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HUGO COSTA

ONCLUÍDO ontem o prazo para as federações nacionais solicitarem vagas
extra na Champions junto da Federação Europeia
(EHF), A BOLA sabe que a Federação de Andebol de Portugal (FAP)
formulou, junto da mesma, pedido para que o FC Porto jogue a Liga
dos Campeões — na qual disputou
a fase de grupos em 2013 /14 e
2015/16 — em lugar da Taça EHF.
Decidida na semana passada, a
pretensão federativa de ver Portugal, 10.9 classificado no ranking
europeu de clubes, merecedor de
lugar extra na prova maior do an debol, poderá não ter o aval do organismo europeu, que tem por hábito privilegiar potências como
Alemanha, Espanha, França, Polónia, Dinamarca e Macedónia.
Alemães e húngaros têm direito a
duas vagas, as restantes a uma mas
têm conseguido sempre colocar
mais uma equipa, com exceção da
Hungria que deverá ter os habituais Veszprém e Szeged.
Teoricamente, o Sporting, como
campeão nacional — apesar dos
portistas terem recorrido para o
Conselho de Justiça da decisão do
protesto na partida com o Benfica
— deverá entrar nos grupos C e D,
tendo os leões já enviado à FAP a
documentação exigida para ser remetida à EHF, com a nomeação do
novo pavilhão João Rocha como
palco dos jogos e o Multiusos de
Odivelas como alternativo. A questão do pavilhão é um dos oito requisitos (a par da televisão, ranking
no campeonato, espetadores, performance nas competições europeias, potencial de patrocínios,
implementação de deveres, regulamentação e novas plataformas)
exigidos pela EHF para atribuição
das vagas e, mais tarde, distribuição das equipas pelos grupos: 16
nos grupos A e B, as restantes nos
C e D e nos torneios de qualificação que serão a 2 e 3 de setembro.

C

FAP pede vaga
na Champions
para o FC Porto
Decisão da EHF conhecida dia 23 ou 24 Pela primeira vez, Portugal
poderá ter dois representantes na maior prova europeia de clubes
l,ABRIEL FONTLS/ASF

Caso se concretize a atribuição
da vaga a Portugal, o FC Porto que cumpre todos os requisitos poderá ainda aceder direto à fase
de grupos mas, a exemplo do
Sporting, no grupo C e D, sendo
certo que não se poderão encontrar no mesmo. Seria também inédito, pois pela primeira vez na história, a maior prova de clubes do
Velho Continente teria duas formações lusas.
A confirmar-se a entrada do FC
Porto na Champions, o Benfica fi cará como único representante
português na Taça EHF e o ABC na
Taça Challenge, mas ainda este
mês a EliF deverá 'atribuir uma
vaga extra a Portugal na Challenge, em virtude da vitória do Spor
ting na mesma. Ai, o Madeira SAD,
quarto classificado, poderá entrar
nas competições europeias.

DECISÕES AINDA ESTE MÉS

Tudo a decidir dias 23 e 24 deste mês, na reunião executiva da
Federação Europeia, enquanto o
sorteio está marcado para dia 30 em
Ljubljana, capital da Eslovénia.

A par do Sporting, campeão nacional, os dragões podem vir a jogar a principal prova europeia
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O GRUPO B. O Avanca foi a Maia
vencer o ISMAI, por 27-26, em
partida antecipada da 13.' jornada do
grupo B do Andebol 1. A equipa da
casa chegou ao intervalo em
vantagem (16-12), mas não evitou o
desaire. Diogo Oliveira foi o melhor
marcador do Avanca (6 golos). Angel
Zulueta e António Ventura
destacaram-se no ISMAI com 5 cada.
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Resende apresentado hoje na Luz
4. Retifica oficializa hoje a contratação do técnico que guiou FC
Porto e ABC ao título

Aos 46 anos nova etapa para o tècnico

Carlos Resende, 46 anos, vai ser
apresentado esta tarde —18 horas —, no
Estádio da Luz, como treinador da equipa
de andebol sénior do Benfíca para as
próximas temporadas. Considerado um
dos melhores jogadores de andebol de

sempre, Resende estreou-se na
modalidade no Ateneu, seguindo-se o
Sporting (na formação), FC Porto e ABC
(em seniores) enquanto jogador,
ostentando no palmares uma coleção de
seis campeonatos, duas Ligas. cinco
Taças de Portugal, três Supertaças e
duas Taças da Liga. Ainda como jogador
deu inicio à aventura como treinador em
2006/07 ao serviço dos dragões,

conquistando a Liga em 2008/09, a
Taça de Portugal em 2007 e a Taça da
Liga em 2008. Na época de 2011/12
regressou ao ABC, ganhando para o
emblema de Braga o campeonato,
Supertaça e Taça Challenge em
2015/16 e ainda duas Taças de
Portugal, em 2014/15 — época em que
atingiu também a final da Challenge —
e 2016/17.
H. r
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Carlos Resende, 46 anos, vai ser apresentado esta tarde - 18 horas -, no Estádio da Luz, como
treinador da equipa de andebol sénior do Benfica para as próximas temporadas.
O português sucede no cargo ao espanhol Mariano Ortega, técnico das águias nas últimas três épocas.
08-06-2017
Redação

Página 4

A5

ID: 69893457

08-06-2017

Tiragem: 8000

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,00 x 21,65 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Opinião
JOSÉ MANUEL FERNANDES Deputado ao Parlamento Europeu

Ideias

+ gosto

Não estou certo!

A

globalização, a interdependência das economias e a sua desmaterialização ainda não foram
compreendidas. Convém que aqueles que
defendem a liberdade, a democracia, o
Estado de direito, a tolerância e a defesa
intransigente da dignidade humana se
juntem e atuem de forma coordenada. Só
unidos, em conjunto e de forma solidária,
poderemos controlar a globalização. Só
dessa forma puxamos pelos direitos sociais e venceremos os desafios comuns.
Todas as eleições são importantes e têm
repercussões fora dos limites geográficos
a que estão adstritos os eleitores. É evidente que, numa potência militar e económica como os Estados Unidos, a eleição
do seu Presidente tem uma influência ainda mais global. Os americanos quiseram a
"América Primeiro", o "orgulhosamente
americano". Votaram no radicalismo e no
proteccionismo, acompanhados do nacionalismo, do egoísmo e, em certa medida,
do ódio, numa ideia de supremacia.
Na semana passada, Donald Trump
anunciou que os EUA se retiravam do
acordo de Paris.
O acordo de Paris foi um compromisso
histórico, assinado em 2015 por 195 países, ao fim de vários anos de negociações.
É um acordo juridicamente vinculativo!
Mas Trump acaba de colocar em crise o
respeito da legalidade por parte dos EUA!
Este acordo promove uma ação abran-

gente e coletiva a nível mundial, com o
objetivo de conter o aquecimento global
do planeta, ao reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Com este acordo, os países comprometem-se a manter o
aumento da temperatura média global
abaixo dos 2ºC, mantendo os esforços para que este aumento se restrinja aos 1,5ºC.
Devemos evoluir para uma economia que
não tenha impacto no clima e que seja resiliente às alterações climáticas.
O compromisso que tinha sido assumido
pelo executivo de Barack Obama comprometia os Estados Unidos a reduzirem
a emissão de gases de efeito de estufa entre 26% a 28% até 2025, relativamente
aos valores de 2005.
Os EUA e a China são dos maiores poluidores mundiais, pelo que deixar de ter
um destes países a bordo deste acordo
compromete o esforço que vai ser feito
pelos restantes países.
Trump voltou atrás com o compromisso
que os EUA tinham subscrito e negociado
para se combater e mitigar as alterações
climáticas. Provou que não é fiável. Demonstrou que governa para o imediato e
que não se preocupa com as gerações futuras.
O “quero, posso e mando” é uma atitude
típica de ditadores e que ele abraça. Faz
tábua rasa das evidências e conclusões
científicas, ao afirmar que não acredita no
aquecimento global. A pouca credibilida-

de que tinha esfumou-se. Qual é o líder
mundial que confiará agora em Donald
Trump?
A UE tem de perceber que não pode
contar com os EUA e terá de se organizar
para reforçar a sua defesa e liderar a resolução dos desafios globais. Trump, ao rasgar o acordo de Paris, reforça a posição
da China que ele tanto queria contrariar.
A China, com o ar irrespirável em várias
cidades e a pensar na indústria das renováveis, tem interesse na diminuição das
emissões de carbono.
Trump uniu o mundo na defesa do acordo de Paris. Por outro lado, dividiu ainda
mais os norte-americanos, onde já vários
Estados, como Nova Iorque, Washington
ou Califórnia, várias cidades e empresas
afirmaram que vão respeitar e concretizar
as metas definidas no acordo de Paris.
Enganam-se aqueles que pensam que a
UE vai andar de braço dado com a China.
A UE não pode permitir o dumping social
e tem de exigir reciprocidade e uma concorrência justa e leal.
Trump, Putin e o Brexit obrigam os 27
Estados-Membros da UE a unirem-se e a
tomarem o destino nas suas mãos. A
Chanceler Angela Merkel foi a primeira a
compreender e a afirmar esta urgência.
Espero que Macron e todos os restantes
líderes estejam à altura.
Mas, infelizmente, não estou certo que
tal aconteça!

+ O desporto está em grande em Braga,
com o ABC a vencer a Taça de Portugal em
Andebol e a equipa de futebol de praia do
SC Braga a conquistar a Taça Europeia de
Clubes. As guerreiras do Minho lutaram
com grande garra na final da Taça de
Portugal de feminino, demonstraram
grande qualidade.
+ No sábado passado, tivemos o prazer de
assistir a mais uma exibição de excelência
do melhor jogador do mundo, o nosso
Cristiano Ronaldo, que ganha assim a sua
quarta Liga dos Campeões, a terceira em
quatro anos. Enquanto esperamos pela
quinta Bola de Ouro, podemos continuar a
apreciar o melhor atleta português de
todos os tempos!

- não gosto
- O Secretário de Estado Rocha Andrade
veio ao Parlamento Europeu contrariar
aquilo que tinha sido dito pelo Ministro
das Finanças Mário Centeno na Assembleia
da República. Afinal, Portugal retirou da
lista negra dos offshores, a ilha de Man,
Uruguai e Jersey, sem o parecer da
autoridade tributária. Porque é que o
governo ainda não esclareceu a
contradição?
- A dívida pública atingiu em Abril
números históricos acima dos 247 mil
milhões de euros, mais 3,9 mil milhões de
euros do que no mês anterior. Apesar de
Bruxelas aceitar que empréstimos como o
que serve a CGD não contem para o cálculo
do défice, este governo aumenta a dívida.
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6 O andebol da Académica está

a realizar treinos de captação para
jovens entre os 8 e os 15 anos. Os
testes decorrem até final do mês, às
segundas, quartas e sextas-feiras.
Entre as 18H00 e as 20H00, no pavilhão n.º 1 do Estádio Universitário
de Coimbra.
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Juvenis da Artística
disputam título em “casa”
D.R.

A equipa da Artística de Avanca é treinada por Tiago Cunha

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
OBJECTIVODepois de ter garantido a subida à 1.ª Divisão
Nacional de Juvenis, a equipa
da Artística de Avanca vai discutir, em casa, o título de campeão, já que a fase final do campeonato do segundo escalão
começa hoje, e até ao próximo
domingo, a disputar-se no Pavilhão Adelino Dias Costa.
Juntamente com a formação
da Artística, que venceu a Zona
2 da fase anterior, também vão
à procura de conquistar o troféu as equipas do Estrela Vigorosa (vencedor da Zona 1),
Évora AC (vencedor da Zona 3)
e os representantes dos arquipélagos dos Açores (Sp. Horta)
e da Madeira (Perestrelo), numa competição jogada em sistema de todos contra todos
para se encontrar o campeão
de 2016/2017.
Recorde-se que a Artística, na
primeira fase do campeonato,
somou por vitórias os 14 jogos
disputados, sendo mesmo a
única equipa deste escalão que
não sofreu qualquer derrota na

caminhada para esta fase final.
Daí que sejam grandes as expectativas quando à conquista
do titulo nacional por parte do
conjunto de Avanca, que jogará
com o “valor acrescentado” do
factor-casa.
Para o técnico Tiago Cunha ,
o principal obreiro na constituição de um plantel formnado
por jogadores muito promissores, fez questão de salientar
que “o grande objectivo a que
nos propusemos no inicio da
época era a subida, que foi alcançada. Agora, uma vez que
chegamos à fase final, queremos conquistar o título, numa
época gratificante para todos.
Jogar esta fase final em casa é
também um prémio para os jogadores e para o clube”.
A fase final nacional começa
hoje, abrindo com a partida entre a Artística de Avanca e a
equipa madeirense do Perestrelo, às 18 horas. Amanhã, a
partir das 20 horas, os anfitriões
jogam com o Estrela Vigorosa,
voltando a actuar no sábado,
às 15 horas, frente aos açorianos do Sp. Horta. A sua participação termina no domingo,
com o encontro frente ao Évora
AC, às 12 horas. |
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas | Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

Aveiro teve 16,8 milhões de euros
de resultado líquido em 2016
Câmara Municipal | P3

AdRA entrega prémio à escola
da Quinta do Picado Aveiro | P5
D.R.

Fiães vai acolher
voleibol do Sporting

i
i

i

i

Cartão de acesso
a contentores de
lixo será testado
Projecto-piloto vai ser testado, a partir de Setembro, por famílias e comerciantes da Urbanização Forca-Vouga, em Aveiro. O objectivo é ligar o produtor de resíduos à quantidade real
depositada, visando um modelo de tarifação
mais justo. Para isso, o acesso aos novos contentores faz-se por cartão. Página 2

S.C. Vista Alegre garante
continuidade do projecto

P29

Artística de Avanca disputa
título nacional de Juvenis P32

Alunos vão estagiar
em empresas da AEA
ESTGA assina protocolo | P20

Inaugurada Estação
de Biodiversidade
Oliveira de Azeméis | P13

Condenado a 14 anos
de prisão por assaltar
20 habitações
O Pavilhão Municipal vai ser a “casa” do clube leonino para o plantel realizar os seus treinos Página 32

Aveiro e Ílhavo | P12
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Curso de árbitros de
andebol em Coimbra
Andebol
Formação

André Moura Pereira
A Federação de Andebol de
Portugal e o seu Conselho de
Arbitragem, associados ao departamento de arbitragem da
Associação de Andebol de Coimbra e ao Gabinete do Desporto da Universidade de Coimbra, estão a promover um
curso de árbitros de andebol,
que irá ter lugar em Coimbra,
de 14 a 17 de Junho.
Esta é uma altura singular
para o crescimento do número
de praticantes de andebol na
cidade do Mondego, depois de
garantida a subida para o Nacional da 2.ª Divisão da Académica que é o único clube, no
escalão sénior, a representar o
distrito de Coimbra, actualmente, nas competições nacionais da modalidade.

Como tal, na tentativa de fomentar o aumento de andebolistas na região, as instituições,
nacionais e regionais, responsáveis pela modalidade, - em
que se inclui a própria Federação -, dão um primeiro passo
para assegurar que os futuros
praticantes tenham as condições ideais para poder competir com a formação de árbitros.
A inscrição neste curso de árbitros de andebol encontra-se
limitado a 30 formandos, sendo que apenas se realiza com
um mínimo de 10 inscrições. O
curso realiza-se no Estádio Universitário de Coimbra, será gratuito, e terá uma duração de 25
horas. As inscrições podem-se
realizar no sitio da Universidade, www.uc.pt/gduc, assim como para o email do departamento da arbitragem da Associação de Andebol de Coimbra:
aandebolcoimbra.arbitros
@gmail.com. |
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B. Perestrelo na fase
final de andebol
A equipa de juvenis da
Bartolomeu Perestrelo estreiase hoje na fase final do
Campeonato Nacional da II
Divisão de andebol masculino,
que tem lugar até domingo em
Avanca. Os estudantes arranca
a prova pelas 18 horas de hoje
defrontando a equipa da casa.
Nesta fase final estão ainda as
equipas do Estrela Vigorosa
Sport, Évora AC e Sporting da
Horta.
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Encontro distrital com
meia centena de atletas
Nelas Estádio Municipal recebeu 12 equipas vencedoras dos seis encontros
interconcelhios disputados a 20 e 27 de Maio
D.R.

Andebol
Andebol4Kids

O Estádio Municipal de Nelas
foi palco do encontro distrital
de andebol no âmbito do projecto 'Andebol4Kids'.
A iniciativa contou com participação de mais de uma centena e meia de crianças, num
total de 12 equipas presentes,
que garantiram presença em
Nelas depois de vencerem os
seis encontros interconcelhios
disputados a 20 e 27 de Maio
em Viseu, S. João da Pesqueira,
Santa Comba Dão, S. Pedro do
Sul, Vila Nova de Paiva e Cinfães.
O encontro distrital decorreu no passado sábado e proporcionou uma experiência

Encontros envolveram crianças com 8 e 9 anos

diferente e enriquecedora,
tanto a nível desportivo como
pessoal, às crianças entre os 8
e os 9 anos que disputaram
vários encontros no recinto
nelense. Além de 'brincarem'
ao andebol com entusiasmo,

os alunos tiveram oportunidade de fazer novos amigos e
partilhar experiências em
clima de festa e boa disposição. No intervalo dos respectivos encontros, as equipas
passaram pela carrinha do

'Roteiro da Cidadania' e conversarem com os responsáveis da associação Animar sobre temas importantes para
um crescimento mais solidário e com melhor participação
cívica na sociedade.
Durante a tarde, todas as
crianças, devidamente enquadradas pelos seus professores,
participaram no debate sobre
o tema 'Bullying nas escolas' e
deixaram as suas mensagens
'anti-bullying' à associação
Animar, organizadora do debate.
A iniciativa contou com organização conjunta da Câmara Municipal de Nelas, Federação de Andebol de Portugal e Associação de Andebol
de Viseu. |
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OPINIÃO | ANA PEREIRA

Conquistas
de fim de semana

O

último fim de semana foi verdadeiramente alucinante para as gentes de Braga e foi difícil escolher que evento desportivo ir ver. Entre o futebol
de salto alto no Jamor, o futebol na areia da Nazaré e a bola a passar de mão em mão em Fafe, a malta viu-se grega para decidir, depois de se ter visto romana na última semana de maio.
No futebol feminino, as guerreiras do Minho foram ao Jamor mostrar todo o seu valor e raça. Um futebol bonito que pecou por falta de concretização. Depois de um campeonato discutido taco a taco, o Jamor
aparecia para as bracarenses como uma espécie de tira teimas. Não tirou teimas mas isso não tira mérito à
equipa bracarense que demonstrou sempre uma vontade férrea de ganhar. De salientar que a partida entre leoas e guerreiras se tornou no jogo feminino com
mais gente nas bancadas em Portugal.
Nas bancadas do Jamor esteve um público entusiasta que ora apoiava a sua equipa, ora se entretinha a perturbar a equipa adversária com as típicas provocações
à performance desportiva das intervenientes, desta vez
dificultada pelo facto de estarmos a falar de mulheres e
o vernáculo usual do futebol estar preparado para homens. Os típicos insultos à progenitora da atleta surgiram de forma natural, tendo sido chamadas à conversa,
várias vezes, a classe dos suínos, sobretudo a mãe dos leitõezinhos e a ruminante dos pastos verdejante sempre
que as coisas não agradavam à malta. Os apelos para que
algumas mudassem de profissão e a sugestão aventada
pelos adeptos bracarenses de que as atletas do Sporting
costumam fazer horas extra noutras atividades de tantas
vezes que se deitavam no relvado, animaram as bancadas. As instigações habituais de qualquer jogo de futebol.
E se no Jamor não houve sorte, na praia da Nazaré fomos reis e senhores. O Sporting Clube de Braga
conquistou pela primeira vez a Taça europeia de clubes de futebol de praia, ao vencer na final os ucranianos do Artur Music, por 8-5. Os ucranianos estavam
preparados para nos darem música e acabaram a levar um baile, apesar da entrada titubeante da equipa
bracarense em jogo. João Marques não ganhou na relva mas ganhou na areia.
Pela décima segunda vez, o ABC conquistou a Taça de Portugal de andebol, ao vencer o Sporting por
35-33, após prolongamento, em final disputada no Pavilhão Multiusos de Fafe. Com os de Braga ninguém
fanfe, não é assim mas ficou a ser. Perdemos com as
leoas mas arrumamos com os leões. Justiça kármica.
António Pedro Peixoto continua a pôr em prática o
seu programa com o anúncio das obras no municipal
de Braga. Dois novos elevadores para a bancada poente,
a melhoria dos existentes no resto do recinto, a criação
de caminhos pedonais de acesso alternativo ao estádio
e à futura cidade desportiva e a reformulação dos bares
são as propostas que brevemente serão concretizadas.
António Pedro Peixoto? Então o presidente não continua a ser o Salvador? Peço desculpa, claro que continua.
As ideias é que eram do outro e costumavam ser opacas. Já não são. Ainda bem, afinal o clube é que lucra.
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Benfica apresenta Carlos Resende
Carlos Resende, que substituirá Mariano Ortega no
comando técnico do Benfica em 2017/18, deverá ser
anunciado hoje pelo clube da Luz às 18 horas. Depois de
se ter despedido do espanhol com uma mensagem de
gratidão por três anos que renderam uma Taça de
Portugal e uma Supertaça, o Benfica está pronto para
receber o técnico que no domingo ganhou a Taça.
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Europeu de Masters
invade Gondomar
••• O Europeu de Masters
arranca hoje de manhã em
Gondomar, Cidade Europeia
do Desporto, com a participação de 57 equipas, entre elas
nove portuguesas. Em masculinos (+35 anos), competem
Marítimo, Masters Porto e Esferantástica; em +45, o Masters Porto; em +50, o Hand
Portugal;emfemininos (+33),
DAC-Douro Andebol, Gaia/
Porto Masters, Andebol de
Leça e Santa Joana-Maia. As

finais disputam-se no domingo no Multiusos de Gondomar, depois de o programa
prever ainda, até dominfo, jogos em São Pedro da Cova e
Valbom. Em 2016, naCroácia,
o Masters Porto foi sétimo em
+35, escalão ganho pela seleção da Rússia, enquanto o Budapest Old Boys (Hungria)
ganhou em +45 e o Odessa
(Ucrânia) em +50. Em femininos, as húngaras do Angyalo k
ganharam tudo.
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Portugal subiu a 10.° no ranking da EHF e ficou com a possibilidade
de ter dois clubes na prova de topo e, eventualmente, o campeão no Grupo B

Além do Sporting, a
Federação de Andebol de
Portugal indicou o nome
do FC Porto para a Liga dos
Campeões. Dias 23 e 24, em
Zagreb, será decidido se
realmente entram ambos e
em que fase da prova
C.ARLOSRAIIDO

atneualuudes
•••A Federação de Andebol
de Portugal indicou à Federação Europeia de Andebol
(EHF) os nomes de Sporting e
FC Porto como candidatos à
próxima Liga dos Campeões
- tendo ainda o Benfica para a
Taça EHF e o ABC para a Taça
Challenge -, o que abrirá a hipótese inédita de o nosso país
ter pela primeira vez duas
equipasna maiorprova de clu- 9
bes. A decisão final sairá da
reunião do Comité Executivo Sporting e PC Porto estão na lista dos clubes para a próxima Liga dos Campeões
da EHF, dias 23 e 24, em Zade espectadores e passado na
greb, existindo ainda a possibi- somado à vitória do ABC na tad a presença no Grupo B.
A escolha definitiva, no en- EFIFtambémserão levados em
lidade de o Sporting, sendo o Challenge, numa final frente
campeão nacional, ser coloca- ao Benfica, rendeu pontos que tanto, não depende só do conta e decidirão se oSporting
do num dos dois principais permitiram a subida do13.0 ao ranking. oito outros critérios, estará entre as estrelas e se o FC
grupos, atendendo à subida de 10.° lugar, que era ocupado como qualidade do pavilhão, Porto ainda terá de disputar
Portugal ao décimo lugar do pela Suécia e valia ao Kristians- transmissão televisiva, média um torneio de qualificação.
ranking europeu.
A EHF Champions League RAN1aNG EUROPEU
vai manter o formato atual, rAç As r
A52017/18
criando dois grupos principais 1° (1)Akmanha
139,83
119,83
(A e B) com as 16 equipas mais 2° (3)Hunpria
114,33
(2)Espanha
fortes, e outros dois (C e D) 3.°
96,17
4.° (4)França)
com as dos países que se se- 5.° (6)Polónia
67,00
64,33
guem no ranking, sendo esca- 6.° (5)1Xnarnzota
40.83
7° (7)Esiovénia
lonado pelas pontuações dos a°
39,56
(8)Maceciónia
clubes nas épocas 2013/14, 9." (11)Croácia
3925
36,11
2014/15 e 2015/16. O bom 10.° (13)PORTUGAL
34,00
11." (10)Suécia
comportamento do FC Porto 12.° (9)Roménia
3322
28,57
na Champions do ano passado. 13° (15)5pka
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Avanca vence ISMAI
••• O Avanca foi vencer a
casa do ISMAI, por 26-27, em
jogo antecipado da 12.3 jornada do Grupo B do Nacional de
andebol. O Avanca realizou
uma recuperação, pois perdia
ao intervalo por16-12 . Destaque para os guarda-redes
Reyniel Nelson e Alejandro
Carreras e para o central Diogo
Oliveira, o melhor marcador,
com seis golos. O Avanca lidera° Grupo B e o ISMAI é quarto, estando ambos em posição
tranquilae com a manutenção
garantida há muito. --4LP.

Diogo Oliveira
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“Na nossa Diocese estamos
a começar a sentir a falta de
sacerdotes. Mas somos das
Dioceses mais privilegiadas
pelo número de sacerdotes
comparando com outras”.
D. Ilídio Leandro
Bispo de Viseu

“O Santuário de Nosso
Senhor dos Caminhos
(Sátão) destaca-se por
ser um dos lugares mais
significativos da Diocese”.
António José Rodrigues
Padre

“A democracia forte é
o melhor antídoto para
algum tipo de populismo
que vemos grassar por esse
mundo fora. É também
a forma de combater a
demagogia, que é muita,
de quem nunca construiu
nada na vida e se dedica a
deitar abaixo”.
Almeida Henriques
Presidente da Câmara de Viseu

“D. Miguel da Silva (Bispo
da Diocese, 1526-1547)
está presente na história
de Viseu, se calhar, de uma
forma não tão visível como
merecia”.
Dalila Rodrigues
Historiadora de arte

Dia Paralímpico Nacional
juntou pela primeira vez
em Viseu 700 participantes
O Parque Desportivo do Fontelo recebeu pela primeira vez, na passada
sexta-feira, 2 de junho, o Dia Paralímpico Nacional, uma iniciativa do Comité
Paralímpico de Portugal (CCP) em parceria com a Câmara Municipal de Viseu.
Aquela que foi a sexta edição do Dia Paralímpico Nacional juntou cerca de 700
participantes, muitos deles alunos de diversas escolas do concelho e da região
que tomaram contacto com 15 modalidades paralímpicas: andebol, atletismo,
basquetebol, boccia, ciclismo dança, goalball, judo, lutas amadoras, orientação,
ténis, ténis de mesa, tiro, tiro com arco e voleibol sentado.
José Manuel Lourenço, presidente do CCP, mostrou-se particularmente
satisfeito pelo elevado número de participantes que encheram o Fontelo, em
especial nos três espaços que acolheram as provas: estádio, pavilhão e campos
de ténis. Por seu turno, João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto, confirmou a importância deste tipo de atividades para a inclusão social e
para o bem do desporto em geral. O próprio presidente da Câmara, Almeida
Henriques, também marcou presença no Fontelo e aludiu à importância destas
iniciativas num concelho “amigo da inclusão”, e ainda ‘deu uma mãozinha’ num
jogo de ténis de mesa.
Presentes estiveram igualmente os atletas paralímpicos Carina Paim, Cristiano Pereira e Miguel Monteiro que foram muito solicitados pelos mais novos
para ‘selfies’ e autógrafos. Em verdade, o grande entusiasmo patente no decurso
deste dia foi dos mais novos que jogaram jogos conhecidos, mas com ‘certas
dificuldades’, como jogar andebol sentado numa cadeira de rodas ou jogar voleibol sentado. Outro exemplo foi correr com os olhos vendados guiado por um
outro atleta, situação de certa ansiedade particularmente visível em algumas
pessoas que ‘experimentaram’ esta modalidade.
PBA

“Nós temos sempre muitas
necessidades e a nossa
situação financeira nunca
foi brilhante porque a
nossa finalidade é servir as
pessoas”.
Carlos Costa
Presidente da direção
dos Bombeiros Voluntários de Viseu
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Vagos: Desporto Escolar juntou 720 alunos

COMPETIÇÃO A II edição da Taça Desporto Escolar, que ontem decorreu
no estádio e no Pavilhão Municipal de Vagos, reuniu 720 alunos do 7.°
ano de escolaridade vindos de todo o país. Jogaram andebol, atletismo,
basquetebol e ténis de mesa, sob o lema "Ganha a turma, ganha a escola". O projeto visa potenciar o espírito de equipa e entreajuda. z c
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GONDOMAR
(Cé.vvre4:

EUROMASTERS
DE ANDEBOL
ARRANCA HOJE
TORNEIO Gondomar foi o palco escolhido pela Fede-

ração Europeia de Andebol para acolher, de hoje até
domingo, o Campeonato da Europa de Masters 2017.
um dos eventos de maior dimensão que decorrerão
no ano da Cidade Europeia do Desporto.
Ao longo de quatro dias, os amantes da modalidade terão a oportunidade de assistir a 175 encontros.
nas vertentes masculina e feminina, protagonizados
por quase meia centena de clubes ou seleções,
oriundos de países como Portugal, Espanha. Itália.
Dinamarca, Áustria, Croácia, Sérvia. Noruega, Rússia,
República Checa, Polónia, Hungria, Estónia, Bielorrússia, Ucrânia, Eslováquia e Turquia.
O Euromasters está dividido em três escalões (+
35, +45 e .50 anos) na vertente masculina e em dois
(+33 e +43) na feminina, sendo que cada escalão engloba dois grupos, com cinco a sete equipas cada um.
Do nosso pais vão marcar presença oito emblemas: Marítimo (+35), Esferantastica ACD (+35). Hand
Portugal (-50) e Masters Porto (.35 e +45), nos homens: e Andebol de Leça (+33), DAC-Douro Andebol
(+33), Gaia/Porto Masters (+33) e Santa Joana Manha
(+33), nas mulheres. Os jogos, que principiam às 9
horas, decorrerão em quatro espaços desportivos da
cidade. A saber: no Multiusos de Gondomar e nos pavilhões municipais de ranzeres. lovim e São Pedro da
Cova. SUSANA SILVA

esta semana :
• 8 AUNIIANDEBOL
Campana Empei de Nas=
MIJEMOS, FÀHZERES, JOV1M E S. PEDRO
COVA (9 HORAS)

• 91911 FORMAÇÃO
liaçies básicas de ~ia e
sacardsee me despulo

CINDOR (19X HORAS)
• 9111 VOLEIBOL
lagos Boiares Concebia
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS À BEIRA DOURO
(9 HORAS)

• UM DIVERSOS
1' Peddy-Paper Noturno
GONDOMAR (21 HORAS)
• 911111 GINÁSTICA

Sara de 61ságIca
ESCOLA BÁSICA RIOTINTO (21 HORAS)
• 10111 TRAI L
L' Traí San* Mia
JANODO-F01 DO SOUSA
• 10111 DIVERSOS

• 10E11111 DANÇA
Caiam Batismal de taça
PAV11.440 ALA INNÁIYARIS DE GONDOMAR
(16 HORAS)

• 10 1• FUTEBOL

Taça Cidade de Usinar
ESTÁDIO DO LARANJAL (18 HORAS)

• 11111 CAMINHADA
Caminkadas...À desabone de &adunar
PERCURSO DE MIDOES - COVELD E FOI DO
SOUSA (9 HORAS)
• 111011 QI-JONG

Manhãs Saudáveis
GRAMIDO (1130 HORAS)
• 12 A 11 JUN NATAÇÃO

Sesaaa Teúdo
PARQUE NASCENTE (9 HORAS)
• ATt 21 JON FORMAÇÃO

Neçies básicas de trameablogia
~rim ao desperta
ONDOR (1930 HORAS)

Operação "Máscara de Gás"

• 14 E 15 JUN AN D EBOL
14.' (sagres» Técico-0nd%

SAO PEDRO COVA (24 HORAS)

MUT IIISOS DE GONDOMAR (8 HORAS)

• 10111 ORIENTAÇÃO
Isagaração Is percurso perime*
de corrida e orientação

• 14111 DIVERSOS
Open Ou, - Despeno para anãs

QUINTA DO PASSAI (10 HORAS)

• 10111 FUT. AMERICANO
Torneio leteraadonal Ra; Fogad

• 14101 ANDEBOL
Quidicação Empo Croácia 2018 Partagal-Alemila

CAMPO DO ff RAMAIDE (15 HORAS)

MUITIUSOS DE GONDOMAR (193D HORAS)

QUINTA DO PASSAL (113 HORAS)
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AUSENTES DA SELEÇÃO

Grilo e Silva ainda lá fora
A Seleção Nacional já se enSó depois dos respetivos comcontra em estágio no Luso, ainda promissos os internacionais intesem dois jogadores que jogam no grarão os trabalhos dirigidos pelo
estrangeiro. O lateral-esquerdo selecionador Paulo Pereira, que
Nuno Grilo, dos franceses do tem orientado treinos bidiários.
Créteil, joga hoje a última jornaJá o ponta-direita António Areia
da da Starligue (crucial na luta (FC Porto) e o lateral-esquerdo
pela permanência), frente ao Edmilson Araújo (Sporting) contiCesson-Rennes do lesionado nuam lesionados, mas ainda a
Wilson Davyes, enquanto o late- tempo de recuperarem para o jogo
ral-direito
Jorge Silva (Gra- de dia 14, em Gondomar, frente à
,
nollers) joga amanhã os quartos - Alemanha, na penúltima jornada
de-final da Copa do Rei de Espa- do Grupo 5 de qualificação para o
nha frente ao Bidasoalrun.
Europeu de 2018. o

Página 20

A21

ID: 69892113

08-06-2017

Tiragem: 65301

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,70 x 24,30 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

BENFICA APRESENTA
CARLOS RESENDE
'Senhor Andebol' chega
hoje à Luz para ser
o futuro treinador
dos encarnados
ALEXANDRE WS

15111 Carlos Resende vai ser apre. sentado hoje (18h00) na Luz como
treinador do Benfica para, pelo
menos, as próximas duas temporadas. Uma proposta irrecusável
dos encarnados em termos financeiros e um projeto credível ao nível desportivo levaram o 'Senhor
Andebol' a trocar o ABC pela Luz.
Foi uma dura negociação, pois
Carlos Resende:considerado um
dos melhores andebolistas portugueses de sempre, teve a cobiça de
clubes como Sporting e FC Porto,
para além de uma proposta de renovação do ABC, que não queria
deixar o técnico sair de Braga.
Mas Carlos Resende acabou por
escolher as águias - dispensaram o
espanhol Mariano Ortega -, cujo
grande objetivo é a reconquista do
título, que foge desde a época
2007/08, então sob o comando do
falecido Aleksander Donner, uma
das referências do técnico.
O antigo internacional, de 45
anos, tem um currículo impressionante como jogador, tendo
conquistado sete campeonatos,
cinco Taças de Portugal, três Supertaças e três Taças da Liga.
Como treinador também tem demonstrado grande competência,
ao arrecadar dois campeonatos,
duas Taças de Portugal, uma Su pertaça, uma Taça da Liga e uma
Taça Challenge, títulos sempre divididos entre os seus principais
clubes ABC e FC Porto. o

APOSTA. Carlos Resende aceitou desafio para treinar as águias

Miguel Espinha na baliza
151 Para além de Hugo Figueira,
a baliza do Benfica também vai
ficar guardada para a próxima
época por Miguel Espinha (23
anos), que tem jogado esta temporada no Belenenses, por cedência do clube da Luz.
Os encarnados confirmaram
ainda o empréstimo, para 'crescerem', do guarda-redes Gustavo Capdeville, do central Hugo
Lima e do ponta-esquerda Tiago

Ferro, também oriundo do Res telo, ao Madeira SAD.
Refira-se que com a entrada
de Carlos Resende nos encarnados também vêm jogadores
do ABC, designadamente o
central Pedro Seabra, o pontadireita Carlos Martins e o pivô
Ricardo Pesqueira. As águias
continuam no mercado nacional e internacional para assegurarem mais reforços. o
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ANDEBOL João Alves, antigo
jogador do São Bernardo, vai
regressar ao clube aveirense
como treinador, substituindo
Ulisses Pereira. O clube subiu
recentemente à 1, Divisão.
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'Senhor Andebol' chega hoje à Luz para ser o futuro treinador dos encarnados
Carlos Resende vai ser apresentado hoje (18h00) na Luz como treinador do Benfica para, pelo menos,
as próximas duas temporadas. Uma proposta irrecusável dos encarnados em termos financeiros e um
projeto credível ao nível desportivo levaram o 'Senhor Andebol' a trocar o ABC pela Luz.
Foi uma dura negociação, pois Carlos Resende, considerado um dos melhores andebolistas
portugueses de sempre, teve a cobiça de clubes como Sporting e FC Porto, para além de uma
proposta de renovação do ABC, que não queria deixar o técnico sair de Braga.
Continuar a ler
Mas Carlos Resende acabou por escolher as águias - dispensaram o espanhol Mariano Ortega -, cujo
grande objetivo é a reconquista do título, que foge desde a época 2007/08, então sob o comando do
falecido Aleksander Donner, uma das referências do técnico.
O antigo internacional, de 45 anos, tem um currículo impressionante como jogador, tendo conquistado
sete campeonatos, cinco Taças de Portugal, três Supertaças e três Taças da Liga. Como treinador
também tem demonstrado grande competência, ao arrecadar dois campeonatos, duas Taças de
Portugal, uma Supertaça, uma Taça da Liga e uma Taça Challenge, títulos sempre divididos entre os
seus principais clubes ABC e FC Porto.
Autor: Alexandre Reis
07h44
Alexandre Reis
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Antigo internacional passa a orientar as águias, após o sucesso obtido no ABC
Carlos Resende, de 46 anos, é a partir de hoje o novo treinador de andebol do Benfica.
O antigo internacional português sucede ao espanhol Mariano Ortega, que dirigiu as águias nas
últimas três épocas.
À frente do ABC, Resende levou os minhotos do ABC ao título de campeão nacional. Ganhou ainda a
Taça Challenge.
O ex-andebolista sagrou-se também campeão no FC Porto.
08 jun, 2017 - 09:39
Renascença
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Por Record
Carlos Resende vai ser apresentado hoje (18h00) na Luz como treinador do Benfica para, pelo menos,
as próximas duas temporadas. Uma proposta irrecusável dos encarnados em termos financeiros e um
projeto credível ao nível desportivo levaram o 'Senhor Andebol' a trocar o ABC pela Luz.Foi uma dura
negociação, pois Carlos Resende, considerado um dos melhores andebolistas portugueses de sempre,
teve a cobiça de clubes como Sporting e FC Porto, para além de uma proposta de renovação do ABC,
que não queria deixar o técnico sair de Braga.Mas Carlos Resende acabou por escolher as águias dispensaram o espanhol Mariano Ortega -, cujo grande objetivo é a reconquista do título, que foge
desde a época 2007/08, então sob o comando do falecido Aleksander Donner, uma das referências do
técnico.O antigo internacional, de 45 anos, tem um currículo impressionante como jogador, tendo
conquistado sete campeonatos, cinco Taças de Portugal, três Supertaças e três Taças da Liga. Como
treinador também tem demonstrado grande competência, ao arrecadar dois campeonatos, duas Taças
de Portugal, uma Supertaça, uma Taça da Liga e uma Taça Challenge, títulos sempre divididos entre
os seus principais clubes ABC e FC Porto.
07:44 por
Record
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