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MU/ LIJUI-1., 

Ma ritimistas estiveram melhores no primeiro jogo, mas acabaram por acusar o desgaste da viagem 

Marítimo termina fase final 
da 3.@ Divisão no último lugar 
"Azuis" da Calheta 
perderam os dois jogos 
realizados na fase 
concentrada contra o 
CN Natação e o 
Sassoeiros e acabaram 
na terceira posição 
NUNO MARTINS NEVES 
nunomn eves@acoria noorientaLpt 

O Marítimo Sport Club falhou o ob-
jetivo de melhorar aparticipação do 
clube nafasefinal da3.4 DivisãoNa-
cional de andebol, ao repetir o ter-
ceiro e último lugar do anopassad o. 

Os bicampeões açorianos de se-
niores iniciaram a sua prestação 
na fase concentrada, disputada no 
Municipal de Ermesinde, na sex- 

ta-feira, diante do CN Natação, 
perdendo por 22-35. Ao interva-
lo, a formação da casa já vencia 
por 7-15, reflexo de uma primeira 
parte menos conseguida dos pu-
pilos de Rui Dâmaso, que na se-
gunda parte subiram de rendi-
mento, mas acabaram por acusar 
o desgaste físico das viagens. 

Os golos do Marítimo foram 
apontados por Jorge Ponte (5), 
Bernardo Rosa (4), Rui Resendes 
(4), Carlos Resendes (3), Orlan-
do Rodrigues (2), Hélder Batis-
ta (2), Iuri Braga e Manuel Silva. 
A equipa micaelense dispôs de 
cinco livres de 7 metros, concre-
tizando quatro. 

No sábado, os "azuis" da Calhe-
ta enfrentaram o Sassoeiros, per-
dendo por 31-16. A equipa& Car-
cavelos geriu o encontro da  

melhor forma, não dando hipó-
teses ao campeão açoriano: na pri-
meira parte j ávencia por 19-7, ten-
do em João Pinho o jogador em 
destaque, ao apontar 10 golos. 

Do lado dos micaelenses, mar-
caram Orlando Rodrigues (3), Ál-
varo Teodoro (3), Hélder Cabral 
(3), Eurico Marques (2), Rui Re-
sendes (2), Tércio Leocádio, Car-
los Resendes e Jorge Ponte. 

O título nacional da 3:4 Divisão 
acabou, assim, por ser discutido 
entre os dois clubes continentais, 
que ontem encerraram a fase fi-
nal da 3..4 Divisão. A vitória sor-
riu ao Sassoeiros, que na tercei-
ra jornada derrotou o CN Natação 
por 23-26. Ao intervalo, a equipa 
de Carcavelos j á vencia por 9-14, 
de nada valendo a resposta da 
equipa nortenha.* 
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Desporto nacional e 
regional solidário com 
vítimas do incêndio 
Foram várias as 
demonstrações de 
solidaridade de 
federações, dobes e até 
treinadores e jogadores 
pelas  ido  incêndio 
de Pedrógão Grande 
LUSA/NUNO MARTINS NEVES 
nunomneves@acorianoorientalpt 

A seleção portuguesa de futebol 
jogou ontem frente ao México 
com fumos negros, devido às 
mortes provocadas pelo fogo de 
Pedrógão Grande, e vai ser efe-
tuado um minuto de silêncio an-
tes do encontro da Taça das Con-
federações. 

"A Federação Portuguesa de Fu-
tebol (FPF) solicitou à FIFA o 
cumprimento de um minuto de 
silêncio antes do Portugal-Méxi-
co. O organismo que superinten-
de o futebol mundial concordou 
com a observância deste minuto 
de silêncio e permitiu, ainda, que 
os jogadores portugueses atuem 
com fumos negros [braçadeiras 
pretas]', revelou organismo. 

A FPF avançou também que o 
próprio organismo, os treinado-
res, os jogadores e todo o s-taff da 
seleção nacional que estão em Ka-
zan, na Rússia, decidiram juntar 
uma verba para entregar ao mu-
nicípio de Pedrógão Grande, com 
o objetivo de auxiliar as famílias 
das vitimas do incêndio. 

"Em meu nome e em nome dos 
jogadores, quero dar uma palavra 
atodos aqueles que estão em Por-
tugal a sofrer muito. É uma si- 

tuação que nos tocou muito ato-
dos", afirmou Fernando Santos, 
após o empate (2-2) frente ao Mé-
xico, em Kazan, na primeira jor-
nada do Grupo A. 

Além da seleção AA, também a 
equipa de Sub-21 e clubes como 
o Benfica, Sporting, FC Porto, Pe-
nafiel, Guimarães, Paços de Fer-
reira ou Leixões - que vai dedicar 
abilheteira do jogo de apresenta-
ção com o Rio Ave aos familiares 
das vítimas - solidarizaram-se. O 
treinador André Villas-Boas 
anunciou ontem que vai doar 100 
mil euros às familias de Pedrógrão 
Grande. 

Até o presidente da FIFA, Gian-
ni Infantino, mostrou-se "choca-
do" com a dimensão da tragédia, 
tendo expressado as suas condo-
lências. 

Também a Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional, a Federação 
Portuguesa de Andebol e de Vo-
leibol expressaram as suas con-
dolências e decretaram um mi-
nuto de silêncio em -todos os jogos 
de ontem. 

A nível regional, os jogos do 
último dia do Priolo Cup, no 
Nordeste, foram precedidos de 
um minuto de silêncio. O Santa 
Clara deu conta na sua conta ofi-
cial no Facebook das condolên-
cias às vítimas: "O CD Santa 
Clara manifesta as suas condo-
lências aos familiares das víti-
mas do desastre de Pedrógão 
Grande. É um momento que fi-
cará marcado na nossa memó-
ria pelos piores motivos. Uma 
palavra de apreço também aos 
bombeiros que lutaram contra 
o fogo".. 

NUNO MARTINS NEVES 

No Nordeste foi cumprido um minuto de silêncio em honra das vítimas do incêndio 
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Sub-17 de prata na praia 
A Seleção Nacional feminina sub-17 
perdeu a final do Europeu de andebol 
de praia realizado em Zagreb, 
Croácia, frente à Holanda, por 0-2, 
ficando com a prata. Em masculinos, 
Portugal foi 7.' entre 12 equipas. 
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ANDEBOL 

 

ANDRÉ ALVE S/ASF 

ANDESOL 1 Açorianos despromovidos Grupo13-> 14lomada 

4  Época do Sp. Horta com final 
infeliz. AC Fafe, que continua no 
Andebol 1, 'perde' seis jogadores 

O Sp. Horta fará companhia à 
Académica de São Mamede na des-
cida à 2.a divisão nacional. Com  uma 
vaga por preencher na despromoção, 
o Arsenal Devesa dependia de sie não 
esbanjou a oportunidade, ao receber 
e vencer o Belenenses (30-26), numa 
partida em que o pivot João Ferrei- 

ra se destacou, com 7 golos para os 
bracarenses, que assim consegui-
ram a manutenção no Andebol 1. 

Já a vitória (40-33) do Sp. Hor-
ta ante o AC Fafe não chegou para 
os açorianos se manterem no esca-
lão maior, numa época conturba-
da, em que tiveram três treinado-
res: Filipe Duque foi substituído 
por Rui Santos, o qual cederia o 
posto ao ex-jogador Yuriy Kos 
tetskyy, que somou cinco triunfos  

em sete partidas neste grupo B. O 
AC Fafe, que assegurara a perma-
nência a meio da semana, não con-
tará com seis jogadores na próxi-
ma época: os guarda -redes Miguel 
Marinho e Bruno Dias (este para os 
belgas do Sasja), o lateral Paulo Sil-
va (fim de carreira), o lateral Belmi - 
ro Alves e o pivot João Gonçalves 
(ambos para o ABC) e o extremo-di-
reito Mário Lourenço (Neuhausen, 
Alemanha). H. C. Duque começou a época, Yuriy terminou 

Sporting da Horta-AC Fafe 40-33 
Arsenal Devesa-Belenenses 30-26 
Ac. São Mamede-ISMAI  23-34 
Avanca-Boa Hora 26-23 

IV ED G  
1  AVANCA 14 10 1 3 402-345 62  
2  Boa Hora 14 10  O 4 418-395 56  
3  Belenenses 14 8 O 6 404-387 51 
4 ISMAI 14 5 1 8 397-410  50 
5  Arsenal Dewsa  14 6 1 7 403-40747  

Ar Fale 14 6 2 6 388-396 47 
7  Sportingliorta  14 6 1 7 398-40046 

•-• AC.Saoklamede 14 1 2 11 318-388 34 
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ANDEBOL 
frio apurado para Europeu 
Macedónia, República Checa e 
Islândia, estes como melhores 
terceiros classificados, são os 
últimos apurados para o Europeu da 
Croácia em 2018. Os macedónios 
venceram os checos (33-20), 
enquanto os islandeses bateram a 
Ucrânia (34-26). Juntam-se a 
Áustria, Montenegro e Noruega. 

Página 5



A6

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,00 x 14,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70037288 19-06-2017

ANDEBOL
| Paulo Machado | 

Missão superada. O Arsenal An-
debol confirmou a manutenção
na I Divisão Nacional, depois da
vitória no jogo de ontem sobre o
Belenenses por 30-26. O jogo
revestia-se de importância capi-
tal e os pupilos de Gabriel Oli-
veira cumpriram a tarefa. A for-
mação bracarense entrou da
melhor forma neste jogo, com
uma vantagem tranquila alcan-
çada no final do primeiro tempo.
Já se verificava um resultado de
18-11 a favor do Arsenal Ande-
bol ao intervalo. 

Na segunda parte, a equipa
orientada por Gabriel Oliveira
controlou o jogo e festejou o
triunfo por quatro golos de van-
tagem. 

“Foi um esforço tremendo e

quero dar os parabéns a toda a
estrutura do andebol, desde a
equipa técnica, directores e joga-
dores. A manutenção é como se
fossem campeões”, comentou o
presidente do Arsenal. Henrique
Ferreira lembrou que o clube
passou por muitas dificuldades,
mas com pouco consegue equili-
brar as forças com os clubes de
maior dimensão. “Somos uma
equipa amadora e foi uma vitó-
ria de todas as pessoas ligadas a
este projecto. Tive sempre a es-
perança e acreditei no valor da
equipa-técnica e jogadores”. 

Henrique Ferreira apontou ain-
da que o projecto “deve ser re-
visto” em relação ao futuro. “A
autarquia deve olhar um pouco
mais para o clube, sendo gratifi-
cante para a cidade de Braga re-
ceber as equipas ao mais alto ní-
vel nacional”, apontou.

Arsenal Andebol garante manutenção
EQUIPA BRACARENSE venceu o último e decisivo jogo da poule B e confirmou a manutenção na I Divisão Nacional. O presidente
do clube destaca que este feito “tem o mesmo sabor que celebrar o título de campeão nacional”.

ROSA SANTOS

Arsenal de Andebol venceu jogo decisivo

ARSENAL 30
Ricardo Castro e David Cunha (gr); Bruno
Silva, João Santos (5), Vasco Areias (1),
André Caldas (3), João Ferreira (7), Rui
Lourenço (1), Lucas Ferrão (1), Carlos
Osório, Elias Vilela (3), Manuel Sousa,
Sérgio Caniço (3), Mário Peixoto,
Oleksander Nekrushets (3) e André
Azevedo (3),
Treinador: Gabriel Oliveira.

BELENENSES 26
João Muniz e Miguel Ferreira (gr), João
Raquel, Tiago Ferro, Carlos Siqueira (5),
Filipe Pinho (3), Nuno Pinto (2), Gabriel
Cavalcanti (1), Gonçalo Valério (2),
Ricardo Leitão, Diogo Domingos (2),
Ivo Santos, Fábio Semedo (2), Gonçalo
Ribeiro (8) e João Francisco (1).
Treinador: João Florêncio.

Árbitros: Nuno Marques e João Correia
Ao intervalo: 18-11.
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Andebol verde-rubro 
disse adeus à época 

A equipa do Marítimo despediu-
se, na noite do passado sábado, 
do Campeonato Nacional da II 
Divisão em andebol masculino. 
Na derradeira jornada da 
segunda fase grupo B os verde-
rubros jogaram no reduto do 
Fermentões e perderam por 32-
24, com o resultado de 17-8 ao 
intervalo. Mesmo com este 
desaire o Marítimo fechou o 
grupo no segundo lugar. 
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O 
Arsenal da Deve-
sa garantiu, ontem, 
a permanência no 
principal escalão do 

andebol português, ao re-
ceber e bater o Belenen-
ses por 30-26, em encon-
tro da última jornada da 
fase de manutenção da 
competição.

A jogar no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, o Arsenal não 
só garantiu a manuten-
ção como ainda conse-
guiu ultrapassar o AC Fafe 
na classificação final, ter-
minando na quinta posi-
ção, com 47 pontos, mais 
um que os fafenses, e mais 
quatro que o despromo-

andebol: I Divisão nacional

Arsenal da Devesa garantiu permanência

vido Sporting da Horta.
Apesar de ter entrado a 

perder e de nos primeiros 
minutos o Belenenses ter 
estado na frente do mar-
cador, a partir dos 10 mi-
nutos, tudo foi diferente, 
com o Arsenal a assumir 
as rédeas do jogo.

De tal forma assim foi 

que os golos foram sur-
gindo naturalmente na 
baliza do Belenenses, com 
o Arsenal a gerir sempre 
uma vantagem de seis/se-
te golos, tendo chegado 
ao intervalo a vencer por 
18-11. A tendência man-
teve-se na etapa comple-
mentar, com o Arsenal a 

disparar e a chegar aos 
dez golos de vantagem 
(23-13), aos 40 minutos. 
Com a vitória garantida, 
a equipa foi-se descon-
traindo, com o Belenen-
ses a aproveitar para redu-
zir a desvantagem que, no 
final, se cifrou em quatro 
golos (30-26). Apesar das 
notícias que chegavam 
dos Açores não serem as 
melhores – o Fafe esteve 
em desvantagem pratica-
mente todo o jogo fren-
te ao Horta – o conjunto 
bracarense fez o que lhe 
competia e venceu o seu 
obstáculo com clareza.

Assim, e sem depender 
de ninguém, o Arsenal ga-
rantiu a permanência no 
principal escalão do an-
debol nacional.

João Ferreira, com sete 
golos, foi o melhor mar-
cador pelo Arsenal, mas 
Gonçalo Ribeiro, do Be-
lenenses, com oito, foi o 
melhor marcador do jogo.

Horta despromovido
Apesar de ter goleado 
o AC Fafe por 40-33, o 

João Ferreira, com sete golos, foi o melhor marcador do Arsenal

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

Árbitro Nuno Marques e João Correia

Arsenal 30
Ricardo Costa e David Cunha; Bruno Sil-
va, João Santos (5), Vasco Areias (1), An-
dré Caldas, João Ferreira (7), Rui Lourenço 
(1), Lucas Ferrão (1), Carlos Osório, Elias 
Vilela (3), Manuel Sousa, Sérgio Caniço 
(3), Mário Peixoto, Oleksandr (3) e An-
dré Azevedo (3)

Treinador Gabriel Oliveira

Belenenses 26
João Moniz e Miguel Ferreira; João Raquel, 
Tiago Ferro, Carlos Siqueira (5), Filipe 
Pinho (3), Nuno Pinto (2), Gonçalo Caval-
can�  (1), Ricardo Leitão, Diogo Domingos 
(2), Ivo Santos, Fábio Semedo (2), Gonçalo 
Ribeiro (8) e João Francisco (1).

Treinador João Florêncio

Ao intervalo: 18-11

Sporting da Horta não 
conseguiu evitar a des-
promoção à segunda divi-
são, fazendo companhia à 
Académica de S. Mamede, 
há muito despromovida.

Já o Arsenal da Devesa, 
garantiu a permanência 
num escalão onde refor-
ça a posição da Associação 
de Andebol de Braga, uma 
vez que na próxima tem-
porada fará companhia ao 
ABC, Xico Andebol e Fafe.
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ANDEM BRUNO DIAS NO SUJA 
E LOURBKO NO IEUNAUS11 
O Fafe despediu-se, ontem, de vários dos seus 
jogadores, alguns com transferências 
surpreendentes. O guarda-redes Bruno Dias 
vai para o Sasja, o clube belga onde está Sérgio 
Rola, enquanto Mário Lourenço assinou 
pelos alemães do TV Neuhausen, clube da 
terceira divisão alemã que se mostra 
entusiasmado com o ponta formado no 
Águas Santas e que passou pelo FC Porto. 
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ANDEBOL 2017/18 

Arsenal segurou-se 
••• Aúltima jornada do gru-
po B do Nacional da I Divisão 
de andebol ditou a despromo-
ção do Sporting da Horta, que 
sejuntouaumaAcadémica de 
São Mamede há muito conde-
nada. Os insulares termina-
ram com uma vitória sobre o 
AC Fafe, mas que se tomou 
insuficiente porque a outra 
equipa que fugiu à descida, o 
Arsenal, também somou três 
pontos, ao derrotar sem difi-
culdades, em Braga, o Bele-
nenses. 

NACIONAL !DIVISÃO 

JORNADA 
Sp.Horta-ACFsle 40-38 
ArsinaHlaknoness 30.11 
P4.5.61amsde4emel 28414 
Avancs•DosHora 26-23 

J V ED Mõ P 
t.°Avanca 14 10 1 3 402-345 62 
2.93oal4ora 14 10 0 4 418-395 56 
3.93elenenses 14 8 0 6 404-387 51 
4.15MAI 14 5 1 8 307-410 50 
5.°Arsenal 14 6 1 7 403-407 47 
6.°AC Fafe 14 6 2 6 388-396 47 
7.°Sp.11orta 14 6 1 7 398.100 16 
8.•AcSMamede 14 1 211 318-388 34 

PROMOVIDOS DA II DIVISÃO 
SloBartardo•XicoAndebol 

Os clubes 
que as 
associações 
de Usboa e 
Braga terão 
no -o 
Nacional da 
I DivisSo. O 
Porto terá 
trés.Aveiro 
dois e a 
Madeira um 
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Grupo B da 1.' Divisão Nacional 

Sp. Horta e Ac. São 
Mamede descem 
> O Sporting da Horta jun- RESULTADOS/CLASSIFICAÇÃO 
ta-se à Académica de São 
Mamede na despromoção à 
2.' Divisão Nacional de an- 
debol, fechada a 14.' e últi- 
ma jornada do Grupo B. Os 
açorianos ganharam ao Fa- 
fe (40-33). um resultado in- 
suficiente, já que o Arsenal 
Devesas bateu o Belenen- 
ses. Os matosinhenses, já 

como destino traçado, per- 

Ac 5 Mame,» 23 - 34 Maia-.15MAI 
Alsenal Devesas 30 - 241 Belenenses 
Avança 26 - 23 Boa Hofa 
çp---"F4 o I t a 40 - 3.1 gafe 

1 ima 

P 

62 

1 ,1E0 R 

14 10 1 3 402.345 
2 6a *a 56 14 10 0 4 4113-395 
3 Ma mes SI 14 8 O 

1424-0161 
6 404-387

4 50 14 5 1 8 391.409 
5 kszul limas 47 14 6 1 1402407 
6 fele 47 6 3843.
7

3% 14 S 2 
5.11/ru 46 14 6 I 7 793-400 

8 P4.5. /444244 34 14 1 2 11 318-388 

Descem à 2.,  DivIsSo Nacional: deram com o Maia-lsmai. s1, HofIJ e At sao Mameue 
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EUROPEU. Seleção falhou apuramento para a Croácia 

ANDEBOL 

Hipóteses de Portugal 
aumentarão em 2019 
El Portugal foi eliminadodo Eu - 
rOpeu da Croácia'2018, ao perder 
(18 -28) na Eslovénia, em jogo da 
última ronda do Grupo 5 dequa-
lificação, mas as hipóteses de se 
apurar para as grandes provas 
internacionais vão aumentar a 
partir da próxima época. 

A começar pelo apuramento 
para o Mundial'2019. A França 
(campeã em título), Alemanha e 
Dinamarca (países que organi-
zam a prova) e os três países me-
dalhados no Europeu'2018 fi-
cam apurados diretamente, 
mas ainda restarão oito vagas 
para o Velho Continente no 
playoff de qualificação. Com  
tantas equipas europeias a ter 
lugar assente no Mundial, o le -
que de possibilidades alarga-se 
para as seleções menos cotadas, 
como é o caso de Portugal. 

Quanto ao. Europeu'2020, o 
cenário da qualificação ainda é 
melhor, pois aos organizadores 
(Noruega, Áustria e Suécia) jun- 

tar -se ão 21 equipas, vindas da 
fase de qualificação e onde Por-
tugal será sempre cabeça-de-
série, poiso novo formato com - 
petitivo deixa de ser disputado 
com apenas 16 equipas. 

Islândia apurada 
A fase de qualificação para o Eu-
ropeu'2018 ficou ontem fecha-
da, sendo de destacar a luta titã -
nica no Grupo 4, que repescou a 
Islândia. A seleção insular ven-
ceu (34-26) a Ucrânia e acabou 
com o melhor 30  lugar dos sete 
grupos, enquanto a Macedónia 
superou (33-20) a República 
Checa, com ambas os conjuntos 
a qualificarem - se. O sorteio do 
Europeu'2018 será sexta feira, 
com os16 países: Croácia (orga-
nizador), Alemanha, Dinamar-
ca, Espanha, França, Macedó 
nia, Bielorrússia, Suécia, Hun 
gria, Sérvia, Eslovénia, Norue-
ga, Montenegro, Áustria, Rep. 
Checa e Islândia. o AI. 
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ANDEBOL O Sp. Horta juntou-
se ao São Mamede na descida à 
2' Divisão. A turma açoriana 
bateu (40- 33) 0 AC Fafe, só que 
o Arsenal também venceu (30-
26), superando o Belenenses, na 
última jornada do Grupo B. Eis a 
classificação final da Divisão: 
1" Sporting, 2' FC Porto, 3" 
Benfica, 4" Madeira SAI), 5" 
ABC, 6" Águas Santas, 7" 
Avanca, 81' Boa Hora, 90  
Belenenses, 10" Maia ISMAI, 11" 
Arsenal, 12" AC Fafe,13"Sp: 
Horta e 14" São Mamede. 
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ANDEBOL DE PRAIA 

Portuguesas 
ganham prata 
o A Seleção ternininade sub- 
17 sagrou -se ontem, em Zagreb 
(Croácia), vice -campeã curo 
peia. Na final, que antes cumpriu 
um minuto de silêncio em me 
mória das vitimas de Pedrogão 
Grande, Portugal perdeu (0-2. 
após 20-23 e 18-19) com a Ho-
landa. que revalidou o titulo 
conquistado na Nazaré. O irei 
nador Paulo Félix elogiou ore 
sultado, pois Portugal tinha sido 
brome na anterior edição, o 
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| Andebol
 
As andebolistas portuguesas já com a prata conquistada | FPA
 
A seleção portuguesa de Sub-17 feminina conquistou a medalha de prata, em Jarun Lake, no sul de
Zagreb, no 8º Campeonato da Europa de Andebol de Praia, da categoria.
 
A seleção nacional masculina atingiu o 7º lugar da classificação geral.
 
A competição decorreu entre 16 e 18 deste mês.
 
Na competição feminina, Portugal conquistou a medalha de prata, depois de perder a final, frente à
Holanda, por 2-0 (23-20; 19-18), naquela que foi a única derrota da equipa lusa em toda a
competição.
 
A Holanda revalidou o título europeu que já tinha alcançado na Nazaré, em 2016.
 
Na competição masculina, os Sub-17 de Portugal chegaram ao 7º lugar da classificação geral e, na
última partida, Portugal venceu a Polónia por 2-1 (17-25; 20-17; 6-10).
 
O presidente da Federação de Andebol de Portugal não quis deixar de felicitar as seleções de Sub-17
feminina e masculina pelas excelentes prestações: "O andebol de praia português está de parabéns. A
seleção nacional feminina acaba de ficar em segundo lugar no Europeu que decorreu na Croácia, entre
12 equipas. É a confirmação de uma geração de excelência que vai dar muito que falar", lembrou
Miguel Laranjeiro, relembrando ainda que "os Sub-17 masculinos também estiveram em destaque,
conquistando o 7º lugar, numa prova muito exigente".
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