim Salgado, o Centro 
Social de Pousada de Saramagos e o Agru-
pamento de Escolas Camilo Castelo Branco 
foram as entidades que firmaram parce-
rias com o clube famalicense. 

Tendo como objetivo captar atletas 
para compor as suas equipas, o clube fa-
malicense dedicou um dia para que os alu-
nos dos referidos estabelecimentos to-
massem contacto com a modalidade. A 
assinatura destas parcerias era um obje-
tivo há muito definido pelo clube e que 
deixou o presidente José Faria indisfarça-
velm ente orgulhoso: "sinto-me realizado. 
Queríamos concretizar estes protocolos 
com escolas e IPSS nas idades mais baixas 
há já algum tempo. Tem sido uma luta 
muito grande, estes protocolos não foram 
fáceis pois tivemos que afinar pormeno-
res", ressalva o líder do clube. 

O ACV Andebol Clube deseja que estas 
iniciativas sirvam para "colmatar uma  

grande lacuna do passado, de forma a ten-
tar ter todos os escalões. Queremos au-
mentar o número de miúdos para alimentar 
os escalões seguintes". Apesar de admitir 
algumas limitações, o dirigente mostrou o 
desejo de manter equipas no masculino e 
feminino pois "o clube nasceu assim e va-
mos lutar para que continue assim". 

José Faria defendeu que a coletividade 
a que preside "é um clube virado para a 
formação", tendo o claro desígnio de se 
tornar "uma referência a nível distrital". A 
sustentar esta afirmação, o presidente faz 
questão de enaltecer os vários jogadores  

formados no clube a representar as sele-
ções distritais e inclusivamente nacionais. 

Desporto é um elemento crucial 
para o desenvolvimento dos jovens 
A formalização dos referidos protoco-

los foi igualmente alvo de rasgados elo-
gios por parte das instituições envolvidas. 
A representante da Creche Recreio do João, 
Telma Pereira, partilha da opinião de que 
"os miúdos devem começar a fazer des-
porto desde pequenos", reprovando o 
atual predomínio dos jogos virtuais nas 
camadas mais jovens. A responsável refe- 

riu ainda que "o desporto é mais urr 
forma de interagir", valorizando "o trab 
lho em parceria" entre associações e in 
tituições. 

Já o Agrupamento de Escolas Cami 
Castelo Branco tem desenvolvido projeto 
que visam aproximar as escolas às ass 
ciações desportivas. O representante e 
agrupamento, Ricardo Ferreira, sublinhe 
o papel dos clubes para "o desenvoh 
mento do gosto das crianças pelo de 
porto" e reiterou o facto de mais de loc 
alunos estarem envolvidos neste tipo e 
iniciativas. 

Trabalho promovido pelo ACV 
deverá servir de exemplo 

A acompanhar a assinatura dos prot 
colos esteve Manuel Ferreira. O vice-pre! 
dente da Associação de Andebol de Bra s,  

e representante da Federação de Andeb 
de Portugal enfatizou, de forma recorrent 
o trabalho desenvolvido pelo clube fam 
license. 

"Hoje assisti a uma situação que lu 
há muitos anos. Trabalhar em rede é mui 
importante para contribuir para o ores( 
mento dos jovens, quer como homei 
quer como atletas", exulta. 

Manuel Ferreira considerou que o A( 
deverá ser visto como um exemplo, poi 
apesar de ainda ser um clube jovem, 
conseguiu colocar vários atletas nas sel 
ções distritais e nacionais. 
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Andebol: Goleadores 
do ACV em destaque 

Com a competição a caminhara passos largos para o seu final, as equi-
pas do ACV Andebol Clube cumpriram mais uma jornada dos respeti-
vos campeonatos no passado sábado. 

A equipa de Iniciados masculinos cumpriu na deslocação até Vila 
Real, onde defrontou a equipa principal do Sport Vila Real e Benfica por 
22-34. João Oliveira (14 golos) e Diogo Luís Silva (11 golos) foram os mar-
cadores de serviço. 

Já as Iniciadas receberam a Juventude do Mar, composta maiorita-
riamente por atletas mais velhas, com as famalicenses a baterem-se 
bravamente. 

Por fim, a equipa sénior feminina finalizou a sua participação na 
Taça Miranda de Carvalho. O derradeiro jogo disputou-se em Arco-
zelo, em Vila Nova de Gaia, tendo a formação famalicense garantido o 
3º lugar numa competição que reuniu io equipas. No plano individual, 
a capitã Mélanie Oliveira repetiu a liderança na lista dos melhores mar-
cadores pela segunda vez na presente temporada. 

Apesar de o coletivo assumir particular relevância no clube, o su-
cesso individual é uma consequência do trabalho de grupo. Nessa pers-
petiva, nota de realce para a liderança atual de vários atletas do ACV 
Andebol Clube na lista de goleadores das várias competições, como 
João Oliveira (187 golos); Diogo Luís Silva (134); Lara Gonçalves (149) 
e Mélanie Oliveira (138). 
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Andebol

ADA garante subida à 2.ª Divisão Nacional

► A Associação Despor-
tiva Albicastrense (ADA) 
ganhou o passaporte para 
a subida à 2.ª Divisão Na-
cional de Andebol, após 
ter ganho frente ao Samo-
ra Correia por 31-30. Ao 
POVO da BEIRA, Antó-
nio Mata, presidente do 
ADA, mostrou-se satisfeito 
por ver a equipa a atingir 
um dos principais objeti-
vos da época. 

“Sempre acreditei que 
conseguíamos chegar a 
esta fase”, disse.

O próximo objetivo pas-
sa por conseguir vencer o 
título de campeão da 3.ª 
Divisão Nacional. Um ob-
jetivo que a ADA está a um 
passo de atingir, visto que, 
a duas jornadas de termi-
nar a época, tanto a ADA 
como a equipa de Beja têm 
quatro pontos de vanta-
gem sobre o Vela de Tavira. 

Assim, a equipa de Cas-

telo Branco tem ainda que 
se deslocar a Carcavelos e 
receber o Serpa. Posto isto, 
caso fi que em primeiro lu-
gar da zona sul, enfrentará 
a equipa de Santo Tirso, 
o primeiro classifi cado da 
zona norte.

Segundo revelou ao 
POVO da BEIRA, caso a 
ADA consiga fi car em pri-
meiro da zona sul, António 
Mata vai fazer tudo para 
que essa disputa do título 
seja em Castelo Branco.

“Entretanto vamos 
propor fazer a fi nal aqui 
em Castelo Branco. San-
to Tirso também quer 
que a fi nal seja lá, por 
isso, quem oferecer mais, 
terá a fi nal na sua cidade. 
Temos que tentar puxá-la 
para cá”, anunciou.

Castelo Branco sempre 
foi uma cidade ligada ao 
andebol, no entanto, a 
ADA apresenta uma ca-
rência: falta de jogadores 
albicastrenses. De acordo 

com António Mata, há jo-
vens albicastrenses que se 
interessam por andebol, 
porém, chegam a certa al-
tura da vida e têm de sair 
de Castelo Branco, ou por 
motivos académicos ou 
por motivos profi ssionais.

“A Câmara Munici-
pal tem-nos dado muito 
apoio, mas temos sem-
pre uma carência de jo-
gadores. Temos sempre 
de ir buscar jogadores 
de fora, o que representa 
mais custos. Aliás, neste 
momento, por exemplo, 
temos jogadores de Via-
na do Castelo”, explicou 
o presidente da ADA ao 
POVO da BEIRA.

Apesar desta carência 
de jogadores oriundos de 
Castelo Branco e de mais 
apoio fi nanceiro, António 
Mata garantiu que vai lu-
tar pelo grande sonho de 
voltar a ver a ADA na 1.ª 
Divisão Nacional de Ande-
bol. ■

POR PATRICIA CALADO
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ADA sobe à 2.ª Divisão Nacional

Andebol
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Juvenis do Callidas 
terminam prova 
sem derrotas 

Terminou no último sábado o 
Torneio de Encerramento de Juvenis 
Femininas da Associação de Andebol 
de Braga, com a equipa do Callidas 
Club a conseguir o pleno. Foram oito 
jogos e oito vitórias para a equipa 
de Vizela, que a exemplo do ano 
passado voltou a conquistar o 
Torneio de Encerramento. O último 
jogo foi diante do Fafe, com vitória 
por 18-24. 

Já em Juvenis Masculinos, o 
Callidas Club recebeu a formação do 
Leça e perdeu por 28-30. 
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Conhecido em Vila Verde 

como presidente da Socie-
dade Amar Terra Verde, 
João Luís Nogueira é um dos 
mais recentes campeões. 
Ao serviço do ABC de Braga, 
como presidente do clube, 
João Luís Nogueira venceu 
a Taça Challange da EHF. 

“Esta foi a terceira final. Em 
duas saímos derrotados e 
ganhamos este ano. O pavi-
lhão estava completamen-
te cheio. Uma das maiores 
enchentes do clube”, conta 
João Luís Nogueira, ainda 
coma a emoção na voz do 
um título de andebol euro-
peu arrancado ao Benfica, 
naquela que foi a primeira 
final de uma competição 
europeia entre clubes portu-
gueses. 

“Voltamos a trazer os 
adeptos do andebol ao pa-
vilhão num clube onde fa-
zermos vendeiros milagres. 
O plantel é todo português 
e temos três atletas com 17 
anos no plantel. É com esta 
gente e com a formação do 

clube que vamos continuar 
a lutar”, afirma João Luís 
Nogueira, que tem o ABC 
a disputar, também com o 
Benfica, o título nacional de 
andebol. 

O presidente do clube, que 
gera em Vila Verde o Com-
plexo Desportivo de Vila Ver-
de, o ISAVE e a EPATV, fala 
num orçamento loa cost. 
“Sabe que o Benfica, Porto 
e Sporting tem orçamentos 
quatro ou cinco vezes supe-
riores. Daí o nosso feito ser 
ainda mais relevante”, frisa, 
alimentando o sonho de ter 
em Vila Verde uma equipa 

de andebol virada para a 
formação. 

“A ideia era criar aqui um 
núcleo do ABC. Era para ser 
um escalão de iniciados, ju-
venis e mais tarde ter uma 
equipa de juniores. Há um 
protocolo, mas vamos ver 
o que acontece”, indicou 
João Luís Nogueira.

D
R

“Era um título europeu 
perseguido há muito tempo” 

Nuno Cerqueira

Equipa do ABC de Braga
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Andebol 

Minis do Póvoa Andebol São Campeões 
Os Minis do Póvoa Ande-

bol sagraram-se campeões 
regionais, ao vencer o Azura-
ra por 16-12. Os jovens an-
debolistas poveiros ultrapas-
saram um adversário que 
ainda não tinha sofrido qual-
quer derrota esta época, 
mas a raça e o querer foram 
determinantes para a con-
quista do primeiro título nes-
te escalão para o Póvoa. 
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ANDEBOL Os juniores do Feirense, depois de vencer a 
Zona Norte, vão agora disputar o título de campeões na-
cionais da segunda divisão. O adversário será o Lagoa AC, 
que venceu a Zona Sul, e o primeiro jogo realizar-se-á no 
próximo domingo, dia 29, no Pavilhão da EB 2,3 Fernando 
Pessoa. A segunda mão disputar-se-á no Algarve.

Feirense disputa 
título nacional
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Andebol: 
formação do 
JAC nas fases 
finais dos 
campeonatos 
nacionais

As equipas de andebol feminino 
do JAC-Alcanena vão disputar 
as fases finais dos campeonatos 
nacionais, em todos os seus es-
calões de competição: iniciadas, 
juvenis e juniores. 

Com a vitória em Aveiro diante 
do Alavarium, no passado dia 15, 
por 36-34, e após uma segunda 
fase nacional muito disputada, as 
juniores conseguiram o apuramento 
directo para fase final a quatro, de 
onde sairá o próximo campeão. 
Esta competição será disputada 
pelo JAC, Colégio de Gaia e os 
dois primeiros classificados da 3ª 
Fase, em local ainda por definir, 
nos dias 10, 11 e 12 Junho.  

Desde o passado dia 23 de Abril 
e ainda com três jornadas por 
disputar, que a equipa de juvenis 
está apurada para a final “four” 
do campeonato nacional, compe-
tição que será disputada pelo JAC, 
Colégio de Gaia, Juventude do Lis 
e o primeiro classificado da 3.ª 
fase, em local ainda por definir, 
nos dias 3, 4 e 5 de Junho.

Também as Iniciadas estão 
apuradas para a Fase Final a 4 
do Campeonato Nacional, desde 
o passado dia 1 de Maio, após 
derrotar a equipa de Porto Salvo, 
em Talaíde, por 27-23. 

A competição será disputada 
pelo JAC, Alpendorada, Leça e 
o vencedor da 3.ª fase, em local 
ainda por definir, nos dias 10, 11 
e 12 Junho.
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fissociação Desportiva Godim (findebol) - Peso Régua 
próximos jogos ( fim de sentam' de 21/05/2016, 22/05/2016 e 

26/05/2016) Andebol clube supra: 

TORNEIO ENCERRAMENTO INICIADOS MASCULINOS 

22/05/2016, DOMINGO, 11:00 HORAS - PAVILHÃO MUNICI-
PAL DE PESO DA RECUA 

D GODIM - SVR BENFICA "Ir 

TORNEIO ENCERRAMENTO INICIADOS MASCULINOS 

26/05/2016 - 5' FEIRA - 16:00 HORAS - PAVILHÃO MUNI-
CIPAL VIZELA 

CALLIDAS CLUB - AD GODIM 

MINIS 

22/05/2016, DOMINGO, DAS 10:00 ÀS 16:30 HORAS - CAM-
PO MUNICIPAL DE PESO DA RÉGUA 
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