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Jogo 2 com Luz 
incandescente 

Benfica procura esta noite em-
patar final do campeonato; ABC 
ambiciona vantagem de 2-0 

Très dias depois do jogo 1, a final do 
campeonato tem hoje partida, agora na 
Luz e com o ABC em vantagem, após 
sucesso por 40-38 no segundo 
prolongamento. Assim, há dois cenários 
possíveis: ou o Benfica iguala a série, ou os 
bracarenses ficam com vantagem de duas 
vitórias e a um sucesso do titulo. Elledy 
Semedo. lateral do Benfica, frisou: «Temos 
de corrigir alguns aspetos defensivos„ 
mas a chave vai ser o nosso público a 

CALENDÁRIO 
Andebol 1- Final - Jogo 2-> Hoje 

Bentica-ABC 20.30 h 

Pavilhão n.` 2 da Luz, em Lisboa 

apoiar-nos, tal como tiveram o deles em 
Braga... Se assim for temos todas as 
condições para uma boa vitória». Após 
este 2.° jogo, ambas as equipas jogam a 
final da Taça Chalienge, dia 14, na Luz, e a 21 
em Braga, pelo que o 3.° encontro será 
apenas dia 25,na cidade dos Arcebispos. 
Hugo Rocha, do ABC, aborda cauteloso a 
hipótese de ver a sua equipa com 
vantagem de 2-0: «Dá mais alento, mas é 
um jogo fora, não vai ter nada a ver com o 
primeiro em casa. Vamos pensar um jogo 
de cada vez, este é o primeiro de 6 
possíveis, as circunstâncias mudam.» H. C. 
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ANDEBOL 

Dois brasileiros no FC Porto 
Equipa orientada por Ricardo 

Costa aposta na contratação de 
dois jovens laterais -esquerdos 

Patrick Lemos e Paulo Vinicius 
Cândido vão integrar o plantel do 
FC Porto na próxima época. Os dois 
internacionais juniores brasileiros 
são ambos laterais-esquerdos e têm 
19 e 18 anos respectivamente. 

Patrick começou a jogar em Sor-
riso, Mato Grosso, e chegou ao Me-
todista, na Liga Nacional Brasileira. 
Em 2014 foi campeão paulista juve-
nil e, em 2015, vice campeão pau-
lista em seniores. Campeão no Pan-
-Americano na Argentina e 
Venezuela, foi eleito melhor lateral-
- esquerdo do campeonato. «Espe-
ro adaptar-me bem e conseguir 
mostrar o meu andebol aos portu-
gueses. Vou para um clube que luta 
para ser campeão em todos os cam-
peonatos que joga, por isso, não te-
nho dúvidas da escolha. Quero aju-
dar a equipa a ser campeã», explicou 
à imprensa brasileira, revelando que 
as suas ambições são também «jo-
gar na Liga dos Campeões» e discu-
tir lugar na selecção do Brasil. 

Já Paulo Cândido começou a jogar 
na cidade Campo Verde - MT, é pre- 

D P 

Patrick Lemos vai Jogar pelos dragões 

sença habitual nas selecções jovens e 
era apontado ao Pinheiros antes de 
chegar a acordo com FC Porto. «A ex-
pectativa é muito grande por ser uma 
equipa que tem jogadores de quali-
dade e joga a alto nível. Espero con-
seguir uma vaga entre os titulares do 
Porto. Quero crescer, trabalhar cada 
vez mais e evoluir», explicou. Os dois 
brasileiros juntam-se ao extremo-
-esquerdo espanhol Jose Maria Car-
rillo num plantei que deixará de con-
tar com o central Nuno Roque, de 
regresso ao Sporting. E. D. 
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Monteiro questiona finanças da FAP 
Ex -candidato divulga audito-

ria da Inspeção-Geral de Finan-
ças à Federação de andebol 

Retirada a candidatura à presi-
dência da Federação de Andebol de 
Portugal (FAP) nas eleições de 4 de 
junho, Artur Monteiro, em comu-
nicado, deu ontem conta de preo-
cupações financeiras: «Sobre a gra-
víssima e encoberta situação 
financeira da FAP, cumpre-nos 
transmitir, do nosso sumário co-
nhecimento, as conclusões da re-
cente auditoria da Inspeção Geral de 
Finanças à Federação (Proc. ri' 
2013/74 1A5 /1435 - ref' 1297 de 
30.01.2015), relativa aos anos de  

2012, 2013 e 2014 que "poderão (...) 
implicar ajustamentos nas verbas 
elegíveis atribuídas pelo IP1)1, IP, no 
âmbito dos Contratos-programa 
ainda em curso, bem como condi-
cionantes graves nos contratos a 
celebrar no futuro, que poderão ori-
ginar, em breve, incumprimento 
generalizado das obrigações da Fe-
deração perante o Estado"». 

No comunicado lê-se ainda que 
«a atual situação financeira da FAP 
poderá tornar - se insustentável a 
curto / médio prazo. Não nos perfi-
lamos para assumir responsabili-
dades alheias pela gestão danosa 
e/ou negligente de terceiros de di-
nheiros públicos». 
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1 

c 

Treinador do andebol encarnado, espanhol Mariano Ortega, tem tido um final de época em alta ANDRC 

410 
Treinadores 
não mexem 

Voleibol 
»Me 
José Jardim 
Portugal 
54 anos 
inicio no nenfica 
Época de 
1990/91 
Palmares  no clube 
5 títulos 
nacionais, 8 Taças 
de Portugal e 5 
Supertaças. 
campeonato: 
2.° classificado na 
final do 'play-off' 

11~ 
era patizxs 
NOIDe 
Pedro Nunes 
Portugal 
46 anos 
inicio no »enfita 
Época 
de 2013/14 
rabiares no clube 
laimpeonato da I 
Divisão e 2 Taças 
de Portugal 
campeonato: 
1.° classificado 
na I Divisão 

NOIRe 
Carlos Lisboa 
Portugal 
57 anos 
início no nenfica 
1996/97. Treinou 
equipa principal 
até dez. 1999 e 
deixou o clube. 
Retomou 
funções de 
treinador em 
2011/12, acumula 
os cargos de 
técnico e diretor 
desportivo 
Palmares no clube 
4 títulos da Liga, 5 
Supertaças, 2 
Taças de Portugal, 
3 Taças Hugo dos 
Santos e 3 
Troféus António 
Pratas 
campeonato: 
semifinalista do 
'play-off da Liga 

Nome 
Mariano Ortega 
Espanha 
45 anos 
início no ~fica 
2014/15 
ralaiartk no clube 
1 Taça de Portugal 
campeonato: 
finalista do 'play-
-off 

Nunes (h. patins) e Jardim (voleibol) têm contrato com Benfica 

Lisboa (basquetebol) e Ortega (andebol) com acordo 

POT 

ANTÓNIO BARROS 

O
Benfica tem a situação 
dos treinadores das 
principais modalidades 
de pavilhão estabiliza-
da. Os campeonatos de 

andebol, basquetebol e hóquei em 
patins estão na ponta final, mas já 
há acordos com os respetivos trei-
nadores — casos de Carlos Lisboa, 
no basquetebol, e Mariano Ortega, 
no andebol —, enquanto no hó-
quei em patins Pedro Nunes tem 
contrato por mais uma época. No 
caso do voleibol, a permanência 
de José Jardim, que também já tem 
vínculo por mais urna temporada, 
é dado adquirido. Jardim, aliás, é 
o treinador no universo benfiquis-
ta com a mais longa ligação às 

Joel Rocha até 2019 

No futsal a situação também está definida. O técnico Joel 
Rocha jà prolongou vinculo com o Benfica até 2019. Oriundo 
do Fundão, chegou à Luz na época 2014/15 e logo fez o ple-
no,  conquistando o campeonato da  I Divisão, a Taça de Portu-
gal e a  Supertaça. Esta época falhou a Taça de Portugal, en-
quanto o campeonato está nos quartos-de-final do play-off, 
com o  Benfica a defrontar, sábado, o Olivais no jogo 1, após con-
cluir a fase regular no 2.° lugar, com 65 pontos, menos oito (73) 
que  o eterno rival Sporting, vencedor  deste  ciclo. Com  ape-
nas 34 anos, Joel Rocha foi recentemente nomeado pelo site 
Futsal Planet como treinador do ano 2015. A. B. 

águias — 25 épocas consecutivas. 
Uma aposta clara na continuida-

de, de acordo com o vice-presi-
dente responsável pelas modalida-
des, Domingos Almeida Lima. 
«Temos a situação controlada no 
que se refere às modalidades de pa-
vilhão. Alguns treinadores tèm vín-
culo assinado e outros acordo. A 
formalização é apenas questão de 
tempo. Posso dizer que está tudo 
encaminhado para que o Mariano 
Ortega continue a ser o técnico 
principal do andebol», sublinhou a 
A BOLA o responsável encarnado. 

A situação de Ortega é, aliás, a 
mais interessante, Depois de ter-
minar a lY fase do campeonato de 
andebol no quarto lugar, o técnico 
espanhol do Benfica estava longe 
de pensar em continuar na Luz. Mas 
a recente eliminação do heptacam-
peão FC Porto nas meias-finais do 
play-off e a consequente presença no 
duelo do título com o ABC, a vitó-
ria na Taça de Portugal perante o 
rival Sporting e a qualificação para 
a final da Taça Challenge, onde tam-
bém defronta os bracarenses, alte-
raram o panorama na liderança téc -
nica do andebol benfiquist a. 

O Benfica tem apostado, de fac 
to, na estabilidade de técnicos que 
chegam à Luz para encetar uma 
nova carreira, casos de Pedro Nunes, 
Mariano Ortega e Joel Rocha, ou no 
aproveitamento da experiência e 
capacidade de homens que cresce-
ram corno treinadores no clube, ca - 
sos de José Jardim e Carlos Lisboa. 
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AGENDA 

HOJE 
ANDEBOL 
20h30 
Benfica-ABC, 2.0  jogo da final 
do campeonato nacional. 

AMANHA 

FUTEBOL FEM I N I NO 
10h30 
Treino Seleção sub-I6, Qu►aios.  

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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PLAY-OFF
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho visita hoje
pelas 20.30, no Pavilhão da Luz,
o Benfica, no segundo jogo da
final do Andebol 1. 

Após o triunfo bracarense, do-
mingo, no primeiro  encontro   à
melhor de cinco, hoje uma vitó-
ria da equipa ‘encarnada’ colo-
caria a discussão igualada, en-
quanto um triunfo dos minhotos
levaria a possibilidade de a deci-
são ser fixada no terceiro jogo,
dia 25 de Maio, em Braga. 

Os três guarda-redes do ABC
fizeram, ontem, a antevisão.
Comentando a diferença entre os
ambientes em casa nos últimos
jogos, com as bancadas do Sá
Leite cheias de incentivo e o que
esperam hoje em Lisboa, a

apoiar o Benfica, o jovem guar-
dião Cláudio Silva, que tem sido
o terceiro guarda-redes, garante
que mesmo em Lisboa “o apoio
do público vai estar sempre nas
nossas cabeças”. 

“Vão estar sempre presentes os
adeptos que estiveram aqui e o
apoio que nós tivemos. Os últi-
mos dois jogos foram difíceis, e
tombaram para o nosso lado,
graças a esses adeptos. Nós lá
vamos tentar complicar a vida
do Benfica. Perderam connosco
e estão um pouco desmoraliza-
dos.  Nós vamos tentar, sem o
apoio do público, mas dentro de
nós, com a raça que nos deram
nestes dois jogos”, adiantou.

O primeiro a falar, Emanuel
Ribeiro, frisou que “nós vamos a
Lisboa para ganhar o jogo”. 

Reconhecendo que a ajuda do

público “é sempre importante”,
acrescentou que “nós estamos
focados no que temos de fazer e
vamos lá para ganhar o jogo”. 

Admitindo que “não podemos
considerar o apoio do público
indiferente”, salienta que “em
dois jogos, tivemos a casa prati-
camente cheia” mas em Lisboa
“vamos ter o público contra
nós”. Vamos tentar calar esse
públicos e ganhar o jogo.

O experiente Humberto Gomes
comentou que é “mais complica-
do jogar fora de portas do que
em casa, principalmente com o
público que tivemos nos últimos
jogos”.  Acrescentou que “com o
nosso trabalho, conseguimos
que os academistas bracarenses
voltem a acreditar nesta equipa,
voltem a apoiar-nos, voltem a
gostar deste desporto espectacu-

lar que é o andebol” e que nos
últimos jogos “notou-se bastante
que nós precisamos muito do
apoio deles”. Porém, sublinhou,
“nestes dois jogos em Lisboa o
pavilhão vai estar cheio, mas em
sentido oposto. Vão todos apoiar
o Benfica. Vamos, com grande
união entre nós todos, tentar ul-
trapassar o ambiente adverso e
com o objectivo de garantir a se-
gunda vitória”.

Carlos Resende, o treinador do
clube bracarense, já no domingo
à noite, após o triunfo sobre o
Benfica, aludiu aos prolonga-
mentos (também quarta-feira
diante do Sporting), lembrou
que a equipa acumulara em pou-
cos dias dois jogos com 80 mi-
nutos e vincou que “fazem falta”
os lesionados Ricardo Pesqueira
e Tomás Albuquerque.

ABC visita Benfica no segundo
jogo da final à melhor de cinco
HOJE ÀS 20.30, no Pavilhão da Luz, tem lugar o segundo encontro da final do campeonato nacional
Andebol 1, entre ABC/UMinho e Benfica. Minhotos estão em vantagem com um jogo ganho.

DR    

Cláudio Silva, Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro — três guarda-redes do ABC/UMinho

Sábado, às 20.30, tem
início em Lisboa a primeira
mão da final da Taça
Challenge, entre Benfica 
e ABC.  O clube de Braga
está a organizar 
uma excursão; link:
http://goo.gl/forms/V2L9
EYGcce.

Os sócios terão direito de
preferência no acesso aos
lugares. A segunda mão é
dia 21, em Braga.

+ sábado 
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Em comunicado
Artur Monteiro
retira candidatura

Artur Monteiro anunciou ontem
a retirada da sua candidatura à
presidência da Federação de An-
debol de Portugal (FAP).  
Em comunicado, o ex-dirigente
do ABC e do SC Braga rotulou de
“bacocas e caducas” as linhas de
gestão dos órgãos actuais da  fe-
deração e denuncia a situação fi-
nanceira que adiante considera
ser “perpétua e dolosamente”
ocultada. 
Vincando que o andebol “não
precisa de um plano de acção da
nossa candidatura de apenas um
quadriénio, mas sim, de um 
autêntico plano de emergência,
de consequências imprevisíveis,
a que nenhuma candidatura
contemporânea saberá e conse-
guirá responder nas presentes
eleições”, o bracarense  remete
ao relatório e contas de 2015 da
e o discurso de despedida do ac-
tual presidente da instituição,
para reconhecer que o mandato
actual “não consegue garantir
quaisquer condições de susten-
tabilidade da Federação, aten-
dendo ao penoso e calamitoso
legado financeiro e desportivo
que deixa, totalmente ocultado
do público em geral, e que tam-
bém tem sido tão pouco discuti-
do pelos agentes e responsáveis
da modalidade, devido à sua ge-
neralizada ignorância”.

§Federação

DR    

Artur Monteiro 
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ANDEBOL: CAMPEÃO
Depois de ter vencido o 
Benfi ca no Sá Leite, o ABC 
joga hoje na Luz o segundo 
encontro do play-off de 
apuramento do campeão 
nacional de andebol.
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ARTUR MONTEIRO
DESISTE DAS ELEIÇÕES

DA FEDERAÇÃO
DE ANDEBOL
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Eleições na Federação de Andebol

Bracarense Artur Monteiro retira lista
 JOsé eduardo

O
bracarense Artur 
Monteiro anunciou, 
ontem, a retirada da 
sua lista para as elei-

ções na Federação de An-
debol de Portugal, a rea-
lizar no dia 4 de junho.

Depois de ter anuncia-
do a sua constituição, Ar-
tur Monteiro confirma, 
agora, a retirada da mes-
ma, no dia em que termi-
nava o período para en-
trega de listas, deixando 
assim o caminho aberto 
ao vimaranense Miguel 
Laranjeiro, que assim se 
torna no candidato único.

Porém, na hora de 
anunciar a desistência, Ar-
tur Monteiro deixa alguns 
considerandos que ser-

viram de base à decisão.
«.... à medida que os 

inúmeros apoios chega-
vam, o crescente conhe-
cimento sobre a realidade 
da atual situação financei-
ra da Federação de Ande-
bol de Portugal, perpétua 
e dolosamente ocultada 
pelos atuais órgãos so-
ciais ainda em exercício, 
demonstrava que o Ande-
bol Português não preci-
sa de um plano de ação 
da nossa candidatura de 
apenas um quadriénio, 
mas sim, de um autênti-
co plano de emergência, 
de consequências impre-
visíveis, a que nenhuma 
candidatura contempo-
rânea saberá e consegui-
rá responder nas presen-
tes eleições».

O comunicado prosse-
gue afirmando que «é pre-
ciso ter presente o Rela-
tório e Contas de 2015 da 
Federação de Andebol de 
Portugal e o discurso de 
despedida do atual Presi-
dente da instituição, para 
reconhecer que o manda-
to atual, ainda em curso 
pelos órgãos sociais legi-
timamente eleitos no qua-
driénio anterior, não con-
segue garantir quaisquer 
condições de sustentabili-
dade da Federação, aten-
dendo ao penoso e cala-
mitoso legado financeiro 
e desportivo que deixa, to-
talmente ocultado do pú-
blico em geral, e que tam-
bém tem sido tão pouco 
discutido pelos agentes e 
responsáveis da modali-

dade, devido à sua gene-
ralizada ignorância»

Acrescenta,  ainda que 
«sobre a gravíssima e en-
coberta situação finan-
ceira da Federação de 
Andebol, cumpre-nos 
transmitir, do nosso su-
mário conhecimento, as 
conclusões da recente 
auditoria promovida pe-
la Inspeção Geral de Fi-
nanças à Federação (Proc. 
n.º 2013/74/A5/1435 – 
ref.ª 1297, de 30.01.2015), 
relativa aos anos de 2012, 
2013 e 2014 que poderão 
(…) implicar ajustamen-
tos nas verbas elegíveis 
atribuídas pelo IPDJ, IP, 
no âmbito dos Contra-
tos-programa ainda em 
curso, bem como, condi-
cionantes graves nos con-

tratos a celebrar no futuro, 
que poderá originar, em 
breve, o imediato incum-
primento generalizado 
das obrigações da Fede-
ração perante o Estado».

Ora, face a estes e ou-
tros motivos, «e apesar dos 
inúmeros reptos dos nos-
sos apoiantes, retiramos a 
nossa candidatura às elei-
ções para os órgãos sociais 
da Federação de Andebol 
de Portugal, com o obje-
tivo de mantermos e de-
senvolvermos as nossas 
ideias e o nosso projeto 
desportivo e financeiro já 
definido, enquanto alter-
nativa credível à atual si-
tuação, encontrando-nos, 
pois, atentos aos ulteriores 
desenvolvimentos e pro-
vidências que pretende-

mos instaurar e denun-
ciar em prol da verdade, 
da justiça e da credibili-
dade do andebol nacio-
nal», finaliza.

D
M
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 JOsé costa lima

É 
o segundo jogo do 
playoff de apura-
mento de campeão 
aquele que hoje vai 

ter lugar no Pavilhão da 
Luz. Um duelo aprazado 
para as 20h30 e que po-
de dar uma vantagem de 

2-0 para o ABC/UMinho, 
ficando assim a um triun-
fo de erguer o troféu, ou 
permitir ao Benfica em-
patar a eliminatória, de-
pois de intensos 80 minu-
tos que foram jogados no 
domingo passado. 

«Este é, de facto, um 
jogo fundamental para 

abc defronta hoje o benfica e sabe que um triunfo significa... muito

Para ter «mão e meia» no título

o desfecho desta final. 
Penso que o Benfica vai 
entrar nervoso, pois está 
em desvantagem, e nós 
queremos estar bem pa-
ra trazer mais uma vitória. 
Se a conseguirmos, acre-
dito que ficamos com 
uma mão e meia no títu-
lo», admitiu Humberto 

Gomes, ainda que aler-
tando para o poderio das 
águias: «têm uma exce-
lente equipa, têm o públi-
co do seu lado e querem 
empatar a eliminatória», 
completou. 

O apoio do público no 
Pavilhão Flávio Sá Lei-
te foi elogiado por trei-
nadores, jogadores e 
dirigentes e terá contri-
buído para as vitórias 
ante o Sporting (meias-
-finais do playoff) e no 
primeiro jogo da final 
do campeonato nacio-
nal, com o Benfica. Os 
guarda-redes têm noção 
da importância da "fe-
bre amarela", mas não se 
amedrontam por esta noi-
te jogarem fora de casa e 
longe do afeto dos seus 
simpatizantes. 

«Vamos à Luz para ga-
nhar! Claro que os nossos 
adeptos são importantes, 
mas apenas vamos estar 
focados no que queremos 
fazer. Em Lisboa, o Ben-
fica vai ter os seus simpa-

tizantes a puxar por eles 
e nós tentaremos calá-los 
com a nossa exibição», co-
meçou por testemunhar 
Emanuel Ribeiro. 

«Os nossos adeptos não 
vão ser muitos, mas esta-
rão sempre presentes no 
nosso pensamento», acres-
centou Cláudio Silva. 

Cláudio Silva, Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro querem fazer o 2-0 no playoff  

moralizados para a luz 

Quando se ganha
nem se dá pelo cansaço
Quanto às limitações físicas que eventualmen-
te poderão afetar a equipa para o encontro des-
ta noite (20h30), dado o acumular de partidas, 
Humberto Gomes garante que as pernas fica-
riam bem mais doridas se as derrotas se sobre-
pusessem aos triunfos. 

«Aqui no ABC/UMinho nunca nos queixamos 
de nada e não é agora que o vamos fazer. Ter jogos 
assim tão seguidos poderiam criar mossa, mui-
tos poderiam pensar que isso podia ser preju-
dicial, mas a verdade é que a equipa não sucum-
biu. As vitórias dão alento e, se calhar, o cansa-
ço era maior se tivéssemos perdido o último 
duelo», analisou o experiente guardião dos 
academistas.  

Challenge em Lisboa no sábado  
Após a partida desta noite, a contar para a final 
do campeonato nacional (segundo encontro à 
melhor de cinco), o ABC/UMinho volta a jogar 
em Lisboa, no sábado, mas agora para a primei-
ra "mão" da final da Taça Challenge, e de novo 
com o Benfica. O jogo está igualmente marca-
do para as 20h30 e terá como palco o Pavilhão 
da Luz, habitual casa dos encarnados. 

D
R
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AGE\O A  

ANDEBOL 
Campeonato Nacional - 
Fase final:Grupo A - 
Play-off - Final - 2.° Jogo: 
Benfica-ABC, 20h30, no 
Pavilhão Fidelidade, 
Estádio da Luz. 

FUTEBOL   
Campeonato daEuropa 
Sub-17, Azerbaijão 2016: 
Portugal-Bélgica, 13h00. 
A decorrer no Dalga Arena 
de Baku. 
Seleção Nacional Sub-16 -
Jogo de preparação: 
Portugal-Espanha, 11h0 G, 
no Estádio1 de Maio. 
Seleção Nacional 
Feminina Sub-16 - Estágio 
de preparação para 
o Torneio de 
Desenvolvimento da U E FA. 
Treinos às 10h30 e 18h00, 
no Centro de Treinos de 
Quiaios. 

CICLISMO'  
Volta a Itália, com 
a participação de André 
Cardoso (Cannondale) -
S.' Etapa: Praia a Mare - 
Benevento, 233 km. 
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Benfica recebe, esta noite, o ABC, no segundo jogo do play-off que decidirá o campeão 
nacional, tentando igualar a final depois da derrota em Braga 

IAD 

11110 DECIDE, MAS PESA 
O segundo Benfica-ABC 
para a decisão do título da 
época disputa-se, esta noite, 
no pavilhão dos encarnados. 
Qsminhotostêmvantagem 
e o compromiss' o de hoje, 
sem ser decisivo, é impor-
tantíssimo 

AUGUSTOVERRO 
411,1111 O equilíbrio entre as 
equipas ficou patente no jogo 
de domingo, que só se resol-
veu após dois prolongamen-
tos. Hoje, a partir das 20h30, 
ABC e Benfica esperam mais 
do mesmo, o que só não suce-
derá se alguma equipa sentir 
o peso do encontro anterior. 
Humberto Gomes, com a sua 
experiência na baliza dos bra-
carenses, sabe que isso pode 
suceder: "O Benfica vai en-
trar um pouco nervoso, por-
que está em desvantagem. 
Nós vamos tentar entrar bem 
e, se fizermos o 2-0, ficamos 
com uma mão e meia na con-
quista do campeonato", diz o 
guarda-redes do ABC, reco-
nhecendo que há mais cami-
nho para percorrer: "Nada fi-
cará resolvido neste jogo". 

O ABC conseguiu, na ronda 
anterior, vencer duas vezes 
no recinto do Sporting e uma 
em casa. Mas agora jogar fora 
poderá ser mais difícil, admi-
te o guardião minhoto: "É 
mais complicado jogar fora 
do que em casa. Vamos en-
contrar um pavilhão cheio, 
mas estaremos em união, 
para garantir a segunda vitó-
ria." 

Na Luz, Elledy Semedo sabe 
que pode ajudar a dar um pas-
so muito importante para 
uma época histórica, pois o 
Benfica já conquistou a Taça 
de Portugal. "Temos a noção 
do que nos espera. O ABC é 
uma equipa boa, difícil, rápi-
da e estamos consciencializa-
dos do que podemos fazer e 
do que já fizemos até agora. 
Temos de fazer mais um bom 
jogo em nossa casa. É para isso 
que estamos a trabalhar", 
afirmou o lateral-esquerdo 
benfiquista. O seu treinador,  

Mariano Ortega, explica 
como poderá abordar o en-
contro: "Melhorando alguns 
aspectos na defesa e no rema-
te, um pouco a nível geral. 
São jogos em que cada deta-
lhe conta." 

Após este encontro, o play-
off vai conhecer mais um in-
terregno, para que estas mes-
mas equipas disputem os dois 
jogos da final daTaça Challen-
ge, sábado, às 20h30, na Luz, 
e dia 21 em Braga. Para o títu-
lo português só se reencon-
tram no dia 25. 

ABC ganhou ao Benfica em Braga, por 4o-38 e após dois prolongamentos 

kìurow,  Sábado, joga-se 
para a EHF e Challenge 
Dois jogos de definição dos lugares entre 
o terceiro e o sexto postos do campeonato 
disputam-se no sábado. O FC Porto, com 
uma vitória fora, recebe o Sporting, às 
9hoo. Se voltar a vencer, termina em 

terceiro, assegurando um posto na Taça 
EHF. Para uma vaga na Challenge, através 
do quinto posto, jogam, no Funchal, 
Madeira SAD e Águas Santas. Os maiatos 
triunfaram no primeiro jogo. 

"Se fizer-
mos o 2-0, 
teremos 
mãoe meia 
na conquis-
ta do 
campeona-
to" 

Humberto 
Gomes 
Jcxjador do ABC 
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Miguel Laranjeiro vai liderar o andebol português 

Laranjeiro ganha sem rival 
Artur Monteiro 
desistiu, entre críti-
cas, das eleições da 
Federação de Ande-
bol, a 4 de junho 

••• Miguel Laranjeiro, vi-
maranense de 50 anos, for-
mado em Jornalismo e Filo-
sofia, e deputado do PS até 
2015, vai ser eleito presiden-
te da Federação de Andebol 
de Portugal a 4 de junho, su-
cedendo a Ulisses Pereira, 
mas liderando uma lista com  

vários elementos dos ante-
riores órgãos sociais, urna vez 
que será acompanhado de 
Augusto Silva, Ricardo Ando-
rinho e Juliana Sousa. A en-
trega de candidaturas encer-
rou ontem e a lista de Laran-
jeiro apresentou-se apoiada 
por mais de 40 dos 57 delega-
dos com direito a voto - o que 
lhe garantia desde logo cerca 
de 80% dos votos -, enquanto 
a anunciada candidatura de 
Artur Monteiro não obteve o 
mínimo de seis subscritores e 
não se apresentou, com o an- 

tigo dirigente federativo a de-
nunciar as "pressões" que te-
rão afastado metade dos seus 
dez apoiantes iniciais, para 
depois emitir um comunica-
do no qual destaca não existi-
rem "condições de sustenta-
bilidade da federação, aten-
dendo ao penoso e calamito-
so legado financeiro" e ale-
gando não querer "assumir 
responsabilidades alheias". 
Artur Monteiro alerta para a 
possibilidade de a FPA entrar 
em "incumprimento peran-
te o Estado". 
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ANDEBOL 

Wisla Plock felicita 
Tiago pelo 300.° golo 
a O Wisla Plock recorreu ontem às re- 
des sociais para destacar o feito do pivô e 
capitão da Seleção Nacional, Tiago Ro-
.cha. que no domingo chegou ao golo 30o. 
em 77 jogos pela equipa polaca. "Esta-
mos ansiosos pelas próximas épocas!" 
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ANDEBOL 

BENFICA QUER RESISTIR 
À ALTA PRESSÃO DO ABC 
Minhotos venceram em 
Braga e hoje visitam a Luz 
no comando (1-o) da final 
do playoff do campeonato 

ALEXANDRE REIS 

CIO Benfica tem hoje.  (20h30) 
pressão acrescida na receção ao 
ABC, no 29  jogo da final do playoff 
do Campeonato. Depois da derro-
ta (38-40,. após dois prolonga-
mentos) das águias em Braga, o 
embate não é decisivo, mas um 
segundo desaire dos encarnados 
deixaria a turma minhota com as 

• portas escancaradas para a con-
quista do titulo, com a oportuni-
dade para três 'match points.' 

O treinador do Benfica, Maria - 
no Ortega, está consciente das di-
ficuldades que o seu conjunto vai 
encontrar perante o vencedor da 
Supertaça: "A derrota em Braga 
foi dolorosa face ao trabalho que 
fizemos, mas esta quarta-feira te-
remos mais uma chance de jogar 
outra final. Para o Benfica, trata-
se de um jogo muito importante 
na Luz, onde tentaremos dar tudo 
pela vitória. Estamos prepara-
dos", sustentou o espanhol, em 
declarações à BTV. 

Ortega quer um Benfica com 
ideias: "O ABC foi melhor, cabe-
nos corrigir e estar mentalmente 
frescos para conseguirmos a vitó-
ria e empatarmos a eliminatória." 

Já o lateral-esquerdo dos ven-
cedores da Taça de Portugal, 
Elledy Semedo, revelou os aspe-
tos a melhorar: "Temos dé corri-
gir a defesa, com mais contacto e 
melhorar na finalização. Mas a 
nossa chave vai ser o apoio dos  

FINAL DO PLAYOFF 
Jogo O ABC Benfica 40-38 
Jogo O: Benfica-ABC 20h30 
Jogo 0: ABC•Benfica 25 de maio 
Jogo O: Benfica-ABC 28 de maio' 
Jogo 0: ABC-Benfica ide junho* 
*Se necessário 

adeptos, embora com a noção do 
que nos espera, pois o ABC é uma 
boa equipa, difícil e rápida." 

Humberto apela à união 
I I umberto Gomes, guarda-redes 
do ABC, apelou à capacidade de 
sofrimento da sua equipa: "É 
mais complicado jogar fora de 
portas do que em casa, onde con - 
támos com muitos adeptos. Com  

o nosso trabalho, conseguimos 
que os academistas bracarenses 
voltassem a acreditar nesta equi - 
pa, a apoiar-nos e a gostar deste 
desporto espetacular. Nestes últi -
mos jogos notou-se bastante que 
nós precisamos muito do apoio 
deles. Em Lisboa, o pavilhão vai 
estar cheio, mas em sentido opos -
to. Vão todos apoiar o Benfica. 
Vamos, com grande união, tentar 
ultrapassar o ambiente adverso e 
com o objetivo de garantir a se-
gunda vitória." 

Refira-se que as duas equipas 
voltarão a encontrar-se no próxi -
mo sábado, também na Luz, na 
primeira mão da final da Taça 
Challenge. o 

À FEDERAÇÃO 

Monteiro desiste 
da candidatura 

Artur Monteiro desistiu da 
candidatura à direção da Fe-
deração (FAP) nas eleições de 
4 de junho. Depois de na vés-
pera o ex-dirigente de Sp. 
Braga e ABC ter admitido falta 
de apoios, ontem emitiu um 
comunicado onde denuncia 
um "calamitoso legado finan-
ceiro" na FAP. O candidato 
único, Miguel Laranjeiro (ex -
deputado do PS), ficou sem 
oposição. o 
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O Benfica tem hoje (20h30) pressão acrescida na receção ao ABC, no 2º jogo da final do playoff do
Campeonato. Depois da derrota (38-40, após dois prolongamentos) das águias em Braga, o embate
não é decisivo, mas um segundo desaire dos encarnados deixaria a turma minhota com as portas
escancaradas para a conquista do título, com a oportunidade para três 'match points.' O treinador do
Benfica, Mariano Ortega, está consciente das dificuldades que o seu conjunto vai encontrar perante o
vencedor da Supertaça: "A derrota em Braga foi dolorosa face ao trabalho que fizemos, mas esta
quarta-feira teremos mais uma chance de jogar outra final. Para o Benfica, trata-se de um jogo muito
importante na Luz, onde tentaremos dar tudo pela vitória. Estamos preparados", sustentou o
espanhol, em declarações à BTV. Ortega quer um Benfica com ideias: "O ABC foi melhor, cabe-nos
corrigir e estar mentalmente frescos para conseguirmos a vitória e empatarmos a eliminatória."
Continuar a ler Já o lateral-esquerdo dos vencedores da Taça de Portugal, Elledy Semedo, revelou os
aspetos a melhorar: "Temos de corrigir a defesa, com mais contacto e melhorar na finalização. Mas a
nossa chave vai ser o apoio dos adeptos, embora com a noção do que nos espera, pois o ABC é uma
boa equipa, difícil e rápida." Humberto apela à união Humberto Gomes, guarda-redes do ABC, apelou
à capacidade de sofrimento da sua equipa: "É mais complicado jogar fora de portas do que em casa,
onde contámos com muitos adeptos. Com o nosso trabalho, conseguimos que os academistas
bracarenses voltassem a acreditar nesta equipa, a apoiar-nos e a gostar deste desporto espetacular.
Nestes últimos jogos notou-se bastante que nós precisamos muito do apoio deles. Em Lisboa, o
pavilhão vai estar cheio, mas em sentido oposto. Vão todos apoiar o Benfica. Vamos, com grande
união, tentar ultrapassar o ambiente adverso e com o objetivo de garantir a segunda vitória." Refira-
se que as duas equipas voltarão a encontrar-se no próximo sábado, também na Luz, na primeira mão
da final da Taça Challenge. Autor: Alexandre Reis
 
 01h37
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Braga é, desde há muitos anos, uma
cidade com amplos pergaminhos
no que ao desporto diz respeito.

Podia, aqui, enaltecer o património, ple-
no de ecletismo, do Sporting Clube de
Braga, a verdadeira escola de campeões
que é o nosso ABC, assim como, a refe-
rência desportiva que, em menos de trinta
anos, o Hóquei Clube de Braga soube
afirmar no panorama local, regional e na-
cional, não esquecendo também, entre
muitos outros, o Grupo Desportivo André
Soares que no Basquetebol é também um
grande embaixador do Concelho.

Cumpre, também, a este respeito, desta-
car a dimensão, a riqueza e o dinamismo
do movimento associativo de Braga, pro-
pulsor de muita e variada prática despor-
tiva, seja ela de natureza federada ou, me-
ramente, recreativa.

E porque o desporto é inclusão, não po-
deríamos nunca esquecer o desporto
adaptado onde a Secção de Boccia do
Sporting Clube de Braga e a APD, em
Basquetebol em cadeira de rodas (acaba-
dos de vencer, este fim de semana, em
Leiria, a Taça de Portugal da Modalidade)
são porta estandartes que nos enchem o
coração de orgulho.

Há, ainda, outra faceta de Braga como
Capital de Desporto que a mim em parti-
cular, enquanto ex-aluno da Universidade
do Minho, me deixa especialmente feliz e
orgulhoso.

Falo, obviamente, do Desporto Univer-
sitário. Vertente do desporto que, quer no
plano interno, quer a nível internacional,
tem dado a Braga muitos e memoráveis
títulos- Este trabalho e património é fruto
do esforço de muitos e de muitas; dos
atletas, dos técnicos, dos médicos e fisio-
terapeutas, dos dirigentes associativos
mas, também e sobretudo, da superior li-
derança e coordenação do Professor Fer-
nando Parente, Director do Departamento
de Desporto e Cultura da Universidade do
Minho a quem deixo, aqui, o meu elogio
público.

A este respeito, é obrigatório falar um
pouco das Fases Finais dos Campeonatos
Nacionais Universitários (CNUs), reali-
zadas na última semana de Abril, em Lis-
boa.

A semana competitiva iniciou-se da me-
lhor forma. Logo no primeiro dia de com-
petição e na modalidade de Judo a AAU-
Minho mostrou ao que vinha, arrebatando
uma medalha de prata e três de bronze. 

Melhor foi, nos dias seguintes, perceber

que os triunfos no Judo tinham, apenas,
sido um aperitivo.

Ao nível das modalidades coletivas,
houve uma má e muitas boas surpresas.

No Andebol a AAUMinho, crónica
campeã nacional e campeã europeia uni-
versitária em título, foi derrotada nos
quartos-de-final aos pés da AEFADEUP,
cabal prova de que no desporto tudo pode
acontecer.

As boas surpresas foram, sem sombra
de dúvidas, os títulos nacionais universi-
tários no Futsal Feminino, onde as Futsa-
listas do Minho conquistaram o terceiro
título na história da UMinho. Ainda no
Futsal, agora no Masculino, novo troféu,
novo título nacional, numa liderança pu-
jante que a AAUMinho vem afirmando,
ano após ano, nesta modalidade.

Também no futebol de 11 a AAUMinho
dou, mais uma vez, provas da sua supe-
rioridade, vencendo a medalha de ouro e
alcançando um inédito tetra nesta modali-
dade.

No Basquetebol Masculino e no Volei-
bol Feminino mais dois títulos nacionais
e um inédito número de seis títulos nacio-
nais nas modalidades colectivas.

A fechar estes destaques, não podia fal-
tar o Taekwondo. Com um conjunto de
atletas vice-campeões da Europa e do
Mundo não poderia acontecer outra coisa
que não fosse a vitória no colectivo que,
com alguma naturalidade, acabou por se
confirmar.

No total, a AAUMinho conquistou treze
medalhas: sete de ouro (contando com o
coletivo), quatro de prata e duas de bron-
ze, números que afirmaram, mais uma
vez, a Academia Minhota com a grande
vencedora destes Campeonatos.

Todo este património, somado a muitos
e bons equipamentos desportivos que o
nosso Concelho tem, dão muita força à
Candidatura de Braga, em 2018, ao título
de Cidade Europeia de Desporto.

A fechar, deixar dois desejos muito pes-
soais em que, estou certo, muitos Braca-
renses me acompanham. Força, ânimo e
felicidade para o ABC na disputa pela vi-
tória na Final do Campeonato Nacional
de Andebol (A1) e na Taça Challenge e ao
Sporting Clube de Braga na Final da Taça
de Portugal.

Vencer estas competições seria, sem dú-
vida, a cereja no topo do bolo de uma ci-
dade que, ano após ano, se afirma e con-
firma como Capital do Desporto.

BRAGA – CAPITAL 
DO DESPORTO

ESQUERDA | PEDRO SOUSA
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Vitória coloca “auri-negros”
na rota da subida
Equilíbrio O Beira-Mar apenas na ponta final do encontro conseguiu carimbar 
a vitória, que poderia perfeitamente ter “caído” para qualquer um dos lados

Avelino Conceição 

Num jogo de capital importân-
cia, ao Beira-Mar, na recepção
ao São Mamede de Infesta, ape-
nas a vitória interessava, de
forma a manter-se na rota da
subida à 2.ª Divisão Nacional,
até porque a prova aproxima-
se a passos largos do seu termo.

Na mesma situação estava o In-
festa, pelo que se esperava um
jogo intenso, de grande dificul-
dade para os dois conjuntos,
como de resto se verificou.

Depois de ter feito o primeiro
golo logo a abrir a partida, o
Beira-Mar esteve praticamente
sempre em desvantagem pe-
rante um adversário que se
mostrou muito difícil de ultra-
passar, particularmente na sua
zona defensiva, onde criou mui-

tas dificuldades aos rematadores
de meia distância dos “auri-ne-
gros” e ainda por cima contou
na baliza com um inspirado An-
dré Fonseca, um dos seus me-
lhores elementos.

Com algumas igualdades no
marcador durante a primeira
metade, o intervalo chegou com
um empate a 13 golos, que ilus-

trava bem a nota de equilíbrio
que existiu.

A exemplo da primeira me-
tade do encontro, a equipa de
São Mamede de Infesta conti-
nuou a liderar o marcador e che-
gou mesmo a ter três golos de
vantagem (20-23), a maior em
toda a partida. Era notória a di-
ficuldade da equipa do Beira-

BEIRA-MAR                                    28

Treinador: Eugénio Bartolomeu. 
Paulo Alô; Diogo Coelho (2), Carlos
Oliveira (3), Rodrigo Cunha (1), Carlos
Costa (3), Sérgio Costa (2) e Felino
Lopes (4) – sete inicial – Diogo Portas,
André Miranda, Ricardo Senos (1),
Tiago Novo, André Marques (5), Mli-
narzik Lourenço (2), Bernardo
Gonçalves (5) e André Cruz.

FC INFESTA                                     27

Treinador: Paulo Guimarães.
André Fonseca; Pedro Ferreira (5),
Diogo Caldas, André Azevedo (2), Igor
Moreira (1), Sérgio Soares (6) e Rui
Farelo (4) – sete inicial – José Faustino,
Filipe Silva, Aarão Rocha (3), Tiago
Ramos (2), Tiago Pereira (3) e Marco
Ferreira (1).

Pavilhão Municipal de Angeja. Assistência: cerca de 70 espectadores. 
Árbitros: Pedro Fontes e Joel Freire (A.A. Porto). Oficial de Mesa: José Fonseca.
Ao intervalo: 13-13.

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Mar em responder a um adver-
sário que não dava tréguas e que
acreditava que poderia vencer e
levar os três preciosos pontos
para o Norte. Contudo, Eugénio
Bartolomeu acabou por ter uma
decisão que viria a alterar o
rumo do jogo. Lançou no jogo
Mlinarzik Lourenço, que, num
curto espaço de tempo, fez dois
golos, igualando a partida a 26.
Nota, nesse período, para duas
boas defesas de Paulo Alô, que
valeram à equipa aveirense duas
posses de bola que resultaram
em dois golos decisivos. 

O Infesta acabou por reduzir,
já perto do fim, mas o Beira-Mar
segurou a vitória, “sacada”
mesmo ao “cair do pano” de
uma partida muito difícil e na
qual a claque dos “auri-negros”
foi importante ao acreditar sem-
pre até ao último segundo num
resultado positivo, que poderia
muito bem ter pendido para
qualquer um dos lados. Foi mais
feliz a equipa da casa, que entra
novamente na discussão da su-
bida, até porque no próximo sá-
bado volta a jogar em Angeja,
diante do Póvoa do Lanhoso,
outro dos candidatos.

Magnífico trabalho da dupla
portuense. |

Felino Lopes converteu quatro golos na recepção ao Infesta

PAULO RAMOS

Página 19



A20

  Tiragem: 10719

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,51 x 17,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64376251 10-05-2016

CS Madeira conquistou o título regional de juvenis femininos. 

B. Perestrelo e Sports nas 

fases nacionais de andebol 
A equipa masculina da Bartolo-
meu Perestrelo e a feminina do 
Club Sports Madeira conhece-
ram ontem o sorteio para as fa-
ses finais dos Campeonatos Na-
cionais de iniciados e juvenis 
respectivamente, que estão 
agendados para os dias 20, 21 e 
22 de Maio. 

Nos masculinos os campeões 
regionais ficaram na zona 1 da 
fase de apuramento, onde terão 
pela frente, como adversários, o 
Estarreja e FC Porto/Dragon 
Force. Numa competição a ser 
jogada o sistema de todos contra  

todos, no, apenas o primeiro 
classificado segue para fase final 
- zona 2, onde já estão as equi-
pas do Sporting e do Colégio 
Carvalhos. 

Quanto aos femininos as cam-
peãs da Madeira estão na fase de 
apuramento juntamente com as 
formações do Alavarium, CA 
Leça e SIRI.° de Maio. 

Numa prova também de todos 
contra todos, apenas o primeiro 
classificado ruma à fase final 
onde estão as equipas do Colé-
gio de Gaia. JAC Alcanena e Ju-
ve Lis. P. V. L. 

Página 20



A21

Benfica e ABC voltam a encontrar-se, desta vez em Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=909aeb15

 
10-05-2016 23:39
 
 Prossegue esta quarta-feira o 'play-off' relativo à final do campeonato Fidelidade Andebol 1, com a
equipa de Braga em vantagem após vitória na primeira partida.
 
 Foto: Lusa
 
 Benfica está obrigado a vencer para igualar o 'play-off' com o ABC
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Três dias depois do jogo da primeira mão do 'play-off' em Braga, Benfica e ABC voltam à competição
esta quarta-feira para disputarem o segundo jogo de atribuição do título nacional de andebol sénior
masculino.
 
 Esta quarta-feira, a partir das 20h30 horas, sob a direcção da dupla de Aveiro, Mário Coutinho/Ramiro
Silva, Benfica e ABC voltam a encontrar-se em mais um jogo que se prevê emocionante e equilibrado.
Aquilo que se passou na primeira partida dá pouco espaço para que se faça qualquer tipo de antevisão
que não passe por isso mesmo - esperar um grande jogo de andebol, com a emoção e espectáculo
que só o 'play-off' proporciona.
 
 Em teoria, e dado o equilíbrio esperado, o Benfica pode ser considerado favorito já que actua no seu
ambiente e sabe-se como isso pode ser importante. Faltará saber como vão reagir os pupilos de Carlos
Resende.
 
 Recorde-se que, após a realização deste jogo, o 'play-off' vai conhecer um pequeno interregno para
que se disputem os jogos relativos à final da Challenge Cup e que opõem as mesmas duas formações.
Os dias já estão marcados - 14 de Setembro, a partir das 20h30 em Lisboa, e 21 de Maio, às 18h00,
em Braga.
 
 Só depois, em 25 de Maio, se jogará o terceiro jogo deste 'play-off', em Braga (21 h.00)
 
 

Página 21



A22

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 25,20 x 33,50 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 64364354 09-05-2016

ANDEBOL O jovem oleirense Nuno Reis é actu-
almente um dos destaques do andebol feirense. 
Joga escalões acima da sua idade (seniores 
incluídos), mas o interesse pela modalidade 
apenas despertou depois de três anos a jogar 
futebol. “Antes do andebol, como a maior parte 
dos rapazes quando são jovens, eu sentia-me 
bastante interessado pelo futebol. Por volta 
dos oito anos ingressei no Paços de Brandão, 
clube onde estive três anos, e só depois é que 
me suscitou o interesse pelo andebol”, recorda 
Nuno Reis.
Ser de São Paio de Oleiros ajudou-o a desenvol-
ver competências na modalidade e Nuno Reis 
diz que “ao ser canhoto tinha mais hipóteses no 
andebol do que no futebol”. “[O S. Paio de Oleiros] 
tem um clube de andebol que em tempos já foi 
um grande clube a nível nacional e continua a 
ter uma boa formação. Era muito perto de minha 
casa e surgiu então a minha paixão pela moda-
lidade”, relembra. 
Com apenas 17 anos (idade de juvenil), feitos 
neste presente ano, o feirense Nuno Reis alinha 
pelos juniores (que já confirmaram a subida à 
primeira divisão nacional e ainda lutam pelo 
título de campeão da segunda) e pelos seniores 
(terceira divisão). Apesar de todos estes factores 
demonstrarem a sua qualidade, Nuno Reis revela 
que a sua chamada à Selecção Nacional de Sub-
18 surgiu de forma inesperada. “Não estava nada 
à espera. Sou uma pessoa que pensa bastante 
no presente e não costumo olhar muito para o 
futuro. Quando recebi a informação que tinha 
sido convocado para um estágio da selecção es-
tava a caminho do treino e um dos meus colegas 
de equipa ligou-me a informar que estava nessa 
convocatória”, recorda, dizendo que interrogou 
esse colega duas vezes sobre a veracidade da 
informação. “Obviamente que fiquei super feliz 
com a chamada”, admite o jovem fogaceiro.
Jogar em representação do seu próprio país é um 
dos objectivos principais de qualquer desportista, 
mas é, como se pode calcular, difícil atingir esse 
patamar. Nuno Reis conseguiu-o e admite que 
ter as quinas ao peito “é um sentimento muito 
difícil de descrever”. “Na selecção sabemos que 

o lugar que estamos a ocupar, muitos outros 
atletas o gostariam de ocupar e realmente sei 
que fui muito privilegiado por poder lá estar e 
ter uma experiência única na vida. O sentimento 
é de euforia e muita felicidade, acima de tudo”, 
conta Nuno Reis.

Uma estreia de sonho 
Guimarães foi a cidade que acolheu Nuno Reis 
na sua primeira chamada à Selecção Nacional, 
onde o oleirense e o restante plantel teve seis 
sessões de treino. Na segunda convocatória em 
que marcou presença, Nuno Reis contou com 
um estágio feito em Almada, Lisboa, e daí partiu 
para a… Suécia. Foi precisamente na Península 
Escandinava que o jovem prodígio do andebol 
feirense teve a estreia que qualquer jogador 
sonha. “Representei a Selecção no Torneio Scan-
dibérico. Dos três jogos que tivemos, fui titular em 
dois e consegui marcar um golo na estreia, mas 
depois não tive muitas oportunidades apesar 
de ter jogado nas três partidas”, relembra com 
humildade Nuno Reis.
As constantes subidas de escalão ao serviço do 
Clube Desportivo Feirense deu a Nuno Reis uma 
experiência difícil de adquirir para qualquer jovem 
de 17 anos. Apesar de ter idade de juvenil de pri-
meiro ano, já actua pelos juniores e seniores (em 
competições nacionais). Nuno Reis não nega que 
isso o ajuda e lhe dá mais experiência. “É normal 
que ao jogar pelos juniores e seniores o nível ao 
qual estamos expostos seja diferente. Ganhamos 
mais experiência e quando sou posteriormente 
confrontado com atletas da minha idade, sinto 
algumas diferenças e fico mais adaptado a lidar 
com as dificuldades”, conta.

Entre Alemanha e França… 
Portugal não será desilusão
Apesar de ser uma das modalidades com bastan-
te destaque no nosso país (um patamar abaixo 
do futebol, claro) o andebol tem mais destaque 
em países como a Dinamarca, Polónia, Alemanha, 
França e até Espanha. Apesar de todas estas 
ligas serem uma montra luxuosa para Nuno Reis, o 
canhoto afirma que ficar em Portugal não é motivo 

para ficar desiludido. “A liga alemã e francesa são 
realmente muito chamativas para nós atletas, mas 
certamente que não ficaria nada desapontado 
ao ficar cá em Portugal a representar uma das 
melhores equipas que temos actualmente: Porto, 
ABC, Sporting e Benfica”, revela
Como qualquer jogador jovem, Nuno Reis vê 
em jogadores profissionais características nas 
quais se identifica. “Na Europa gosto bastante 
do ponta direita do Barcelona, o Victor Tomás, e 
em Portugal, aprecio bastante o António Areia 
[que no início desta temporada trocou o Benfica 
pelo FC Porto]. É realmente um excelente ponta”, 
desvenda. 
A escolaridade é um pilar que faz parte da edu-
cação de qualquer pessoa e atleta. Assim, o 
ponta direita do Feirense que está no 11.º ano de 
escolaridade, no curso científico-humanístico de 
Ciências e Tecnologias, diz não ter uma vocação 
definida, mas já tem uma escolha pensada. “Não 
diria Medicina, mas gostava de seguir algo rela-
cionado com Saúde”, conclui. 
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Foi no futebol e ao serviço do Paços de Brandão 
que Nuno Reis iniciou a sua prática desportiva, mas 
rapidamente descobriu o seu talento para o andebol. 
Representa o Feirense, é juvenil, mas joga pelos 
juniores e seniores e pela… selecção nacional.

Nome: NUNO Filipe Pereira REIS
Idade: 17
Posição: Ponta-direita
Clubes anteriores: São Paio de Oleiros
Clube actual: CD Feirense
Internacionalizações: 3
Estreia na Selecção: Frente à Noruega (08/04/2016)
Palmarés: 3º lugar no campeonato nacional de Iniciados ao serviço do Feirense

COMECOU COM OS PÉS,
MAS      BRILHA COM AS MÃOS
COMECOU COM OS PÉS
MAS BRILHA COM AS MÃOS
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Nuno Reis joga andebol no Fei-
rense e é um dos mais recen-
tes internacionais portugueses 
oriundos do Concelho.

Seleção Feirense

Andebol pág. 26
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FEIRENSE 
pERdE Em 

FAFE, mAS 
SEgUE NA 

LIdERANÇA
ANDEBOL  Depois de na semana 
passada ter garantido a subida à 
primeira divisão, a equipa de juniores 
do Andebol Feirense perdeu por 31-
27 na deslocação a Fafe. Em jogo da 
penúltima jornada da fase de subida 
do Campeonato Nacional da segunda 
divisão, apesar do desaire, os fogacei-
ros seguem na liderança da prova e 

mantêm intactas as aspirações para 
lutar pelo título de campeão, mas para 
tal acontecer terá de vencer a equipa 
do CPN na derradeira jornada.
O Fafe AC entrou melhor na partida 
e foi liderando o marcador durante o 
primeiro tempo. Na etapa complemen-
tar, a equipa da casa voltou a entrar 
melhor na partida, mas a reacção do 

Feirense não se fez esperar. Chegou 
ao empate e quando parecia que os 
fogaceiros iriam dar a cambalhota no 
marcador, uma série de exclusões 
condicionou as aspirações fogacei-
ras.
Ao Feirense basta vencer o último 
jogo para garantir o primeiro lugar da 
Zona Norte. 
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A equipa de juvenis masculinos foi a S. Mamede Infesta vencer a Académica local e ficou com a quarta posição na segunda fase 
do Campeonato Nacional da 1.' Divisão, Grupo B, Zona 2 

Infantis 
tigres 
a um 
passo 
da final 
nacional 
de andebol 

A equipa de andebol de 
seniores masculinos do 
Sporting Clube de Espinho, 
depois de uma série de 
tórias, perdeu, em casa, com 
o Monte, por 28-32 (16-12 
ao intervalo). 

Um jogo de surpresas, 
uma vez que a equipa espi-
nhense esteve praticamen-
te durante todo o jogo no 
comando do marcador, 
claudicando, inexplicavel-
mente, nos últimos 10 mi-
nutos. 

Os tigres ainda poderão 
recuperar até ao final do 
Campeonato, mas não po-
derão, de forma alguma, 
ceder mais pontos aos ad-
versários. 

Entretanto, a equipa de 
juniores masculina conti-
nua sem derrotas no Cam-
peonato Regional. Os tigres, 
a apenas uma jornada do 
fim, bateram o Agueda por 
35-20 (19-13 ao intervalo). 

Os juvenis masculinos 
concluíram a segunda fase do 
Campeonato Nacional da La 
Divisão com uma vitória, em 
S. Mamede Infesta, ante a 
Académica local, por 22-24  

(9-12 ao intervalo). 
Os espinhenses ficaram 

com a quarta posição na 
prova. 

Por sua vez, os inicia-
dos masculinos do Sporting 
de Espinho bateram a Aca-
démica de Coimbra por 41-
16 (24-8 ao intervalo). 

Os infantis masculinos 
estão cada vez mais perto da 
final nacional que este ano 
irá realizar-se em Braga. 

Os tigres ocupam o pri-
meiro lugar na tabela do Cam-
peonato Nacional e foram a 
Fermentelos vencer o Pateira 
por 11-45 (4-21 ao intervalo). 

Por fim, as equipas de 
minis masculinos tiveram 
sorte diferente no Regional. 
A equipa 'A' foi a Avanca  

vencer os locais por 27-32 e a 
equipa 'B' perdeu em casa 
com o Estarreja por 9-55 (5-29 
ao intervalo). 

Seniores - Vítor Pereira 
e João Ribeiro (guarda-re-
des); Carlos Massava, Ale-
xandre Relvas (2 golos), 
Francisco Relvas, Francisco 
Lopes, Bruno Antunes (6), 
João Domingues (5), Pedro 
Almeida, Ricardo Soares 
(3), Manuel Sousa, Tiago 
Ferreira, João Pinhal (3) e 
Vasco Marques (9). Treina-
dor: Hugo Valente. 

Juniores masculinos -
João Castro e João pereira 
(guarda-redes); Jorge Ferreira 
(1 golo), João Póvoa (4), José 
Cruz (1), Tiago Soares (4), 
Guilherme Baptista (7), Tiago  

Ferreira (8), Diogo Ramos (1) 
e Francisco Lopes (9). Treina-
dor: José Jorge. 

Juvenis - Francisco Vas-
concelos (guarda-redes); Jor-
ge Ferreira (3 golos), João 
Póvoa (10), Tiago Fonseca, 
João Soares (2), Tiago Soares, 
Ruben Aguincha (3), Pedro 
Salvador (3), Nuno Lima (1) e 
Ricardo Silva (2). Treinador: 
Leonel Santos. 

Iniciados masculinos -
Bruno Aguiar (1 golo) e Gon-
çalo Loureiro (guarda-redes); 
André Sousa (11 golos), 
Ruben Aguincha (1), Pedro 
Salvador (5), Nuno Lima (2), 
André Carvalho (4), Bruno 
Castro (5), Gonçalo Pinto (1), 
Carlos Pereira (2), Ricardo 
Silva (5) e Frederico Queirós  

(4). Treinador: Vítor Pinhal. 
Treinador adjunto: Ricardo 
Guimarães. 

Infantis - Gonçalo Lou-
reiro (guarda-redes); Filipe 
Ferreira (1), André Sousa (6), 
Igor Duarte (4), Nuno Caeta-
no (2), Bernardo Costa (8), 
Sérgio Maganinho (6), Emílio 
Figueiras (1), Tiago Fonseca 
(1), Nuno Pinto (3), Luís Rel-
vas (3), Vasco Brandão, Vasco 
Lacerda (8) e Carlos Castelo 
(2). Treinador: José Jorge. 

Minis (equipa B) - João 
Dias, Afonso Moreira, Diogo 
Pereira (2 golos), Gonçalo 
Moreira (2), Gonçalo Santos 
Rodrigues (1), Gonçalo Filipe 
Rodrigues (3), Pedro Proen-
ça, Ivo Guimarães, Gustavo 
Costa (1) e Francisco Olivei- 

ra. Treinador: José Aguincha. 
Próximos jogos: 
Póvoa de Lanhoso-Spor-

ting de Espinho (seniores 
masculinos), sábado, às 19 
horas, no Pavilhão Munici-
pal Napoleão Guerra, em 
Cassufas (Anta); Sporting de 
Espinho-S. Paio de Oleiros 
(infantis masculinos), sába-
do, às 17 horas, na Nave 
Desportiva de Espinho; Spor-
ting de Espinho 'A'-S. Ber-
nardo 'B' (minis masculinos), 
domingo, às 13h30, no Pavi-
lhão Municipal Napoleão 
Guerra, em Cassufas (Anta); 
S. Paio de Oleiros-SC Espi-
nho "B" (minis masculinos), 
domingo, às 15 horas, no Pa-
vilhão Municipal Napoleão 
Guerra, em Cassufas (Anta). 
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Três jogos, três vitórias A equipa de andebol de infantis femininos da 
Associação Académica de Espinho foi a Terras de Santa 

Maria, golear a equipa 'A' do Feirense, por 3-32 O fim-de-semana da 
secção de andebol da As-
sociação Académica de 
Espinho começou da me-
lhor forma possível, com a 
deslocação da equipa das 
juvenis/juniores à Ga-
fanha da Encarnação, e a 
regressar a casa com uma 
vitória por 9-33, frente ao 
Ilhavo. 

Aproveitando 'o anda-
mento' das mais velhas, as 
infantis foram a Terras de 
Santa Maria, golear a equi-
pa 'A' do Feirense, por 
3-32. 

Talvez inspiradas pelo  

Dia da Mãe, as jogadoras 
da equipa de iniciados fe-
mininos da Académica de 
Espinho foi ao Pavilhão 
Municipal de Crestuma, 
em Gaia, defrontar o Doi.--
ro Andebol Clube, onde, a 
muito custo, conseguiu a 
primeira vitória desta fase: 
20-22. 

Eis a constituição das 
equipas da Associação 
Académica de Espinho: 

Infantis femininos -
Mariana Loureiro, Luna 
Gomes, Lara Marques (1 
golo), Ana Pereira (1), Inês 
Ramos (1), Francisca Car- 

doso (5), Raquel Tavares 
(2), Maria Sousa, Lia Go-
mes (6), Joana Campos (9), 
Luana Ferreira, Ana Bran-
co (5), Maria Venâncio (2) 
e Joana Pimenta. Treina-
dor: Adelino Pinto. 

Iniciados femininos -
Maria Cálix, Rita Correia 
(2 golos), Silvana Lopes 
(1), Mariana Valente, Ana 
Ribeiro, Maria Catarino, 
Carolina Loureiro (2), Rita 
Gomez (2), Ana Silva, So-
fia Gonçalves (15), Ma-
riana Pereira e Diana Beli- 

nha. Treinador: Gustavo 
Silva. 

Juvenis/juniores femi-
ninos -  Sara Silva, Regina 
Rocha (1 golo), Sofia Mota 
(1), Mariana Sousa (6), 
Inês Almeida (1), Rita 
Mota (1), Viviana Silva (8), 
Sara Moutinho (2), Leonor 
Gonçalves (8), Rita Pinho, 
Sofia Martins (1), Maria 
Mota, Fabiana Moreira (3), 
Rossana Martins e Ma-
riana Frutuoso (1). Trei-
nador: Miguel Barbosa. 
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A Associação Desportiva 
Albicastrense encontra-se 
esta semana em 1.º lugar 
da fase de subida da 3.ª di-
visão de andebol, zona sul. 
É o reflexo da sua vitória 
em Castelo Branco sobre 
o Ginásio do Sul (35-29) 
e da derrota do anterior 
comandante (Zona Azul) 
em Carcavelos com o Sas-
soeiros (23-19).
Está ao rubro e numa fase 
decisiva a luta pela con-
quista dos dois primeiros 
lugares que dão acesso à 2.ª 
divisão na próxima tempo-
rada. Há três galos para dois 
poleiros: ADA e Zona Azul 
contam 23 pontos e o Vela 
de Tavira tem 21.
Na próxima jornada, sá-
bado, dia 7, há um Vela 
de Tavira�ADA. A equipa 
algarvia terá, posteriormen-
te, de se deslocar a Beja ao 

ANTES DE VISITAR O VELA DE TAVIRA

ADA lidera a fase de subida

reduto do Zona Azul. Está 
tudo em aberto.
Sábado, no municipal albi-
castrense, a ADA chegou a 
passar um mau bocado, fruto 
de uma primeira parte menos 

conseguida. Perdia ao inter-
valo por três golos (16-19). 
Muitos golos consentidos.
O intervalo fez bem aos 
“azuis”. Retifi caram defen-
sivamente e as credenciais 

ofensivas fi zeram o restan-
te. É a equipa mais concre-
tizadora no conjunto das 
duas séries de subida.
Bom triunfo sobre um ad-
versário a quem já tinham 
ganho em Almada, onde 
por exemplo o Vela de Ta-
vira perdeu.

GOLOS. Os dois laterais 
da ADA, Tiago Carmo e 
Tiago Vieitas, encontram-se 
entre os melhores marca-
dores deste campeonato. 
Carmo é o segundo melhor 
marcador da fase de subida 
da 3.ª divisão (80 golos) a 
dois de Miguel Baião, do 
Serpa. O jogador da Albi-
castrense marca à média de 
8,9 golos por encontro. 
Já Tiago Vieitas leva 69 go-
los, a uma média de 7.7 por 
encontro. Poder de fogo.
AJ

Tiago Carmo sobe para mais um golo
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SINAIS DA SEMANA

Um emblema com perga-
minhos no futsal está de 
volta aos nacionais. A ACD 
Ladoeiro sagrou-se campeã 
distrital “sem espinhas” e 
vai jogar a 2.ª divisão. É 
bom também para o con-
celho de Idanha.

Futsal: Aí está
o Ladoeiro!

Está a ser discutida inten-
samente a fase de subida 
à 2.ª divisão de andebol. 
A ADA venceu o Ginásio 
do Sul e surge esta semana 
em 1.º lugar. Sábado tem 
um confronto direto com o 
Vela, em Tavira.

Andebol:
ADA está viva

Já aqui aplaudimos o esfor-
ço promocional da direção 
da FPF na valorização do 
Campeonato de Portugal. 
Mas as mudanças regula-
mentares agora anunciadas 
bradam aos céus. É de quem 
não percebe nada!

FPF: Mudanças 
no CPP
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Em mais uma jornada de jogos para 
os escalões do Póvoa Andebol, ape-
nas os Infantis conheceram a derrota, 
ao perderem frente ao Boavista por 
29-31, e colocaram em risco o apu-
ramento para o Encontro Nacional.

Já os Minis venceram o FC Porto 
por 22-7, numa vitória que o clube 
considerou “categórica”, lembrando 
que os “pequenos grandes atle-
tas, com uma atitude guerreira, 
não deram qualquer hipótese ao 
adversário”.

Também os Iniciados mostraram 
a sua garra e ambição ao vence-
rem o Penafiel por 38-22, assim 

como os Juvenis que derrotaram o 
Amarante por 21-32 e mantêm-se 
assim no primeiro lugar do grupo 
nesta fase do campeonato. “Foi um 
jogo de sentido único, onde a equipa 
entrou forte desde início, indo para 
o intervalo com uma vantagem de 
oito golos”, sublinhou o clube poveiro.

Também os Seniores mantêm o 
ritmo das vitórias, ao vencerem o SVR 
Benfica por 30-25. “Um jogo tran-
quilo da turma poveira que encarou 
o jogo de forma bastante séria, sem 
facilitar”, assegurou o Póvoa Ande-
bol, considerando que a “equipa tem 
crescido ao longo do campeonato”.

Póvoa Andebol continua caminhada vitoriosa
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JJP 

Iniciados do Dom Puas lideram Ibmeio Primavera 

Andebol: Iniciados Masculinos da AEDFR 
venceu Cister e mantem o 1° lugar 

11 Em jogo da 78  jornada do Campeonato 
Nacional Juvenis Masculinos, 18  Divisão, 28  
lbse, Grupo B, Zona 3, o Cister SA recebeu 
e venceu o Estarreja AC, (41-29). Em parti-
da da 68  ronda, o Cister SA, foi empatar ao 
reduto da Juve Lis, (29-29). 

Iniciados ~nos 
Em jogo da 9° ronda do Campeonato 

Nacional Iniciados Fbmininos, 28  Fase -
Zona 3, o Externato Dom aras Roupinho, 
recebeu e venceu a ARE Porto Alto, (28-13). 
A contar para a 88  Jornada, o Externato  

Dom aras Roupinho deslocou-se a Leiria 
onde venceu a Juve Lis, (23-29). 

Iniciados Masculinos 
Na jornada 9, do lbrneio Primavera de 

Iniciados Masculinos, o Externato Dom 
Rias Roupinho recebeu e venceu por 
números expressivos o Cister SA, (42-
22). Com este triunfo a equipa nazarena 
mantem o primeiro lugar nesta prova. Na 
88  ronda desta competição, A AEDF 
Roupinho, venceu fora o NUA Pombal, 
(14-31). 

Juvenis Femininos 
Em jogos da 58  ronda do Tbrneio 

Primavera em Juvenis Femininos, o 
Cister SA foi vencer fora a ADA CJ 
Barros, (25-29), enquanto o Externato 
Dom Puas Roupinho perdeu em casa 
com o Batalha AC, (15-21). Em partidas 
da 48  jornada, o Externato Dom Puas 
Roupinho perdeu fora com a Casa do 
Benfica de Castelo Branco, (35-26), 
enquanto o Cister SA recebeu e bateu o 
SM 1° Maio, (36-22).11 JJP 
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Estágio de observação da Seleção Nacional 
de Andebol de Praia sub16 na Nazaré 

DR 

As Seleções Nacionais 
de Andebol de Praia 
Suble,  realizaram um 
estágio de observação 

no Centro de Alto 
Rendimento de Surf, em 

mais uma etapa de 
preparação para o 

Europeu, competição 
que irá decorrer na 
Nazaré, no verão. 

NI Dos 34 atletas em observação, 
apenas doze, de cada género, farão 
parte da futura equipa final, que 
regressa, em junho, ao Carsuri, para 
novo estágio. 

O Europeu de Sub16, um evento 
desportivo organizado pela 
Federação Europeia de Andebol,  

Federação de Andebol de Portugal e 
Município da Nazaré, vai disputar-se 
de 8 a 10 de Julho, na praia da 
Nazaré. 32 seleções (masculina e 
feminina) irão disputar a competição. 

Portugal sucede a Espanha (Lloret 

del Mar) na organização do Europeu 
de Andebol de Praia. 

A informação sobre esta com-
petição europeia esta disponível em: 
http://nazarebeachhandball.com/ 

CARSURF acolhe 
equipas em estágio 

O CARSURF da Nazaré, situado na 
Praia Norte, tem acolhido várias 
equipas e atletas em preparação 
para as respetivas competições, con-

tribuindo para a melhoria e otimiza-
ção do rendimento desportivo, pro- rendimento ou que integram preparação desportiva e de otimiza- são atender às necessidades das fed-
porcionando aos praticantes de alto seleções nacionais as condições de ção da performance. Tem como mis- erações desportivas e atletas. IIJL 
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Andebol 

Minis: Póvoa Andebol 22 x 7 FC Porto 

Vitória categórica dos pequenos atletas que, com uma 
atitude guerreira, não deram qualquer hipótese ao 
adversário. Encararam a partida com grande compromisso, 
garantindo uma larga vantagem nos primeiros 10 minutos. A 
partir daí tudo foi mais fácil, mas a aquipa manteve um nível 
elevado até ao apito final. 

Infantis: Póvoa Andebol 29 x 31 Boavista 

Mais um jogo pouco conseguido da equipa de infantis. 
ficando agora em risco o apuramento para o Encontro 
Nacional. A equipa entrou apática e esteve mesmo a perder 
por 8 golos. Aos poucos foi melhorando, chegando mesmo à 
vantagem a meio da segunda parte. Porém, a pouca vontade 
no ataque e a falta de garra na defesa acabaram por ditar 
mais uma derrota. 

Iniciados: Póvoa Andebol 38 x 22 Penafiel 

A equipa de Iniciados recebeu e bateu categoricamente a 
equipa do Penafiel. Depois de terem sido derrotados na 
primeira volta, os poveiros mostraram a sua garra e ambição, 
alcançando uma diferença de 10 golos ao intervalo. Na 
segunda parte deu para rodar toda a equipa sem nunca 
esquecer o marcador. 

Juvenis: Amarante 21 x 32 Póvoa Andebol 

Mais uma vitória para os Juvenis, mantendo-se em 
primeiro lugar do seu grupo nesta fase do campeonato. Um 
jogo de sentido único, onde a equipa entrou forte desde início, 
indo para o intervalo com uma vantagem de 8 golos. Na 
segunda parte, a equipa relaxou um pouco, sem nunca deixar 
que o seu adversário se aproximasse no marcador. 

Seniores: Póvoa Andebol 30 x 25 Svr Benfica 

Mais uma vitória para a equipa Sénior do Póvoa Andebol. 
Um jogo tranquilo da turma poveira que não facilitou. 
Estiveram sempre na frente do marcador, conseguindo gerir o 
resultado. Ficou uma imagem positiva de uma equipa que 
tem crescido ao longo do campeonato. 
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REPORTAGEM DE 

BRUNO FREITAS 

OXico Andebol terá de dispu-
tar um play-off, em Agosto, 
para procurar garantir a per-

manência na 2.0  Divisão. A vitória na 
última jornada, na casa da Sanjoanense, 
de nada valeu à equipa comandada por 
Gustavo Castro, urna vez que o Estarre-
ja também venceu o seu jogo, na casa 

ANDEBOL - 2° DIVISAO 

1 A. Devesa 26 20 2 4 806.670 136 68 
2 Ac. S. Mamede 26 20 1 5 782-682 100 67 
3 FC Gaia 26 18 4 4 717.660 57 66 
4 G. St .g Tirso 26 18 4 4 761.678 83 66 
5 S. Bernardo 26 13 6 7 772-731 41 58 
6 Marítimo 26 13 3 10 730-733 -3 55 
7 Fermentões 26 10 2 14 741-740 1 48 
8 FC Porto B 26 10 1 15 734-763 -29 47 
9 S. Paio Oleiros 26 9 2 15 623.660 -37 46 
10 Módicus 26 9 1 16 623.678 -55 45 
11 Sanjoanense 26 8 3 15 667-718 -51 44 
12 Estarreja 26 8 1 17 683-736 -53 43 
13 Xico Andebol 26 8 1 17 666-702 -36 43 
14 Boavista 26 2 1 23 647-801 -154 31 
26° jornada 

Sanjoanense - Xico Andebol 29.32 
A. Devesa - Módicus 34-20 
G. St.9. Tirso - FC Gaia 23-24 
FC Porto B • Estarreja 23-25 
Marítimo - Boavista 38.23 
S. Paio Oleiros - Fermentões 21-33 
Ac. S. Mamede- S. Bernardo 28.27 
FINAL 

Apurados para a discussão da subida: 
Arsenal da Devesa, Académica de S. Mamede e FC Gaia 

Vão discutir play-off de permanência: 
Xico Andebol e Boavista 

do FC Porto B. As duas equipas ficaram 
igualadas em pontos, mas o Estarreja 
beneficiou da vantagem no confronto 
directo para assegurai; desde logo, a 
permanência. 

Depois de uma época desgastante, o 
Xico Andebol ainda terá mais urna opor-
tunidade para assegurar a manutenção. 
A reformulação dos campeonatos dita 
que os dois últimos classificados da 2.53-
Divisão irão disputar uni play-off com 
os terceiro e quarto classificados da 
3.0  Divisão, respectivamente, para lutar 
pela permanência. Para evitar constran-
gimentos no desfecho da época em cur-
so, a Federação de Andebol de Portugal 
agendou para Agosto esse play-off: O 
que significa que só no pico do Verão é 
que o Xico Andebol saberá que divisão 
irá disputar na temporada 2016/2017. 
E, por enquanto, ainda não sabe qual 
será o seu adversário no play-off, uma 
vez que ainda decorre a Fase Final da 3.'3  
Divisão. 

SANJOANENSE 29 
Ricardo Gapar, Tiago Correia, Pedro Morais (2), 
Hélder Fonseca (2), Xavier Costa (2), Hugo Terra, 
Ricardo Pinho (10), Emanuel Silva (2), Pedro 
Amorim, Rui Rodrigues (6), Fábio Gonçalves, Bruno 
Pinho (4), António Brandão e Ricardo Pinho (1) 

T: NUNO BAPTISTA 

XICO ANDEBOL 32 
Fábio Macedo, Francisco Ribeiro (6), José Santos 
(3), Rafael Macedo (4), Carlos Abreu, Davide Pon-
tes, José Silva (3), Rui Oliveira (5), Luís Castro, Luís 
Sarmento (5), Paulo Abreu, Pedro Teixeira (1), Rui 
Carvalho, Nuno Pacheco (2), André Ribeiro (1) e 
Alfredo Bravo (2) 
T: FRANCISCO GONÇALVES 

Local: Pavilhão Municipal das Travessas 
Árbitros: André Andrade e Teimo Neves 
Resultado ao intervalo: 14-13 

No jogo do tudo ou nada, o Xico 
Andebol até não entrou bem e a Sanjoa-
nense esteve em vantagem até aos 8-4 
e mais tarde por 11-6, com os vimara-
nenses a reduzirem de seguida até aos 
12-11. O intervalo chegou com os locais 
a vencerem por 13-12. 

Na segunda parte, a Sanjoanense 
começou novamente melhor e passou 
para diferenças de dois a três golos. 
Mas o Xico Andebol com brio e mere-
cimento conseguiu entrar no jogo e 
recuperou primeiro para os 19-17, para 
depois se colar nos 21-20, conseguindo  

a igualdade a 21-21. 
A partir daqui, só deu Xico Andebol, 

pois o marcador evoluiu sempre a seu 
favor e domínio, com o 21-23, passando 
para os 2427.0 Xico continuou a domi-
nar e marcar, com o marcador a passar 
pelos 26-29 e finalizar com 29-32. 

Permanência 
do Xico passa 
por play-off 
em Agosto 

De nada valeu a vitória na última jornada na casa da Sanjoanen-
se, uma vez que o Estarreja ganhou na casa do FC Porto B. Mais 
uma oportunidade em Agosto. 
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ANDEBOL 
Xico não evita play-off 

em Agosto 
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S. PAIO OLEIROS 21 

T: RÚBEN OLIVEIRA 

FERMENTOES  33 

T: JOSÉ CASTRO 

LOCAL: Pavilhão do S. Paio Oleiros 

Arbitros: RtIben Maia e André Nunes 

Resultado ao intervalo: 13-20 

NA CASA DO S. PAIO DE OLEIROS 

Fermentões encerra temporada 
com vitória expressiva fora de portas 

O Fermentões despediu-se do cam-
peonato com um triunfo esclarecedor 
na casa do S. Paio de Oleiros, por 33-21. 
Um jogo bem conseguido dos vimara-
nenses, que se apresentaram com pou-
cas soluções e mesmo assim conquista-
ram uma das vitórias mais expressivas 
da temporada. 

O jogo tinha a particularidade de as 
equipas não estarem à procura de qual-
quer objectivo que não fosse a vitória 
normal de um jogo de campeonato. 
Com  uma primeira parte totalmente 
dominadora, o Fermentões conseguiu 
ir para o descanso com sete golos de 
vantagem (13-20). 

Na segunda parte, continuou o do-
mínio da equipa vimaranense, que con-
seguiu acentuar ainda mais a diferença  

no marcador, que no final se cifrava na 
dúzia de golos de diferença (21-33). 

Terminou o Campeonato Nacional 
da 2'3  Divisão, da Zona Norte, com es-
tas equipas livres de qualquer percalço 
classificativo, por isso, na próxima épo-
ca vão disputar a mesma prova. 

Oscar Mendes, Paulo Pinto, Diogo Malta (3), Rui 
Sobral (1), Manuel Marques (4), Daniel Santos (2), 
Tiago Teixeira (2), lvo Ferreira (2), Nélson Nunes, 
Miguel Cortinhas (2), Fernando Rodrigues (3), 
Hugo Oliveira (2), António Silva e Rui Oliveira 

Bruno Silva, Paulo Faria (1), Tiago Cunha (5), Luís 
Peixoto (6), Helder Cunha, José Ferreira (2), Carlos 
Fernandes (6), João Barbosa (5), Luís Martins (5) e 
Armando Silva 
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A formação escolar vai disputar 
a “liguilha” de permanência na 
Zona Norte da segunda divisão 
nacional de andebol, depois de 
ter concluído a época na 13.ª e 
penúltima posição, com 43 pon-
tos, os mesmos do Estarreja, 
que assegurou a manutenção. 
A vitória da equipa de Gustavo 
Castro no pavilhão da Sanjoa-
nense por 32-29 no sábado, em 
jogo da 26.ª e última jornada, foi 
insuficiente, e, em agosto, os vi-
maranenses terão de disputar 

um lugar no segundo escalão 
do andebol português com o 
Boavista, 14.º e último classifi-
cado na Segunda Divisão, com 
31 pontos, e com o terceiro e 
quarto classificados da Tercei-
ra Divisão, que ainda decorre. O 
Fermentões também terminou 
a época a vencer, com um êxito 
na casa do São Paio de Oleiros 
por 33-21 e obteve um sétimo 
lugar na competição, com 48 
pontos, fruto de 10 vitórias, dois 
empates e 14 derrotas.

Xico vai disputar 
“liguilha” de permanência

Andebol ANDEBOL

JORNADA 26

1ª Fase - Zona Norte

29-32
34-20
23-24
23-25
38-23
21-33
28-27

XICO ANDEBOL
MODICUS SANDIM
GAIA
ESTARREJA
BOAVISTA
FERMENTÕES
SÃO BERNARDO

SANJOANENSE
ARSENAL

SANTO TIRSO
PORTO B

MARÍTIMO
S. PAIO OLEIROS
A. A. S. MAMEDE

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
20
18
18
13
13
10
10
9
9
8
8
8
2

2
1
4
4
6
3
2
1
2
1
3
1
1
1

4
5
4
4
7
10
14
15
15
16
15
17
17
23

68
67
66
66
58
55
48
47
46
45
44
43
43
31

ARSENAL
A. A. S. MAMEDE
GAIA
SANTO TIRSO
SÃO BERNARDO
MARÍTIMO
FERMENTÕES
PORTO B
S. PAIO OLEIROS
MODICUS SANDIM
SANJOANENSE
ESTARREJA
XICO ANDEBOL
BOAVISTA

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º

J V E D Pts
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ANDEBOL A uma vitória de garan-
tir pela primeira vez na história do 
clube a subida à primeira divisão 
nacional, a equipa de juniores do 
Feirense não vacilou e derrotou 
no domingo a formação do FC In-
festa, no Pavilhão da Lavandeira, 
por 32-29.
Com o pensamento focado única 
e exclusivamente na vitória, os 
feirenses entraram melhor na par-
tida e adiantaram-se no marcador 
desde o apito inicial. Ao intervalo 
a vantagem era de apenas dois 
golos (17-15) fruto da excelente 
exibição do guarda-redes foras-
teiro. Na etapa complementar o 
sentido do jogo não se alterou. O 
Feirense manteve-se sempre na 
frente e chegou a ter seis golos 
de vantagem. Apesar da excelen-

te combatividade da equipa do FC 
Infesta, a vitória do Feirense não 
sofre contestação que garante 
desde já um lugar na primeira 
divisão. O objectivo dos fogacei-
ros passa agora pela conquista 
do primeiro lugar da Zona Norte 
para posteriormente disputar o 
título de campeão nacional da 
segunda divisão com o primeiro 
classificado da Zona Sul.
Pelo CD Feirense alinharam e 
marcaram:
Luis Lourenço, Nuno Reis (9), Po-
dolskyi, Miguel (1), Tiago Leite, Pe-
dro Machado (6), Tó-Zé, Cesar (2), 
Pires (4), Cardoso (8), Madureira 
(2), Pedro Ribeiro e Rui Leite.
Treinador: Manuel Gregório
Na próxima jornada o CD Feirense 
desloca-se a casa do 2º classifi-

cado, a equipa do AC Fafe e em 
caso de vitória a formação azul 

garante o primeiro lugar da zona 
1 (norte).

Juniores do Andebol Feirense 
FAzem históriA
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“Tiago Rocha entre os melhores da 
Champions”

O jornal desportivo O Jogo destacou 
o andebolista oleirense Tiago Rocha, 
que representa os polacos do Wisla 
Plock, pela sua nomeação para 
melhor pivô da Liga dos Campeões. 

“E assim acabou a época, com uma 
vitória diante o Arrifanense por 5-0! 
Acabámos a temporada em 2º lugar (…) 
Agradecemos o apoio de todos os que 
nos acompanharam durante esta época!”

O Clube Desportivo Tarei felicitou o seu 
escalão de juvenis pelo segundo lugar na 
série B da segunda divisão, superados 
apenas pelo Cesarense.

/Juvenis-Clube-Desportivo-Tarei-
229377480523593

@diariodesportivo.ojogo

B0LA
NAS

REDES

“Miguel Gomes foi até 
Salamanca ELEVAR 
FIÃES! # PlanetaAJF 
# ajfsempre”

A Juventude Fiães 
partilhou uma foto do 
jovem Miguel Gomes 
que envergou a ca-
misola fianense em 
plena cidade de Sala-
manca.

/ajfiaes

“Palhota!”

O médio do 
Reguenga 
Palhota, André 
Maia, partilhou 
uma foto 
com alguns 
dos seus 
companheiros 
de equipa num jantar comemorativo 
do segundo aniversário do clube.  

/andremaiaaa

Página 38



A39

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 24,10 x 17,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64366590 02-05-2016

Tiago Rocha 
nomeado paRa 
melhoR pivô da 
liga de campeões
ANDEBOL Tiago Rocha está entre os seis 
nomeados para o All-Star da Liga dos Cam-
peões na posição de pivô. A prova ainda não 
terminou, estando a disputar-se os quartos-
de-final, mas o oleirense que representa os 
polacos do Wisla Plock foi escolhido pela EHF 
para integrar a votação da sua posição. A 
votação vai escolher os melhores jogadores 
para cada posição específica (dez categorias, 
incluído melhor jovem e melhor treinador). 
A concorrer com o internacional português 
estão outros cinco pivôs de referência na 
modalidade: Julen Aguinagalde (Kielce/POL), 
Andreas Nilsson (Veszprem/HUN), Alem Toskic 
(Vardar/MAC) e Rastko Stojkovic (Meshkov 
Brest/BIE).
Instado a comentar a nomeação, Tiago Rocha 
admite que ficou “surpreendido e ao mesmo 
tempo bastante satisfeito. É um orgulho”. O 
internacional português não se considera fa-
vorito e mantém a humildade. “Sinceramente 
não me sinto o melhor pivô entre os nomeados. 
Embora todos tenham distintas qualidades”, 
refere. Tiago Rocha já foi igualmente nomeado 
e vencedor de melhor pivô da jornada da Liga 
dos Campeões (ganhou uma vez em cada um 

dos últimos três anos).
Esta é a 4ª edição do All-Star que conta com 
a votação dos fãs de Andebol. A votação de-
correrá até 24 de Maio. Os vencedores serão 
anunciados na final-four da Liga dos Campe-
ões, que se disputará em Colónia (Alemanha).
A equipa de Tiago Rocha foi eliminada em 
duas mãos (54-55) pelo Vardar nos oitavos-
de-final, Mas encontra-se na final do playoff 
da Superliga polaca e na final-four da Taça da 
Polónia. O pivô e um dos melhores jogadores 
portugueses da actualidade renovou recente-
mente o seu contracto com o Wisla Plock por 
mais dois anos.
À margem da carreira profissional, Tiago Ro-
cha, juntamente com Ricardo Candeias, será 
um dos organizadores da GarciCampus16, 
evento a realizar-se em Estarreja (de 25 a 28 
de Junho) que pretende ensinar Andebol a 
jovens até aos 18 anos. Estão garantidas as 
presenças de várias estrelas nacionais e inter-
nacionais da modalidade Tiago Rocha espera 
que “haja muita adesão”. “Além de proporcionar 
os melhores ensinamentos, queremos que 
se haja boa disposição e bem-estar”, finaliza 
Tiago Rocha.
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S. PAIO dE OLEIROS 
dESPEdE-SE COm 

dERROtA
ANDEBOL Depois de ter garantido a manutenção na 
semana passada, a equipa do S. Paio de Oleiros per-
deu na última jornada da segunda divisão nacional 
na recepção ao Fermentões por 21-33. Ao intervalo 
já se registava uma desvantagem de sete golos (13-
20). A defesa da equipa concelhia (que curiosamen-
te foi a menos batida do campeonato), não esteve 
bem e permitiu muitos espaços aos adversários que 
não desperdiçaram as oportunidades. Assim como 
na defesa, o ataque oleirense não esteve inspirado 
e perdeu inúmeras bolas que resultaram em contra-
ataques eficazes dos visitantes. 
Ver tabela classificativa final na página 29.

Página 40



A41

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 16,48 x 7,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64377168 02-05-2016
Andebol  O Por 33-21

CDC Oleiros derrotado em casa
Chegou ao fim o Campe-

onato Nacional da 2 Divisão 
Seniores Masculinos com 
o CDC S.Paio de Oleiros  a 
terminar num honroso 9º 
lugar, com a defesa menos 
batida na zona norte, so-
frendo 660 golos, o que dá 
uma média de cerca de 25 
golos por jogo. Recheada 
de jovens que debutavam 
no campeonato sénior, dois 
juniores e um juvenil, e a 

disputarem uma zona que 
foi mais equilibrada do que 
parecia à partida, alicerça-
ram o seu jogo no exacerbar 
da atitude defensiva e numa 
intensidade de ataque eleva-
da para disputarem os pon-
tos de cada jogo, umas vezes 
conseguindo, noutras nem 
por isso. Houve excepções e 
o jogo com o Fermentões foi 
uma dessas excepções, que 
terminou com uma vitória 

dos forasteiros por 33-21.
Ao intervalo perdiam por 

13-20 quase tantos golos 
sofridos como a média da 
época. Na defesa, a recupe-
ração das segundas bolas 
após defesa do guarda redes 
era mal efectuada resultan-
do em novas oportunidades 
para os atletas do Fermen-
tões marcarem golos isola-
dos contra o guarda redes 
e no ataque as perdas de 

bolas e as falhas técnicas 
permitiram que o Fermen-
tões aproveitasse através 
de contra-ataques directos 
para dilatar a vantagem no 
marcador. Após o interva-
lo o jogo acalmou pois o 
Fermentões foi gerindo a 
superioridade no marcador 
num ritmo mais pausado, do 
outro lado poucos eram que 
tinham vontade de rema-
rem contra a maré.
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Andebol  O Venceram em casa o Infesta

Juniores do Feirense 
sobem pela primeira
vez à I Divisão

Os juniores do CD Feiren-
se em jogo da 8ª jornada do 
Campeonato Nacional da 
2ª Divisão (Fase de Subida) 
receberam e venceram a 
formação do FC Infesta, 
32-29 foi o resultado final, 
confirmando assim a su-
bida à primeira divisão a 
duas jornadas do fim, pela 
primeira vez na história do 
Andebol Feirense. Pelo CD 
Feirense alinharam e mar-
caram: Luis Lourenço, Nuno 

Reis (9), Podolskyi, Miguel (1), 
Tiago Leite, Pedro Machado 
(6), Tó-Zé, Cesar (2),Capitão, 
Pires (4), Cardoso (8), Madu-
reira (2), Pedro Ribeiro e Rui 
Leite.T. Manuel Gregório.

 A formação do Feirense 
iniciou este encontro com 
pensamento na vitória, en-
traram melhor no jogo e 
adiantaram-se no marcador 
desde o primeiro momento, 
ao intervalo estavam em 
vantagem por apenas dois 

golos fruto da excelente 
exibição do guarda-redes 
forasteiro, depois do des-
canso o sentido de jogo não 
se alterou muito, o Feiren-
se manteve-se sempre na 
frente, a equipa azul chegou 
mesmo a ter 6 golos de van-
tagem mas a formação do 
FC Infesta nunca se deu por 
vencida e conseguiu sempre 
voltar ao jogo, a vitória do 
Feirense não sofre contesta-
ção e garante desde já um lu-

gar na 1ª divisão na próxima 
época, agora o objetivo para 
pela conquista do 1º lugar no 
grupo, para discutir o titulo 
de Campeão Nacional da 2ª 
Divisão com o 1º classificado 
da zona 2 (sul).

Na próxima jornada o CD 
Feirense desloca-se a casa 
do 2º classificado, a equipa 
do AC Fafe e em caso de vitó-
ria a formação azul garante 
o primeiro lugar da zona 1 
(norte).
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aNdeboL

juniores da sir 1º maio venCem
Numa fase decisiva do campeonato e vin-

dos de uma pesada derrota em Aveiro, os 
juniores femininos, no último domingo, foram 
até Leiria defrontar a Juventude do Lis, uma 
partida decisiva em que quem perdesse fica-
va em situação quase irreversível de elimina-
ção. A equipa da Marinha Grande acabaria 
por ser melhor e venceu o encontro por 18-
17, dependendo apenas de si para seguir 
para a próxima fase da competição. Grande 
destaque também para os juvenis femininos 
que, num fim de semana de jornada dupla, fo-
ram até Almeirim, no sábado, defrontar os 20 
KMS Almeirim com quem discutem o segundo 
lugar que dá acesso à 3ª fase. Mesmo per-
dendo por 20-19, este resultado dá vantagem 
em igualdade pontual em caso de empate. 
Já na segunda feira receberam e venceram a 
equipa da ARE Porto Alto, por 30-21.

 Os iniciados masculinos também tiveram 
dois jogos neste fim de semana, o primeiro 
decorreu em casa com o AC Sismaria e aca-
bou com a vitória dos forasteiros por 33-21. 
No domingo, a mesma formação visitou o Vi-
seu, tendo vencido por 40-44.

Os juniores masculinos receberam o CDE 
Camões e empataram 31-31. Já os seniores 
femininos foram até Esposende defrontar a Ju-
ventude do  Mar, num jogo em que se discutia 
a liderança na classificação e que terminou 
com a vitória da equipa local por 24-21.

Num fim de semana que marca o aniversá-
rio da SIR 1º de Maio temos no Pavilhão Mu-
nicipal da Marinha Grande (Nery Capucho) 
2 jogos. No domingo as juniores recebem o 
Arsenal de Canelas em jogo marcado para 
as 15h, antes, às 12h, as juvenis recebem o 
Castelo Branco. ß
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Ser o melhor clube de 
andebol de praia e marcar 
presença regularmente nas 
provas europeias são os 
principais objetivos do Be 
One – Beach Handball Club

O novo clube de andebol de praia 
nasce da fusão entre as equipas de 
masters masculinos Cucurdilos – com-
posta essencialmente por atletas da 
Marinha Grande e Leiria – e a forma-
ção de masters femininos 100 Ondas 
– composta também por atletas de 
Leiria e Marinha Grande.

“Temos um projeto ambicioso, com 
uma marca e com uma capacidade 
desportiva já demonstrada pelas 
duas equipas. Tencionamos ir ainda 
mais longe ao unificar as duas equi-
pas, tanto desportivamente como na 
componente de apoio social”, explica 
Carlos Espinha, um dos dirigentes do 
novo clube de andebol de praia.   

Se com o conjunto feminino a ta-
refa de ser a melhor equipa a nível 
regional e nacional é quase um dado 
adquirido, uma vez que a formação 
foi campeã nacional (e regional) nas 

últimas três épocas e conquistou um 
sexto lugar na Champions Cup, com 
o conjunto masculino ainda há um 
caminho mais longo a percorrer. Isto 
porque a formação masculina tem 
oscilado entre a terceira e a quarta 
posição nos últimos três anos, tendo 
conseguido ainda um quarto lugar 
na fase final.

A equipa masculina já tem garan-
tidos alguns reforços de peso para a 
época que se inicia em junho, com o 
circuito regional, e a formação femi-
nina também será reforçada. 

O circuito regional de andebol 
de praia terá início a 24 de junho, 

com a realização da etapa de São 
Pedro de Moel. Uma semana depois 
joga-se o torneio da Nazaré e a 15 
de julho a etapa de Paredes de Vitó-
ria, Alcobaça. O circuito termina na 
Praia do Pedrógão, com as provas a 
decorrerem entre 22 e 24 de julho.

Para dia 6 de maio está já agen-
dada uma festa solidária, em que 
parte dos fundos reverterão para o 
Centro de Acolhimento Temporário 
“O Girassol”, da ADESER II. 

O evento decorrerá na sede da 
SBR 1º Janeiro, na Ordem, e conta 
com a atuação das bandas “Apartir-
tudo” e “Quem é o Bob”. ß

aNdeboL de praia - Fusão eNtre CuCurdiLos e 100 oNdas

noVo clube quer ser 
referência nacional 
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ANDEBOL 

Sporting da Horta vence ISMAI na penúltima jornada do Campeonato 
O Sporting da Horta foi sábado ao 
Municipal da Maia e venceu o IS-
MAI por 29-33, num jogo integrado 
na penúltima jornada do Campeona-
to Fidelidade Andebol 1. 

A equipa faialense entrou com o 
pé direito no encontro uma vez que 
já foi para intervalo a vencer o ADA 
Maia/ISMAI por 12-17, uma vanta-
gem de cinco golos que deu o empur-
rão necessário ao Sporting da Horta 
para vencer o jogo. 

Ao apito final, a equipa da Eduar-
do Bulcão vencia o ISMAI, equipa 
que ocupa o primeiro lugar do Grupo 
B, por 29-33. 

Com mais três pontos somados, 
o Sporting da Horta mantém o ter-
ceiro posto e soma agora 26 pontos, 
os mesmos que o Delta/Belenenses 
que na quinta e penúltima jornada 
do Grupo B empatou com o AC Fafe, 
por 27-27. 

Perante este cenário, ficam adia- 

das as decisões de descida para a úl-
tima jornada do Grupo B do Campe-
onato Fidelidade Andebol I . 

Na última jornada, o Sporting da 
Horta recebe o AC Fafe, atual últi-
mo classificado com 21 pontos, no 
Pavilhão da Horta. 

Uma vitória da equipa orientada 
por Filipe Duque e um empate ou 
derrota do Delta/Belenenses, que 
na próxima jornada enfrenta o IS-
MAI, pode mesmo colocar a equi- 

pa fa ia I e nse a salvo da despromoção 
para a 2 divisão nacional. 

Desta forma, o Spon ing da I I or 
ta terá de se empenhar em vencer 
no último jogo do Grupo B a fim de 
garantir desde já a permanência na 
lg divisão nacional e evitara disputa 
da fase de apuramento que se vai 
realizar em agosto, fruto do alarga-
mento do número de equipas na 14 
divisão. • 
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