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O presidente da Câmara Municipal de Braga defendeu a alienação das participações
da autarquia no capital social das sociedades anónimas desportivas (SAD) do Sporting
Clube de Braga e do ABC
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24-03-2015
O presidente da Câmara de Braga admitiu a alienação das participações da autarquia no capital social
das sociedades anónimas desportivas do Sporting Clube de Braga e do ABC.
Os resultados negativos registados pelas duas SAD, com reflexos na capacidade endividamento do
Município, levam o edil bracarense a considerar que a relação de colaboração com os clubes, não
requer uma participação da câmara nos respectivos capitais.
Ricardo Rio adiantou que a venda das acções da Câmara de Braga nas SAD do Braga e ABC terá de
ser equacionada com cautelas
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1.º Campeonato Europeu para atletas
com deficiência intelectual em Fafe

FAFE ACOLHE DE 30 DE MARÇO A 3 DE ABRIL, no Pavilhão Municipal, o 1.º Campeonato Europeu de
Andebol para Atletas com Deficiência Intelectual. A prova conta com equipas de Portugal, França e
Polónia, que se defrontam a duas voltas e uma final. Suécia não conseguiu inscrever-se.
ANDEBOL

30 de Março
9h00/12h00 - Treinos.
14h00 - Reunião técnica
no Hotel Confort Inn.
15h30 / 17h00 - Programa
social, com visita pela
cidade de Fafe.
21h00 - Cerimónia de
abertura e boas-vindas.
31 de Março
10h00 - Portugal-França.
17h00 - França-Polónia.

| Rui Serapicos |

Apoio ao desporto e igualdade
de oportunidades são objectivos
da Câmara Municipal de Fafe
para acolher esta iniciativa, disse
ontem Pompeu Martins, ao falar
para a comunicação social.
“Fafe tem duas boas razões que
dão coerência a este projecto.
Uma delas tem a ver com o facto
de nós termos em Fafe um clube
de andebol e a tradição da pratica do andebol que é referência a
nível nacional”, prosseguiu, no
Cine Teatro de Fafe, Pompeu
Martins, vice-presidente da câmara municipal.
Na apresentação do 1.º Campeonato Europeu de Andebol
para pessoas com deficiência
intelectual, o autarca vincou ainda que esta iniciativa se insere
“no conjunto de outras” que têm
vindo a promover o andebol no
concelho de Fafe.
“Como a Federação sabe, e
tem testemunhado, temos estado
sempre lado a lado naquilo que
são as solicitações da federação, para que a modalidade seja
divulgada e para que nós contribuamos para o sucesso do andebol nacional” — adiantou ainda
Pompeu Martins.
Tendo a seu lado, na conferência de imprensa, o vice-presidente da Federação de Andebol
de Portugal, Augusto Silva, e
ainda José Costa, da ANDDI —
Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual,
Luís Roque, da Cercifaf, e Antó-

+ programa

1 de Abril
10h00 - Polónia-Portugal.
17h00 - França-Portugal.
2 de Abril
10h00 - Portugal-Polónia.
17h00 - Polónia-França.
3 de Abril
16h00 - Final.
17h30 - Entrega de
Prémios.
Festa de Encerramento.

DR

Ontem na apresentação à comunicação social, Pompeu Martins destacou a “tradição da prática do andebol” em Fafe

nio Costa Pereira, seleccionador
nacional desta especialidade,
Pompeu Martins prosseguiu a
sua intervenção lembrando que,
“por outro lado, temos um conjunto de políticas sociais onde
enquadramos também o apoio às
Cerci, neste caso o apoio à nossa
Cerci, com quem temos feito
também um trabalho conjunto
ao longo de anos para o desporto
adaptado”.
Contando com estes “companheiros de estrada”, adiantou

ainda, “não podíamos ficar de
lado desta organização”.
Augusto Silva, o vice-presidente da Federação Portuguesa
de Andebol, considerou que a
ANDDI “soube escolher a cidade certa, pois Fafe, para além de
ter infra-estruturas fantásticas, é
uma cidade onde se respira andebol, e é também uma cidade
organizadora de eventos. Temnos realizado com grande classe, nomeadamente naquilo que
é a vertente andebol.”

§fafenses
Na selecção
Zé Carlos, Jorge
e Carlos Jorge
jogam em casa

Três dos dezasseis jogadores da
selecção nacional são de Fafe:
Zé Carlos, Jorge e Carlos Jorge.
Representam regularmente a
Cercifaf.

“Para nós, Federação de
Andebol de Portugal, é
gratificante contribuir para
a realização deste evento,
numa vertente que, a nós,
nos é muito querida,
o ‘andebol for all’, que
contempla o andebol para
cidadãos portadores
de deficiência intelectual,
privados de liberdade,
e para cidadãos em cadeira
de rodas. Há muito
que a federação tem
preocupações sociais”.

Augusto Silva
vice-presidente da
Federação de Andebol de Portugal
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DE 30 DE MARÇO A 3 DE ABRIL

Fafe recebe ‘Europeu’
de Andebol para atletas
com deficiência intelectual
Pág. 27
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Especificidade desta vertente da modalidade nem sempre simples de demonstrar

Jogadores têm que cumprir regras
e demonstrar deficiência intelectual
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

“Há uma regra adicional no andebol para a pessoa com deficiência intelectual: os jogadores
têm de saber cumprir as regras
do andebol regular, mas também

têm de comprovar a deficiência
intelectual”, explicou José Costa, da ANDDI — Associação
Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual.
Falando também em nome da
International Sports Federation
for Persons with Intellectual Di-

sability, devido a esse problema,
a Suécia não conseguiu inscrever-se — revelou — justificando
com esse problema o adiamento
da organização, desde Dezembro de 2014. “Seria um campeonato mais atractivo, com quatro
equipas”, comentou.

§seleccionador nacional
José Costa Pereira

“Começámos com cinco equipas
mas já temos dezoito, em todo o país”

“Apesar de serem apenas três selecções, quando comparado com o desporto
dito regular, estamos a falar de defrontar a França, que há pouco tempo se
sagrou campeã do mundo e da Polónia, que é uma das selecções europeias
melhor classificadas.
Nós, em Portugal, temos feito um trabalho muito sério. Temos atletas de
todo o país. Começámos com cinco, mas já temos dezoito equipas inscritas
no projecto ‘andebol for all’.
As nossas expectativas são elevadas. Em casa, queremos a vitória”.
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Arsenal da Devesa a um
triunfo da fase final
COM A VITÓRIA SOBRE A AC FAFE, a equipa do Arsenal da Devesa precisa
de apenas mais um triunfo para garantir o apuramento para a fase final.
ANDEBOL

| Redacção |

Num sempre emocionante dérbi
minhoto que decorreu em Braga,
o Arsenal da Devesa recebeu e
derrotou a equipa da AC Fafe,
por 27-24, e está a apenas mais
uma vitória de garantir o apuramento para a fase final do campeonato da II Divisão.
Em Braga defrontaram-se duas
equipas com aspirações nesta
competição: o AC Fafe com o
visto para a fase final quase carimbado e, por sua vez, o Arsenal com aspirações intactas e sedento de uma nova retomada de
exibições e resul-tados depois de
duas derrotas consecutivas nos
últimos jogos.
No Arsenal sentiu-se que as
derrotas dos dois jogos anteriores estavam a pesar no desempenho de alguns jogadores, que se
foram libertando com o passar
dos minutos, chegando ao intervalo com a vantagem do AC Fafe por 14-15.
Na segunda metade, entrou
bem a equipa fafense que foi dominando o marcador, para de seguida o Arsenal começar a equilibrar, atingindo a igualdade

DR

Arsenal da Devesa regressou aos triunfos e está quase apurado

(21-21), aos 45 minutos.
Nesta altura dá-se a desqualificação de um jogador da AC Fafe, com um livre de sete metros
favorável ao Arsenal, que permitiu aos bracarenses chegarem à
vantagem (22-21).
O AC Fafe na resposta ainda
chega à igualdade 22-22, mas de
imediato o Arsenal da Devesa
consegue passar para a frente e
não mais permitir que o AC Fafe

igualasse a partida, com o resultado final a fixar-se em 27-24.
Esta vitória para os arsenalistas
representa praticamente a qualificação em definitivo para a fase
final e, talvez, o limpar de fantasmas que podiam pairar sobre
a equipa, após as duas derrotas
sofridas, assim como o retomar
das boas exibições que foram a
imagem de marca dos arsenalistas ao longo do campeonato.
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Câmara admite sair
das SAD do Braga e ABC
RICARDO RIO está preocupado com reflexos das contas negativas das
sociedades desportivas na capacidade de endividamento do Município.

DR

Presidente da Câmara Municipal de Braga defende alienação de participação nas SAD sem destabilizar os clubes

CÂMARA

| José Paulo Silva |

O presidente da Câmara Municipal de Braga admitiu, ontem, a
alienação das participações da
autarquia no capital social das
sociedades anónimas desportivas (SAD) do Sporting Clube de
Braga e do ABC. “É uma possibilidade que não pomos de parte”, declarou Ricardo Rio, no final da reunião do executivo
municipal.
Os resultados negativos registados pelas SAD, com reflexos
na capacidade de endividamento
do Município, levam o edil bracarense a considerar que “a relação de colaboração com as SAD
e, nomeadamente com os clubes,
não requer uma participação
da câmara nos respectivos ca-

pitais”.
Ricardo Rio adiantou que terá
de ser equacionada com cautelas
“a forma como vamos fazer essa
alienação para não destabilizar”
a gestão dos dois clubes.
Ao fim de vários exercícios
com lucro, a SAD do Sporting
Clube de Braga, onde a câmara
detém 17% do capital social, registou, o ano passado, resultados
negativos.
Com a alteração da legislação
referente às finanças locais, o
passivo das sociedades onde os
municípios têm posições passou
a contar para a sua capacidade
de endividamento na proporção
da percentagem do capital detido.
Para além das SAD do Sporting Clube de Braga e do ABC
(20 %), a Câmara Municipal de

Braga detém 49% do capital
social da Sociedade Gestora
de Equipamentos de Braga
(SGEB), os quais também “já
estão hoje a ser reportados para
a dívida” da autarquia.
Com uma eventual venda das
acções da SAD do Braga, “dificilmente a câmara conseguirá
recuperar o valor que investiu
nas acções”, reconheceu Ricardo Rio.
O vereador da CDU, Carlos
Almeida, manifestou ontem
“oposição frontal” às disposições legais que fazem “entrar no
perímetro das contas municipais”, os resultados de sociedades detidas pela câmara, como
acontece agora com as duas sociedades desportivas e a SGEB,
às quais a gestão pública está
“agarrada”.
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EXECUTIVO REUNIU

Câmara admite sair
das SAD do Sp. Braga e ABC
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O presidente da Câmara Municipal de Braga admitiu, ontem, a alienação das participações da
autarquia no capital social das sociedades anónimas desportivas (SAD) do Sporting Clube de Braga e
do ABC. "É uma possibilidade que não pomos de parte", declarou Ricardo Rio, no final da reunião do
executivo municipal.
Os resultados negativos registados pelas SAD, com reflexos na capacidade de endividamento do
Município, levam o edil bracarense a considerar que "a relação de colaboração com as SAD e,
nomeadamente com os clubes, não requer uma participação da câmara nos respectivos capitais".
Ricardo Rio adiantou que terá de ser equacionada com cautelas "a forma como vamos fazer essa
alienação para não destabilizar" a gestão dos dois clubes.
Ao fim de vários exercícios com lucro, a SAD do Sporting Clube de Braga, onde a câmara detém 17%
do capital social, registou, o ano passado, resultados negativos.
Com a alteração da legislação referente às finanças locais, o passivo das sociedades onde os
municípios têm posições passou a contar para a sua capacidade de endividamento na proporção da
percentagem do capital detido.
Para além das SAD do Sporting Clube de Braga e do ABC (20 %), a Câmara Municipal de Braga
detém 49% do capital social da Sociedade Gestora de Equipamentos de Braga (SGEB), os quais
também "já estão hoje a ser reportados para a dívida" da autarquia.
Com uma eventual venda das acções da SAD do Braga, "dificilmente a câmara conseguirá recuperar o
valor que investiu nas acções", reconheceu Ricardo Rio.
O vereador da CDU,?Carlos Almeida, manifestou ontem "oposição frontal" às disposições legais que
fazem "entrar no perímetro das contas municipais", os resultados de sociedades detidas pela câmara,
como acontece agora com as duas sociedades desportivas e a SGEB, às quais a gestão pública está
"agarrada".
José Paulo Silva
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Invencibilidade intacta
ESTARREJA AC

25

Treinador: Carlos Arrojado.
Filipe Silva; Pedro Silva (4), João Vilar
(6), Alberto Silva (3), Tiago Arrojado (4),
Diogo Tabuada (5) e Alexandre Rodrigues (1) - sete inicial - João Santos,
Marco Resende, Victor Valente (1), António Silva (1), Luís Cruz, André Rego,
Fernando Vilar, Filipe Ferreira e Sandro
Gomes.

MÓDICUS

23

Treinador: Rui Costa.
Paulo Moura, Hilário Silva (2), Francisco
Silva (2), José Ferreira, Nuno Loureiro
(4), Tiago Silva (6) e José Ribeiro (6) sete inicial - Rui Vedor, Ruben Oliveira
(2), Ivo Sousa, Bruno Moreira, Rafael
Sousa, João Carvalho, Bruno Teixeira,
Tiago Augusto e José Gamboa (1).

Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 120 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva (Aveiro).
Oficias de Mesa: Manuel Pinho e Luís Costa.
Ao intervalo: 13-9.

Andebol
3.ª Divisão Nacional

EQUILÍBRIO Partindo para
este jogo isolada na liderança
da Zona Norte da 3.ª Divisão
Nacional, a equipa do Estarreja
Andebol Clube (EAC), uma das
mais sérias candidatas à subida
de divisão, defrontava a formação do Módicus de Sandim,
bastante experiente nestas an-
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danças, pelo que se previa um
jogo equilibrado.
Mas o conjunto da casa, com
uma entrada de rompante, rapidamente colocou o marcador em 7-1, o que levou Rui
Costa a pedir um desconto de
tempo, que viria a dar os seus
frutos. Os forasteiros assentaram as marcações e a partida
tornou-se bem mais equilibrada, mas a equipa de Carlos
Arrojado estava em alta, com
Filipe Silva em grande destaque da baliza, chegando ao in-

tervalo com quatro golos de
vantagem, o que de certa maneira justificava um maior
acerto na finalização.
Na segunda metade, o jogo
foi bem mais emotivo, com o
Módicus a chegar à primeira
igualdade (16-16) aos 13 minutos e passando mesmo para a
frente no marcador (17-18) numa fase de algum desnorte do
estarrejenses, que encontraram
baliza do adversário um guarda-redes em grande evidência.
A parte final do encontro foi de

incerteza quanto ao vencedor,
mas quando, a dois minutos do
fim, Diogo Tabuada fez o 24-22,
sentiu-se que estava encontrado o vencedor de uma partida emotiva particularmente
na segunda metade.
Vitória justa do EAC, que soma por vitórias as quatro partidas disputadas nesta fase. A
turma de Gaia mostrou, num
jogo com extraordinário trabalho da dupla de arbitragem,
que é uma séria candidatas a
passar a fase de subida.AC
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Vitória esteve tão perto
Equilíbrio O Alavarium mostrou que podia, perfeitamente, ter derrotado
o conjunto do Sporting. Apesar de ter realizado um bom jogo, não foi feliz
RICARDO CARVALHAL

ALAVARIUM

26

27

Treinador: José Rosário.
Miguel Carvalho; João Garcia (3), Simão
Santos (10), Ricardo Martins (3), Bruno
Pereira (6), Tomás Carolino (1) e Nuno
Reis (1) - sete inicial - Marcos Moreira,
Afonso Ferreira (1), Nuno Delgado, Ricardo Caratão, Manuel Gaspar, Diogo
Caçador (1), Nuno Morais (1), Daniel
Mendoza e Joel Ribeiro (1).

V
20
18
17
15
13
12
10
11
9
9
7
6
5
0

E
1
0
1
1
3
3
5
2
0
0
1
1
0
0

D GM-GS P
2 692-48964
5 657-50359
5 680-58758
7 639-58154
7 642-58252
9 647-62951
9 638-62749
10 643-58047
14 624-66341
14 570-66141
14 559-60437
16 550-69436
17 486-61132
23 472-68523

Próxima jornada
S. Bernardo-Boavista, AC Fafe-S.
Mamede, Santana-Arsenal Devesa, S. Paio Oleiros-FC Porto B,
FC gaia-Fermentões e Artística
Avanca-Académico.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 100 espectadores.
Árbitros: Óscar Almeida e Luís Santos
(Aveiro).
Oficias de Mesa: António Antunes e
Filipe Silva.
Ao intervalo: 13-14.

Zona Sul/23.ª Jornada
Marienses-Benfica B
24-24
Camões-Boa Hora
17-24
GS Loures-Ílhavo AC
21-22
V. Setúbal-Sismaria
25-22
Almada-Alto Moinho
25-23
Samora Correia-Torrense
30-28
Benavente-Vela Tavira
26-20

Andebol
Nacional de Juvenis

Avelino Conceição
Partindo para este encontro
sem saber ainda o que é vencer
nesta fase, o Alavarium, surpreendentemente, teve tudo
para ganhar ao Sporting, mas
acabou por “morrer na praia”.
O conjunto orientado Paulo
Gomes entrou muito desconcentrado, sofrendo logo um parcial de 3-0, o que levou o técnico
da casa a pedir um desconto de
tempo... que teve o efeito desejado. Aos 9 minutos, a equipa
aveirense já vencia por 4-3, o
que galvanizou todo a equipa,
que foi sempre muito trabalhadora ao longo de toda a partida.
O Sporting, por volta dos 20
minutos, teve a maior vantagem no marcador (8-12), mas,
até ao intervalo, o Alavarium

2.ª Divisão Nacional
Seniores Masculinos
Zona Norte/23.ª Jornada
Fermentões-Boavista
30-25
S. Mamede-São Bernardo 32-19
Arsenal Devesa-AC Fafe
27-24
FC Porto B-Artística Avanca 31-36
Marítimo-S. Paio Oleiros
28-22
FC Gaia-Sanjoanense
25-25
Académico-Santana
23-21
J
Artística Avanca23
AC Fafe
23
Arsenal Devesa 22
S. Mamede
23
São Bernardo 23
Marítimo
24
Sanjoanense 24
FC Gaia
23
FC Porto B
23
Fermentões 23
Boavista
22
S. Paio Oleiros 23
Académico
22
Santana
23

Treinador: Paulo Gomes.
Tiago Alves; Ivo Alves (6), Giovanni
Arienzo (3), Leonardo Silva (4), Rodrigo
Neto (1), Miguel Silva (2) e Diogo Vaia
(6) - sete inicial - Rodrigo Fernandes,
Manuel Antunes, Leandro Santos (4),
Pedro Loureiro, David Sá, Tiago Fernandes e Fábio Ferreira.

SPORTING

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES

Giovanni Arienzo escapa ao bloco leonino para rematar à baliza

reduziu a diferença para a margem mínima (13-14).
O Alavarium, apesar da marcação cerradíssima ao artilheiro
da equipa Diogo Vaia, efectuou
uma belíssima segunda parte,
vivendo muito às “custas” de
dois jogadores de grande qualidade: Leonardo Silva e Ivo Alves deram “água pela barba”ao
último reduto do Sporting, que
esteve quase sempre em desvantagem no marcador.
Decidido no último minuto
Contudo, é um facto que o
Alavarium nunca conseguiu

mais do que dois golos de diferença, mas lutou até ao último
segundo pela vitória, um objectivo que, certamente, no início
da partida poucos acreditariam
ser possível.
Simão Santos, muito eficaz
(dez golos), foi mantendo os lisboetas à “espreita” da vitória,
pelo que se assistiu a um final
de jogo “dramático”. Nesse período veio também ao de cima,
porque não dizê-lo, o critério
“ousado” da dupla de arbitragem nas exclusões.
Com menos dois jogadores e
com o resultado em 26-26 com

cerca de um minuto para se jogar, o Sporting acabou por marcar o golo que lhe garantiu a vitória. O Alavarium, que teve
toda a equipa em bom nível, esteve tão perto de vencer, pelo
que foi grande a desilusão para
os jogadores da casa, que “venderam caro” este triunfo à
equipa lisboeta.
Quanto ao trabalho da dupla
de arbitragem, num jogo complicado e sempre muito equilibrado, fica a nota para dualidade
de critérios quanto às exclusões,
já que, tecnicamente, estiveram
quase sempre bem. |

J
Boa Hora
23
Benfica B
23
Camões
23
Marienses
23
Sismaria
23
Benavente
23
V. Setúbal
23
Ílhavo AC
23
Torrense
23
Alto Moinho 23
GS Loures
23
Almada
23
Samora Correia 23
Vela Tavira
23

V
20
17
15
15
15
13
11
8
8
8
6
6
4
2

E
0
2
3
2
1
2
1
4
2
2
2
2
1
2

D GM-GS P
3 647-46963
4 590-48059
5 572-52556
6 618-55855
7 628-53754
8 600-57551
11 592-58346
11 561-59843
13 531-57941
13 567-59041
15 517-59537
15 545-61237
18 476-63732
19 495-60129

Próxima jornada
Boa Hora-Benfica B, Ílhavo ACCamões, Vela Tavira-GS Loures,
Alto Moinho-V. Setúbal, TorrenseAlmada, Samora CorreiaMarienses e Sismaria-Benavente.
3.ª Divisão Nacional
Seniores Masculinos
Zona Norte/4.ª Jornada
Monte-FC Infesta
18-25
Sp. Espinho-Gondomar Cult. 34-32
CA Leça-Albicastrense
21-25
Estarreja AC-Módicus
25-23

Estarreja AC
Albicstrense
Sp. Espinho
FC Infesta
Gondomar Cult.
Módicus
Monte
CA Leça

J
4
4
4
4
4
4
4
4

V
4
3
2
2
2
2
0
0

E
0
0
1
0
0
0
1
0

D GM-GS P
0 112-94 12
1 110-10110
1 121-108 9
2 92-87 8
2 109-110 8
2 113-93 8
3 79-99 5
4 83-127 4

Próxima jornada
Gondomar Cultural-Monte, FC
Infesta-CA Leça, Módicus-Sp. Espinho e Albicastrense-Estarreja
AC.
Nacional de Juvenis 1.ª Divisão
2.ª Fase Grupo A
Zona 2/6.ª Jornada
Alavarium-Sporting
26-27
Alto Moinho-Sismaria
21-18
Benfica-Feirense
35-28
Benfica
Sporting
Alto Moinho
Feirense
Sismaria
Alavarium

J
6
6
6
6
6
6

V
6
4
3
3
1
0

E
0
0
0
0
1
1

D GM-GS P
0 182-13818
2 166-13714
3 148-15012
3 179-18212
4 140-168 9
5 150-190 7

Próxima jornada
Alto Moinho-Alavarium,
Feirense-Sporting e SismariaBenfica.
Nacional de Iniciados
Masculinos – 2.ª Fase
Zona 2/3.ª Jornada
Sanjoanense-Col. Carvalhos 31-29
Tarouca-Sp. Espinho
31-23
Lamego-FC Porto
24-29
FC Porto
Sanjoanense
Tarouca
Lamego
Sp. Espinho
Col. Carvalhos

J
3
3
3
3
3
3

V
2
2
1
1
1
1

E
1
1
0
0
0
0

D
0
0
2
2
2
2

GM-GS
90-84
84-79
79-80
63-70
58-66
89-81

P
8
8
5
5
5
5

Próxima jornada
Colégio Carvalhos-Sp. Espinho,
Sanjoanense-Lamego e FC PortoTarouca.
Zona 3/3.ª Jornada
Sismaria-Sporting
24-32
Estarreja AC-Batalha
36-23
Benavente-Emp. Comércio 41-35
Sporting
Estarreja AC
Batalha AC
Sismaria
Benavente
Emp. Comércio

J
3
3
3
3
3
3

V
3
2
2
1
1
0

E
0
0
0
0
0
0

D
0
1
1
2
2
3

GM-GS
128-83
111-97
77-85
88-80
97-105
83-134

Próxima jornada
Sporting-Batalha AC, SismariaBenavente e Emp. Comércio-Estarreja AC.
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COMPETIÇÃO DECORRE NO PAVILHÃO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 30 MARÇO E 3 DE ABRIL

Fafe recebe primeiro campeonato
da Europa de andebol INAS
LUÍS FILIPE SILVA

Mesa que ontem apresentou a competição em Fafe

LUÍS FILIPE SILVA

A cidade de Fafe vai receber a primeira edição
do campeonato europeu
de andebol INAS (Federação Internacional de Desporto para Atletas Paralímpicos com Deficiência Intelectual) que vai decorrer
entre os dias 30 de março
e 3 de abril no pavilhão
municipal de Fafe.
A competição, organiza-

dada pela ANDDI Portugal
(Associação Nacional de
Desporto para a Deficiência Intelectual), Federação
de Andebol de Portugal e
CerciFafe, vai junta três
países: Portugal, Polónia
e França, que vão disputar a um sistema de duas
voltas a presença na final.
No dia 30 de março, haverá a cerimónia de abertura e receção de boas-vindas às comitivas, que de-

Cerimónia
de apresentaç
ão
do evento
decorreu onte
m
no Teatro-Cin
ema
de Fafe

correrá no Teatro Cinema
de Fafe.

Pompeu Martins:
«Sabe-nos muito
bem ter o primeiro
europeu em Fafe»
O vereador do Desporto da Câmara Municipal
de Fafe Pompeu Martins,
congratulou-se por ser a
cidade de Fafe a primeira a receber este evento.
«Fafe tem duas boas ra-

zões que dão coerência a
este projeto. Uma delas
tem a ver com termos em
Fafe um clube de andebol
e a tradição de prática da
modalidade. Temos estado lado a lado nas solicitações da federação para
promovermos a prática
desta modalidade.
Temos também um conjunto de políticas sociais,
onde integramos o apoio à
CerciFafe para que o desporto adaptado tenha uma
consistência que lhe é devida. Por isso, não poderíamos estar de fora desta organização, tendo estes companheiros de estrada e sabe-nos muito bem
que o primeiro campeonato da Europa decorra em
Fafe».

José Costa Pereira:
«Sem a CerciFafe
não seria possível»
Já o vice-presidente da
ANDII, José Costa Pereira, elogiou o trabalho feito pela CerciFafe no âmbito do desporto adaptado.
«Sem o clube da CerciFafe isto não seria possível», realçou, agradecendo
de seguida à FAP «o grande padrinho da prova» e à
Câmara Municipal de Fafe
por ter aceite sido parceiro neste evento.

LUÍS ROQUE (CERCIFAFE)
A nossa relação com a ANDII
é muito forte»
O diretor da CerciFafe, Luís Roque, lembrou o trabalho
feito pela instituilção no âmbito do Desporto Adaptado,
quer no atletismo quer no andebol.
«A nossa relação com ANDII é uma relação forte»,
disse.

TRÊS ATLETAS DA CERCIFAFE NA SELEÇÃO
Zé Carlos, Jorge
e Carlos Jorge estão em casa
A seleção de Portugal de andebol adaptado integra
três jovens da CerciFafe, são eles Zé Carlos, Jorge e
Carlos Jorge, que entre os dias 30 de março e 3 de
abril vão “jogar em casa” neste campeonato da Europa
de andebol INAS.

ANTÓNIO PEREIRA, SELECIONADOR NACIONAL
«Queremos que o “caneco”
fique cá»
O selecionador nacional António Pereira, aponta à
luta pelo título nesta participação lusa no primeiro
europeu de andebol adaptado.
«Apesar de serem apenas três seleções mas se
compararmos com o andebol regular França, campeã
do mundo e Polónia, terceira classificada, o que diz
bem do valor do andebol regular nestes países.
Nós temos feito um trabalho sério e temos atletas de
quase todo o país, pois temos 18 equipas a competir
no nosso campeonato.
Procuramos a vitória jogando em casa e vamos
fazer tudo para que o caneco fique em Portugal. Em
Fafe seria ouro sobre azul», destacou o selecionador
nacional ontem no dia da apresentação do evento.

Augusto Silva: «Em Fafe respira-se andebol»
O vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal
(FAP), Augusto Silva, estava muito entusiasmado com
a escolha da cidade de Fafe para a realização deste I
campeonato da Europa de Andebol do INAS. «Queria
aqui felicitar a ANDII pela coragem de ter escolhido esta
organização. Vamos ter sucesso com este evento porque
a ANDII soube escolher a cidade certa. Fafe, para além
de condições fantásticas, é uma cidade onde se respira
andebol», começou por dizer.
O dirigente lembrou ainda que esta organização terá sobre
si uma grande responsabilidade por ser este o primeiro
evento do género. «Quando falamos de um campeonato do

mundo ou da Europa estamos sempre a falar do expoente
máximo de uma modalidade. Esse evento é organizado
pela primeira vez e isso trás alguma responsabilidade».
Augusto Silva lembrou ainda o trabalho que a FAP tem
vindo a desenvolver no âmbito do desporto adaptado. «Este
evento vai decorrer numa vertente a que nós, federação,
temos algum carinho: “handball for all” e comporta andebol para cidadãos portadores de deficiência intelectual,
cidadãos privados de liberdade, surdos-mudos e cidadãos
em cadeira de rodas. A federação é muito gratificante
estar nesta situação pois somos a que movimenta maior
número de praticantes no desporto adaptado», concluiu.

Augusto Silva, vice-presidente da FAP
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Europeu de andebol
para atletas
paralímpicos
disputa-se em Fafe
DESPORTO • PÁGINA 29
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ANDEBOL: 2.ª DIVISÃO
Arsenal da Devesa
venceu AC Fafe
O Arsenal da Devesa recebeu e venceu o AC Fafe
por 27-24, em encontro 23.ª jornada do campeonato
nacional de andebol da 2.ª Divisão e reduziu para apenas
um ponto a distância que separa as duas equipas na
tabela classificativa.
Na frente continua o Avanca, com 64 pontos, seguido
do AC Fafe (59) e Arsenal da Devesa (58), equipas
que praticamente têm garantida presença na segunda
fase da prova.
Nos outros encontros da ronda, o Fermentões bateu
o Boavista (30-25), o S. Mamede fez o mesmo ao
S. Bernardo (32-19), o Avanca venceu no pavilhão do
FC Porto B (31-26), o Marítimo derrotou o SP Oleiros
por 28-22, Gaia e Sanjoanense empataram (25-25) e
o Académico bateu o Santana por 23-21.
No Pavilhão Flávio Sá Leite, o Arsenal da Devesa
regressou aos triunfos depois das derrotas nas duas
rondas anteriores, apesar de ao intervalo estar a perder
por 15-14.
A segunda parte começou igualmente de feição aos
fafenses, que foram dominando o marcador por margens
de 2 golos, 14-16, 16-18 e 18-20, para de seguida o
Arsenal da Devesa começar aos poucos a equilibrar o
jogo e marcador, chegando ao final a vencer por três
golos (27-24).
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O presidente da Câmara Municipal de Braga admitiu hoje a alienação das
participações da autarquia no capital social das sociedades anónimas desportivas
(SAD) do Sporting Clube de Braga e do ABC

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Antena Minho.pt

Data Publicação:

23-03-2015

URL:: http://w3.antena-minho.pt/index.php?act=page&id=75739

23-03-2015
O presidente da Câmara Municipal de Braga admitiu hoje a alienação das participações da autarquia
no capital social das sociedades anónimas desportivas (SAD) do Sporting Clube de Braga e do ABC.
Os resultados negativos registados pelas SAD, com reflexos na capacidade endividamento do
Município, levam o edil bracarense a considerar que "a relação de colaboração com os clubes, não
requer uma participação da câmara nos respectivos capitais".
Ricardo Rio adiantou que a venda das acções da Câmara de Braga nas SAD do Braga e ABC terá de
ser equacionada com cautelas
Com a alteração da legislação das finanças locais, o passivo das sociedades onde os municípios têm
posições passou a contar para a sua capacidade de endividamento na proporção da percentagem do
capital detido.
Para além das SAD do Sporting Clube de Braga e do ABC, a Câmara Municipal de Braga detém 49%
do capital social da Sociedade Gestora de Equipamentos de Braga (SGEB), os quais também "já estão
hoje a ser reportados para a dívida" da autarquia.
Com uma eventual venda das acções da SAD do Braga, "dificilmente a câmara conseguirá recuperar o
valor que investiu nas acções", reconheceu Ricardo Rio.
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Campeãs europeias de andebol jogam em Leiria
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Publicado em 19 Março 2015 às 11:27 pm. Tags: campeãs, Finlândia, itália, leiria, Noruega, portugal,
torneio internacional Maria Pereira, Telma Amado, Ana Gante e a estreante Francisca Marques. As
quatro atletas vão jogar em "casa", este fim de semana, no II Torneio Internacional de Leiria.
Comitiva nacional com a presença de quatro atletas de Leiria: Telma Amado, Francisca Marques, Ana
Gante e Maria Pereira (à direita) Aproveitando a pausa na competição, o torneio junta a seleção
nacional com as atuais campeãs da Europa, Noruega, e outras duas potências do andebol feminino:
Itália e Finlândia. O torneio começa sexta-feira, com o jogo Noruega - Itália (19 horas), seguido de
Portugal - Finlândia (21 horas), no pavilhão da Juve Lis. No sábado, os jogos transferem-se para o
pavilhão dos Pousos, a partir das 17 horas. O "grande" duelo está marcado para domingo, no pavilhão
do Souto da Carpalhosa, às 17 horas: Portugal - Noruega. Todos os jogos têm cobertura televisiva, na
Andebol TV. Todos os jogos vão ter cobertura televisiva, através da Andebol TV. O jogo Portugal Itália de sábado às 19 horas será transmitido também em direto pela Bola TV. Além do torneio, a
Federação Portuguesa de Andebol realiza este sábado, dia 21, a Assembleia Geral da Federação de
Andebol no auditório do Estádio Municipal de Leiria.
Publicado em 19 Março 2015 às 11:27 pm.
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ABC/UMinho confirma presença
nas meias-finais da Challenge

ONTEM, NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, o ABC/UMinho venceu o Käsipalloseura Riihimäen Cocks,
da Finlândia, por 38-27, e carimbou a passagem às meias-finais da Taça Challenge, onde vai medir
forças com Stord Handball, da Noruega.

ABC/UMINHO, 38
Humberto Gomes, Bruno Dias e Emanuel
Ribeiro (G.R.); Fábio Vidrago (7), Hugo
Rocha (2), Pedro Seabra (3), Diogo
Branquinho (3), David Tavares (4), Ricardo
Pesqueira (1), João Gonçalves (2), Carlos
Martins (2), Nuno Grilo (4), Nuno Rebelo
(3), Tomás Albuquerque (2), João Pinto (4)
e Gabriel Teka (1).
Treinador: Carlos Resende.

KÄSIPALLOSEURA
RIIHIMÄEN COCKS 27

Kiril Morozov e Yevgen Umovist (GR); Jani
Tuominen (2), Andrei Buciuman (4), Kristo
Voika, Kristian Janson, Andreas Rinnberg,
Roni Syrjili (4), Robin Sjiman, Nico
Rinnberg, Vitalie Nenita (5), Mykhaylo
Krivchikov (2), Marius Lepp (5) e Niko
Leikama (4)
Treinador: Janne Nienminen
Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitros: Marco di Domenico e Lorenzo
Fornasier (Itália) .
Ao intervalo: 19-15

FLÁVIO FREITAS

Carlos Martins faz um chapéu ao guarda-redes do Riihimäen Cocks

ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho, que já tinha na
na Finlândia ganho por vantagem de cinco, confirmou ontem,
diante do seu próprio público, a
superioridade sobre o Riihimäen
Cocks, com triunfo por 11 golos
Os finlandeses chegaram, no
início, a vantagens à tangente de
0-1 e 1-2. À passagem dos 5 minutos, a equipa bracarense deu a
volta à contagem, de um modo
irreversível, construindo rapidamente um avanço que chegou,
na primeira parte, aos sete golos
(10-3 aos 13 minutos e 11-4 aos
15 minutos).

Com o lateral Nuno Grilo em
passe picado, de costas, a isolar
o ponta Fábio Vidrago, para este
a fazer o 6-3, o espectáculo animou. No minuto imediato, o
mesmo ponta, em contra-ataque
directo, a concluiu com remate
em rosca. A partir dos 18 minutos, com a eliminatória controlada, Carlos Resende fez entrar em
jogo praticamente todo o plantel
do clube minhoto.
Nos minutos derradeiros da
primeira parte, os jogadores do
ABC/UMinho falharam vários
remates em situações de um
contra um e os escandinavos reduziram a desvantagem (19-15).
Ao intervalo, os dois treinado-

res mudaram de guarda-redes,
entrando Bruno Dias e Yevgen
Umiovist. Na etapa complementar, os jogadores do ABC/UMinho voltaram a afinar melhor o
remate, elevando novamente a
diferença para sete golos (22-15
aos 4 minutos, 24-17 aos 6).
Aproveitando exclusões dos
jogadores
visitantes,
o
ABC/UMinho dilatou a diferença para 10 golos (28-10 com 20
minutos para jogar), prosseguindo com a eliminatória controlada à entrada nos últimos 10 minutos, com a nove golos (32-23)
de vantagem. Com apuramento
decidido, ABC/UMinho já prepara Taça de Portugal.
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§declarações
Presidente do clube bracarense revela

Sporting, Benfica e FC Porto
assediam jogadores do ABC/UMinho

DR

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho: “ontem o ritmo de jogo foi extremamente elevado”

“Estamos nas meias-finais:
é interessante mas pouco”
CARLOS RESENDE, o treinador do ABC/UMinho reiterou o objectivo de
chegar ainda nesta época a três finais.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

“Estamos nas meias-finais, mas
temos a consciência de que isto
ainda é pouco para nós. É interessante mas pouco”, comentou
Carlos Resende, o treinador do
ABC/UMinho, ontem, após o
triunfo sobre os finlandeses.
“Nós éramos superiores. Demo-nos como favoritos no jogo
em casa e no jogo fora. Delineámos uma estratégia. Fomos felizes e cumprimos. Quando uma
equipa cumpre, temos de estar
satisfeitos. Estamos no local onde gostamos de estar e agora temos que ir buscar mais três chaves para chegar a três finais”,
disse ainda.
Questionado se foi a gerir o esforço e a forma do plantel para o
próximo fim-de-semana que ontem introduziu em jogo todos os
convocados, realçou que “estava
unicamente a pensar neste jogo”.
“Todos os jogadores têm capacidade para entrar e defrontar
qualquer adversário” — frisou,

§cabinas
Janne Nieminem
(tr. Riihimäen Cocks)
“O Braga foi melhor
por duas vezes”
“Havia sempre uma esperança.
Mas, para ser honesto, jogámos
muito mal hoje (ontem).
O ABC/UMinho é uma equipa muito
rápida e muito agressiva. Foi muito
difícil para nós. Definitivamente,
não atingimos os nossos objectivos
nesta Taça Challenge. Os sorteios
são sempre uma lotaria. Os dois
primeiros clubes que defrontámos
nas primeiras jornadas eram equipas mais fracas. O Braga foi a primeira equipa forte que encontrámos. Também defrontámos o Braga
com muitas baixas. Mas o Braga foi
melhor por duas vezes".
garantindo que “para impor a
velocidade que colocámos a este
jogo, como habitualmente colocamos em todos os jogos, os jogadores não podem estar 60 mi-

nutos naquele ritmo” e “hoje
(ontem) o ritmo de jogo foi extremamente elevado”.
No próximo dia 11 ou 12 de
Abril, o ABC/UMinho recebe
em jogo para a primeira mão das
meias-finais da Taça Challenge
o Stord Handball, da Noruega.
Questionadosobre o próximo
adversário na prova, Resende
fez questão de definir prioridades. Focando atenções no próximo desafio, a Taça de Portugal, a
disputar no próximo fim-de-semana em Loulé, tendo como primeiro adversário o Sporting, o
actual detentor do troféu, salientou que ser treinador “é abrir a
fechar portas”.
“Fechei agora a porta que se
chamava Cock. A seguir vou
abrir uma porta que se chama
Sporting e a seguir uma porta
que se chama Benfica ou Porto
(na final da Taça de Portugal) e
só depois vou abrir a porta dos
noruegueses. Não posso agora
pensar nos noruegueses, com as
boas preocupações que eu ainda
tenho”, disse.

“O Sporting, o Benfica e o Porto que se
cuidem, porque querem comprar a
equipa do ABC, mas a equipa do ABC é
muito cara”, disse ontem o presidente
do clube bracarense. Em declarações
aos jornalistas, no fim do encontro com
o Riihimäen Cocks.
João Nogueira assegurou que “toda a
gente quer comprar atletas do ABC” e
alegou “uma diferença grande”,
FLÁVIO FREITAS considerando que “uma coisa é jogar
no ABC e outra coisa é jogar noutro
João Nogueira, presidente do ABC
clube qualquer. E, portanto, o atleta
não é o mesmo”.
“Temos sido assediados, metade da equipa foi assediada para sair”,
adiantou, mostrando-se convencido de que “nós vamos manter a equipa
e ainda a vamos reforçar”.
Segundo João Nogueira, o Sporting — com quem o ABC vai disputar as
meias finais da Taça de Portugal e depois a fase final do campeonato
nacional Andebol 1 — está a “inflaccionar os atletas com valores
astronómicos”, o que, provavelmente, “é uma estratégia”.
“Não é ético, pois ainda temos jogos a fazer com essas equipas”, frisou.

FLÁVIO FREITAS

João Nogueira e João Dantas Leite assinam protocolo

Equipa de iniciados masculinos no desporto escolar

ABC/UMinho e Agrupamento D. Maria II
celebram protocolo de cooperação
O ABC/UMinho e o Agrupamento de Escolas D. Maria II celebraram ontem
um protocolo de cooperação no âmbito da formação desportiva divulgação e apoio ao desenvolvimento da prática desportiva, tendo por objectivos o sucesso educativo e o combate ao abandono escolar através do desenvolvimento do andebol, no meio federado e escolar. O documento,
assinado por João Nogueira e por João Dantas Leite, respectivamente
presisdentes do ABC/UMinho e do Agrupamento, contempla um projecto
de andebol no escalão de iniciados masculinos com participação nas provas de desporto escolar e sensibilizar os melhores atletas para poderem
representar o ABC no desporto federado.
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TAÇA CHALLENGE

ABC/Uminho vence
e está nas meias-finais
Págs. 22 e 23
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Taça de Portugal
No próximo fim-desemana, o ABC/UMinho
tem em agenda
a final-four da Taça de
Portugal, em Loulé, tendo
por adversário Sporting,
no sábado.
No mesmo dia defrontamse Benfica e FC Porto.
No domingo joga-se a
final.
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§resultados
Eliminou polacos
Benfica apurado
apesar de derrota
por um golo em casa
O Benfica apurou-se ontem
para as meias-finais da Taça
Challenge de andebol.
Apesar da derrota caseira diante
dos polacos do Azoty-Pulawy,
por 31-32, os encarnados
apurame-se graças ao triunfo
por oito golos de diferença na
Polónia (37-29), no jogo da
primeira mão.
Nas meias-finais, o ABC vai
defrontar os noruegueses do
Stord Handball, enquanto o
Benfica deverá medir forças com
os romenos do Handbal Club
Odorhei, que recebem hoje o ZTR
Zaporozhye, depois do triunfo na
Ucrânia por 26-18.
As meias finais disputam-se nos
dias 11 ou 12 de Abril e 18 ou 19
de Abril. O ABC/UMinho joga
primeiro em casa com os
noruegueses.
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ANDEBOL: TAÇA EHF
FC Porto despediu-se
com derrota caseira
O FC Porto despediu-se ontem da Taça EHF em andebol, com uma derrota caseira (24-23) face ao Skjern
Handbold, da Dinamarca, em jogo da sexta e última
ronda da fase de grupos, disputado no Dragão Caixa,
no Porto. Os portistas, que já haviam ficado irremediavelmente afastados dos quartos de final da prova
na jornada anterior, concluíram a sua participação com
duas vitórias e quatro derrotas, somando quatro pontos.
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ABC/UMINHO AFASTOU FINLANDESES DO COCKS E ENCONTRA NORUEGUESES DO STORD

Bilhete das “meias” selado com goleada
ANTÓNIO SILVA

Diogo Branquinho materializa em golo mais um lance de ataque do ABC/UMinho

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC/UMinho carimbou ontem o passaporte para as meias-finais da
Taça Challenge com uma
exibição de elevado nível
perante o Cocks, da Finlândia.
Os academistas não tiveram contemplações perante uma equipa finlandesa
robusta, mas com poucos

argumentos técnicos para
os jogadores bracarense, e
conseguiram um resultado
expressivo, assente numa
exibição segura e com andebol de qualidade, como
bem expressa a diferença
de onze golos no marcador final.
Cedo se percebeu que o
ABC não teria dificuldades em resolver a eliminatória que já vinha bem

contacto físico, onde os
encaminhada do país dos
nórdicos poderiam somar
mil lagos.
pontos a seu favor.
A formação bracarense
A primeira parte
abordou o jogo de
foi de sentido
uma forma inABC/UMinho
único. A dupla
teligente, procontinua impa
formada por
curando semrável
Nuno Grilo e
pre tirar parnesta tempora
da
Fábio Antutido das maisdesportiva
nes (cinco go-valias técnicas
los) começou a
dos seus atletas
carburar em pleno e
e evitar que o jogo
aos 13 minutos de jogo, o
fosse direcionado para o

ABC vencia por 10-3.
A equipa bracarense só
“levantou” o pé do acelerador a 10 minutos do intervalo e aí os finlandeses
puderam aproximar-se um
pouco no marcador, com
Syrjal em destaque na ponta direita (quatro golos).
Carlos Resende optou por
fazer rodar atletas, mas a
equipa manteve a competitividade necessária dentro das quatro linhas e os
quatro golos de vantagem
ao intervalo, somadas aos
cinco trazidos da Finlândia, davam já uma vantagem que permitia encarar
a segunda parte com mais
tranquilidade.
A segunda parte trouxe
mais do mesmo. O ABC/
/UMinho entrou a todo
o gás e depressa dilatou
a vantagem para 10 golos de diferença, num período onde nos primeiros
cinco minutos, os finlandeses não marcaram qualquer tento.
Foi neste momento que
o ABC/UMinho “cavou”
definitivamente a goleada
que chegou à diferença de
onze golos. Até final hou-

Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga
Árbitro: Marco Di Domenico e Lorenzo

Fornasier (Itália)

ABC/UMinho 38
Humberto Gomes (Bruno Dias e Emanuel Ribeiro), Fábio Antunes (7), Hugo Rocha (2), Pedro Seabra (3), Diogo
Branquinho (3), David Tavares (4), Ricardo Pesqueira (1), João Gonçalves
(2), Carlos Martins (2), Nuno Grilo (4),
Nuno Rebelo (3), Tomás Albuquerque
(2), João Pinto (4) e Teca (1).
Treinador: Carlos Resende

Cocks

27

Morozov; Rogenbaum, Tuominen (2),
Buciuman (4), Voika, Jansson, Umovist, Rannenberg (1), Syrjal (4), Sjaman,
Nico Rannenberg, Nenita (5), Krivchikov (2), Lepp (5) e Leikama (4).
Treinador: Kaj Kekki

Ao intervalo: 19-15

ve apenas que gerir o resultado e as forças.
A tarefa foi cumprida na
perfeição e agora o ABC/
/UMinho está nas meias-finais de todas as competições em disputa: campeonato nacional; Taça de
Portugal e agora a Taça
Challenge.
Está de volta o poderoso ABC.

CARLOS RESENDE, TÉCNICO DO ABC/UMINHO

«Cumprimos e estamos satisfeitos
O técnico Carlos Resende, destacou o excelente trabalho
que tem sido feito pela estrutura do ABC/UMinho. «Assumimos o favoritismo no jogo em casa e fora delineámos
uma estratégia e fomos felizes. Cumprimos e temos que
estar satisfeitos. Estamos com pleno direito nas três meias-

-finais. Estamos satisfeitos por pertencer a esta equipa.
Temos que ter a felicidade de ter estes colaboradores. Os
atletas e dirigentes estão de parabéns», referiu.
Para o técnico do ABC/UMinho, é bom estar presente
na meia-final de uma competição europeia, mas Carlos

Resende quer mais. «Estamos satisfeitos por pertencer
a esta equipa. Temos que ter a felicidade de ter estes
colaboradores. Os atletas e dirigentes estão de parabéns.
Não vencemos ainda nada. Isto é interessante, mas
não é nada para nós», afirmou.
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PRESIDENTE DO CLUBE QUEIXOU-SE DO ASSÉDIO AOS JOGADORES

MEIAS-FINAIS

ABC acusa Sporting de tentativa
de desestabilização
ANTÓNIO SILVA

Nuno Grilo tenta alvejar a baliza finlandesa

LUÍS FILIPE SILVA

O presidente do ABC/
/UMinho, João Luís Nogueira, queixou-se ontem
do assédio que Sporting,
Benfica e FC Porto têm feito aos jogadores do plantel academista.

As críticas do líder do
ABC são sobretudo direcionadas ao Sporting, clube que será adversário na
“final four” da Taça de Portugal e também na meia-final do campeonato nacional.
«O Sporting tem anda-

do a inflacionar os atletas. Tem oferecido números astronómicos que
é uma estratégia de desestabilização e isso não
é ético. Estão a convidar
atletas nossos quando há
ainda jogos importantes a
disputar entre essas duas

equipas e isso não é correto», disse.
Mesmo assim, João Luís
Nogueira acredita que o
plantel do ABC/UMinho
não vai sofrer grandes mudanças na próxima temporada desportiva. «O Sporting, o Benfica e o Porto
que se cuidem pois querem comprar a equipa do
ABC, mas ela é muito cara.
Toda a gente quer comprar os atletas do ABC e
temos sido constantemente assediados. Posso dizer
que metade da equipa foi
convidada para sair, por
Sporting, Benfica e Porto.
No entanto, estou convencido de que vamos
manter a mesma equipa
e ainda vamos reforçar o
plantel, disse.

«Adeptos merecem
este regresso
em grande à Europa»
João Luís Nogueira mos-

trou-se muito satisfeito
pelos resultados do ABC/
/UMinho neste regresso
às competições europeias,
após um interregno de quatro anos.
«Não é um momento
eufórico porque ainda
não vencemos nada, mas
estamos nas meias-finais em todas as competições.
Vamos agora encontrar
um adversário difícil, o
Stord, que é uma equipa
da Noruega, tradicionalmente um país forte no
andebol. Esperemos que
os nossos atletas estejam
ao seu nível para podermos ultrapassar este adversário rumo à final da
Taça Challenge, que é o
nosso objetivo.
Os adeptos merecem
este regresso em grande às competições europeias», destacou o líder
dos academistas.

Stord,
da Noruega,
éo
adversário
seguinte
O ABC/UMinho vai
encontrar nas meias-finais o Stord, da
Noruega, que afastou
os israelitas do Ramat
Hashron. A equipa
noruguesa foi derrotada
ontem em Israel, por
26-24, mas na primeira
mão havia vencido por
36-26.

Benfica
derrotado
mas segue
em frente
O Benfica também
segue para as meias-finais da Taça Challenge, depois de ter ontem
afastado os polacos
do Azoty Pulawy. A
formação “encarnada”
perdeu em casa por
32-31, depois de ter
triunfado por 37-29
na Polónia e defronta
agora o vencedor do
Odorhei-Zaporozhye.

ENTRE ABC E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. MARIA II

Protocolo de cooperação assinado antes do jogo
Antes do jogo de ontem, ABC e Agrupamento
de Escolas D. Maria II assinaram um protocolo de
cooperação, onde ambos
se comprometem a colaborar nos domínios da formação desportiva, divulgação e apoio ao desenvolvimento da prática desporti-

va e da competição.
O documento foi assinado pelo presidente do
ABC, João Luís Nogueira, e pelo presidente da
Comissão Administrativa
provisória do Agrupamento de Escolas D. Maria II,
João Dantas.
O Agrupamento de Es-

colas D. Maria II compromete-se a desenvolver um
projeto de andebol no escalão de iniciados masculinos com participação
nas provas de Desporto
Escolar.
A duração deste protocolo é de um ano e poderá ser renovado.

João Luís Nogueira e João Dantas selaram acordo
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DAVID TAVARES, PONTA DO ABC/UMINHO, QUER MAIS

«O nosso objetivo
é vencer competições»
ANTÓNIO SILVA

Jogadores do ABC/UMinho agradeceram presença do público

LUÍS FILIPE SILVA

O ponta do ABC/UMinho, David Tavares, está
satisfeito pelo percurso da
equipa nesta temporada,
mas lembrou que a ambição do grupo de trabalho não se esgota na presença nas meias-finais das
diversas competições em
que está inserido.
Depois do triunfo ca-

tegórico de ontem ante
o Cocks, David Tavares
aponta agora à conquista
de títulos.
«Queremos mais. O nosso objetivo é vencer competições e não chegar às
meias-finais», destacou o
atleta dos academistas.
Outra meta bem estabelecida pelos responsáveis
do clube passa por atrair
cada vez mais público ao

pavilhão Flávio Sá Leite.
«Queremos que cada
vez mais haja mais público aqui no Pavilhão Flávio Sá Leite, porque noutros tempos em que o ABC
chegou longe nas competições europeias havia
mais gente. Esse é o nosso objetivo: jogar bem, ter
um andebol bonito e estamos a conseguir fazê-lo»,
destacou.

David Tavares lembrou
ainda o equilíbrio existente no plantel academista, o que explica as boas
prestações nesta temporada desportiva. «Temos
uma boa equipa e não
acho que a equipa perca
qualidade quando há mexidas. Esta é uma equipa
equilibrada, o que resulta de um trabalho muito
bem feito pelos diretores
e equipa técnica».

Kaj Kekki:
«Voltámos a fazer
uma exibição
muito má»
O técnico finlandês, Kaj
Kekki, estava desiludido
com a prestação da sua
equipa. «Havia esperança
de passarmos, mas jogámos mal em casa e, infelizmente, hoje [ontem] também voltámos a jogar mal.
O ABC é uma equipa
muito boa, com jogadores rápidos, que defendem
com muita agressividade.
Era muito difícil. Foram
melhores nos dois jogos
e mereceram passar», disse o técnico. Já o jogador
Jansson mostrou-se «desapontado» com o resultado.

Fábio Antunes: «Impusemos um ritmo rápido»
O ponta esquerda Fábio Antunes destacou o ritmo imposto no jogo pelo ABC/
/UMinho como explicação para a goleada conseguida ante o Cocks.
«Sabíamos que eles iriam ter dificuldades se imprimissemos um ritmo muito forte
e foi isso que aconteceu desde o início. Esta é a nossa maneira de jogar», disse.

O atleta academista antevê agora dificuldades maiores ante o Stord, tendo em
conta o historial da Noruega no andebol mundial.
«Aquilo que conheço é que eles têm bons princípios de andebol e têm tradição
nesta modalidade. Esperamos uma equipa forte mas temos valor para passar».
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PÁGINA 20

ABC nas meias-finais
da Challenge
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BENFICA E ABC SEGUEM
EM FRENTE NO ANDEBOL
Benfica e ABC qualificaram-se
para as meias-finais da Taça Challenge de andebol, ao afastarem os
polacos do Azoty Pulawy e os finlandeses do Käsipalloseura, respetivamente. O Benfica perdeu em
casa por 32-31, após ter triunfado
(37-29) na Polónia, e o ABC venceu
no seu reduto por 38-27, depois da
vitória na Finlândia (27-22)
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ANDEBOL DO MARÍTIMO
VENCEU S. PAIO OLEIROS
A equipa de andebol do Marítimo
venceu, na tarde de ontem, a formação do S. Paio de Oleiros, por
28-23, com 12-10 ao intervalo.
Um encontro a contar para o Campeonato Nacional da II Divisão, disputado no Pavilhão do Marítimo.
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§meias-finais

ABC/UMinho recebe finlandeses
com vantagem de cinco golos

Próxima ronda
Apurado defronta
clube da Noruega
(ou de Israel)

HOJE ÀS 16 HORAS, NO FLÁVIO SÁ LEITE, o ABC/UMinho recebe o Käsipalloseura Riihimäen Cocks, da
Finlândia, em jogo da segunda mão dos quartos-de-final. Bracarenses vão querer carimbar a passagem
às meias-finais da Taça Challenge de andebol e apelam ao apoio do público.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O apito inicial do jogo entre
ABC/UMinho e finlandeses do
Käsipalloseura Riihimäen Cocks
vai fazer começar a contar 60
minutos, findos os quais se deve
conhecer um dos apurados para
as meias-finais da Taça Challenge em andebol. Minhotos ou
nórdicos: um dos dois vai nas
meias-finais medir forças com
um clube da Noruega, mais provavelmente, ou de Israel, se houver surpresa. Essas contas apresentam-se na coluna ao lado.
“À medida que as eliminatórias
vão afunilando, as equipas vão
ficando cada vez mais fortes.
Nós traçámos como objectivo
ganhar esta taça”, disse ontem,
em conferência de imprensa de
antevisão, o treinador dos minhotos, Carlos Resende.
“Acreditamos desde o início
que seria possível vencer qualquer um. Acreditamos que temos essa possibilidade porque
temos qualidade, porque temos
demonstrado”, adiantou.
Quando lhe perguntamos se
cinco golos de vantagem que o
clube bracarense amealhou na
Finlândia (na primeira mão dos
quartos-de-final), são para o
ABC/UMinho como um bilhete
a que só falta marcar o destino e
embarcar, Resende respondeu
que “como já temos o bilhete na
mão, o pior que nos pode acontecer é tirarem-nos o bilhete.
Não podemos permitir que alguém nos tire o bilhete”.

DR

Ricardo Pesqueira e Carlos Resende afirmaram intenção de repetir em Braga vitória no jogo da primeira mão

§Abril vai ser mês de decisões
Ricardo Pesqueira
“Se no final da época conseguirmos
títulos estaremos num bom momento”
Ricardo Pesqueira, que ontem acompanhou o treinador
Carlos Resende na conferência de imprensa, questionado
sobre cuidados num jogo como este, em que a equipa bracarense defende em casa um avanço de cinco golos averbado no recinto adversário, reconheceu que “há uma boa
vantagem e que a eliminatória está bem encaminhada”.
Acrescentou ainda:
“Acreditamos que há uma diferença entre as duas equipas,
que nós somos superiores. Mas uma equipa ambiciosa co-

mo nós não se quer ficar por uma vitória, quer marcar mais
uma vez essa diferença. E se tivermos que ganhar por cinco
ou mais golos é isso que vamos fazer”.
De qualquer forma, vincou, “é um jogo que toda a gente
gosta de jogar. Nós gostamos das competições europeias,
adoramos este tipo de jogos e queremos confirmar de
facto a passagem às meias-finais. Nós estamos a passar
um bom momento, porque obtivemos vitórias, mas não
nos chega chegarmos a umas meias-finais. Vamos encarar
o próximo mês como o mês das meias-finais. Mas a nossa
ambição é termos melhores e melhores momentos. E se no
final da época conseguirmos títulos e nos perguntarem se
estamos em bom momento, aí eu digo que sim”.

ABC/UMinho e Benfica não vão
encontrar-se nas meias finais,
caso, como se espera, confirmem
na segunda mão, em casa, as
vantagens da primeira mão,
sobre finlandeses e polacos.
No passado sábado, na Finlândia, o ABC ganhou por 22-27, diferença de cinco golos que vai
gerir hoje, em Braga. O Benfica
na primeira mão, na Polónia,
ganhou ao Azoty-Pulawy, por
29-37. Nas meias-finais, a dois
jogos nos dias 11 ou 12 de Abril
e 18 ou 19 de Abril, o apurado
entre minhotos e finlandeses vai
defrontar o apurado da eliminatória entre Stord Handball, da
Noruega, e Ramat Hashron, de
Israel. Por acordo entre escandinavos e hebreus, jogam-se os
dois encontros, neste fim-de-semana, na cidade norueguesa de
Stord. Ontem, os escandinavos
venceram 36-26 o primeiro jogo.
O clube apurado entre Benfica e
Azoty-Pulawy vai nas meias-finais medir forças com o apurado
entre Zaporozhye, da Ucrânia, e
Odorhei, da Roménia.
Os romenos foram na primeira
mão vencer no pavilhão dos
ucranianos, 18-26 e prenunciase a probabilidade de nas meias-finais defrontarem o Benfica.

+ público
Dirigentes do ABC/UMinho
aproveitaram o encontro
de Carlos Resende e
Ricardo Pesqueira com a
comunicação social para
apelar à presença de
público.
“O oitavo jogador é
fundamental”, disse um
dos dirigentes.
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Em Guimarães

Páscoa com férias desportivas
Estão abertas as inscrições para as Férias Desportivas da Páscoa, uma iniciativa da Tempo Livre que tem como principal objectivo a ocupação dos
tempos livres de crianças dos 6 aos 14 anos e que decorre nas semanas de
23 a 27 Março e de 30 Março a 2 Abril.
O programa das Férias Desportivas inclui actividades desportivas (futsal,
basquetebol, voleibol, andebol, badmington, gira-volei, jogos tradicionais, natação, atletismo, baseball, dança e bowling) e pedagógicas/culturais (karaoke, informática, projecção de filmes e atelier de pintura).
As Férias Desportivas serão desenvolvidas entre as 9 e as 18 horas e têm o
pavilhão Multiusos como local de concentração, encarregando-se a organização do fornecimento de almoço e lanche.
O custo de participação (incluindo actividades, almoço, lanche e seguro
de acidentes pessoais) é de 45 euros por semana e de 80 no caso de inscrição nas duas semanas, sendo atribuído um desconto de cinco euros em
inscrições efectuadas até à sexta-feira anterior à semana das actividades.
O transporte para os diferentes locais de realização das actividades fica a
cargo da Tempo Livre. Em complemento, a organização disponibiliza
transporte de casa dos participantes ao local de concentração e vice-versa.
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RECEBE, HOJE, O AC FAFE (21H00)

Arsenal da Devesa procura
regressar aos triunfos
ARQUIVO DM

Turma bracarense joga esta noite no Flávio Sá Leite

A equipa de andebol do
Arsenal Clube da Devesa
recebe, hoje à noite, o AC
Fafe, em jogo da 23.ª jornada do campeonato nacional da II Divisão.
A partida está marcada
para as 21h00, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, em Braga.
Depois da derrota dian-

te do S. Bernardo na ronda
anterior, a formação orientada por Rui Ferreira quer
regressar aos triunfos, com
ajuda dos adeptos.
Tanto mais que uma vitória permite ao Arsenal da
Devesa encostar-se ao segundo classificado, um lugar ocupado precisamente

pelo adversário desta noite, o AC Fafe. Assim, além
dos três pontos em discusão, com bons argumentos de um lado e do outro, há ingredientes suficientes para uma grande
partida de andebol, entre
duas equipas com aspirações à subida de divisão.
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GUILHERME FREITAS, VICE DO ABC/UMINHO, PEDE A COMPARÊNCIA DOS ADEPTOS NO JOGO DE HOJE

«Com apoio, jogamos muito mais e melhor»
O ABC/UMinho parte
para o jogo de hoje com
a turma finlandesa com
uma boa vantagem (venceu fora por cinco golos),

mas os responsáveis da
turma academista optam,
como é evidente, por um
discurso realista.
«A eliminatória não está

resolvida. Espero que o
público apareça e apoie a
equipa do primeiro ao último minuto. Os jogadores,
com o pavilhão cheio, jo-

gam mais e melhor. Aliás,
jogam muito mais e muito melhor», brincou o vice-presidente da turma
academista, Guilherme

Freitas.
Os sócios da turma minhota têm entrada gratuita no encontro de hoje
(16h00) com o Riihimaki,

enquanto os adeptos do
SC Braga e HC Braga pagam cinco euros. Para o
público, o ingresso custa
cinco euros.
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TÉCNICO DO ABC/UMINHO, CARLOS RESENDE, E O JOGO DE HOJE

«Temos o bilhete na mão
mas temos de o segurar»
PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho recebe,
esta tarde (16h00), os finlandeses do Riihimaki Cocks, em jogo da segunda
mão dos quartos de final
da Taça Challenge.
Na Finlândia, a turma
minhota deu um passo importante rumo às meias-fi-

nais (venceu por cinco golos), mas Carlos Resende,
técnico da turma minhota, que até reconhece que
a eliminatória está «muitíssimo bem encaminhada», não quer ninguém relaxado. E usa uma metáfora para explicar o que lhe
vai na alma.
«Pior do que não dar
um rebuçado a uma
criança é tirar-lhe um rebuçado da mão. Temos o
bilhete na mão, de facto,
e não podemos permitir
que alguém nos tire da
mão», brincou.
«Nós conseguimos um
ótimo resultado na Finlândia, não apenas pelos
cinco golos de vantagem,
mas pelo jogo que fizemos
e pela gestão», atirou, revelando que «assinaria de
imediato» se lhe perguntassem que começaria o jogo
na segunda mão, em Braga, com uma vantagem de
cinco golos.
«Queremos chegar à final desta prova e vencê-la.
À medida que vamos caminhando estamos mais fortes e as exibições que temos feito levam-nos a acreditar que podemos vencer
a prova», resume.
Em terras finlandesas,
o técnico do ABC/UMinho
geriu o plantel. Hoje será
assim? «Se repararem, na
maioria dos jogos, sejam
eles disputados ou não, temos tido a felicidade de utilizar quase todos os jogadores do plantel. Quase toda a

AVELINO LIMA

Carlos Resende confiante q.b. para o jogo desta tarde

mista e os responsáveis
época foi construída numa
do ABC/UMinho e adeplógica de gestão de ter
tos desejam, o Padois jogadores
João Carlos
vilhão Flávio Sá
para cada poTaveira, dirige
nLeite, para muisição», deste do ABC/UM
inho,
tos a catedral
tacou Carlos
quer que os
adeptos
do andebol, vai
sejam, hoje
Resende.
(16h00),
receber,
até ao
o «oitavo joga
«Queremos
final da época,
dor»
estar em
mais «sete finais».
sete finais»
Resende pede o apoio
Se tudo correr como o
dos adeptos «em todos os
técnico da turma acadejogos».
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RICARDO PESQUEIRA QUER SEMPRE «MAIS E MELHOR»

«Queremos é estar em maio
a lutar em todas as finais»
AVELINO LIMA

Ricardo Pesqueira confiante

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho respira
confiança, mas os seus jogadores sabem que nada
está ainda ganho e, por
isso, tem, como se diz na
gíria, os pés bem assentes na terra.
Ricardo Pesqueira, que ontem esteve ao lado de Carlos Resende para lançar o
jogo desta tarde com os finlandeses, admite que a equi-

Andebolistas começaram o treino a jogar... futsal

pa está «num bom momento», mas quer «ainda mais».
«Este até pode ser um
muito bom momento, mas
queremos ainda melhores
momentos. Para nós, chegar às meias-finais não
chega. Encarámos o mês
de março como o da passagem dos quartos para
as meias-finais. Amanhã
(hoje), esperamos carimbar a passagem a mais
uma meia-final. Estamos

bem, mas a nossa ambição leva a que queiramos
sempre mais. Se no final
da época tivermos ganho títulos, então aí já
me pode perguntar se estamos bem. Queremos estar, em maio, a lutar pelas
finais e... vencê-las», atirou o pivot.
Sobre o encontro desta
tarde, Pesqueira considera que o ABC/UMinho tem
o «bilhete na mão», mas

faltam ainda 60 minutos.
«Temos uma vantagem
boa e estamos bem encaminhados. Vencemos bem
na Finlândia, acreditamos
que somos superiores, mas
somos uma equipa ambiciosa e, por isso, uma vitória nunca é demais. Jogar nas competições europeias é sempre motivante
para todos. Adoramos jogar este tipo de jogos», resumiu Ricardo Pesqueira.

Riihimäen Cocks
treinaram no Sá Leite
A equipa do Riihimäen
Cocks realizou, ontem
à tarde, poucos minutos de Carlos Resende e
Pesqueira fazerem a antevisão do jogo, no Flávio Sá Leite.
Bem-dispostos, mas
sempre focados no trabalho, os andebolistas parecem ter gostado da catedral do andebol.

PORTO, JÁ ELIMINADO DA EHF CUP, DESPEDE-SE DA PROVA EM CASA

Benfica também joga hoje para a Challenge
Enquanto para o FC Porto é a despedida certa da
EHF Cup, aguarda-se que
Benfica e Liberty Seguros
ABC/UMinho possam ca-

rimbar o passaporte para
as meias-finais da Challenge Cup.
No Dragão Caixa, hoje
os dragões defrontam o

Skjern Handbold em jogo
a contar para a sexta e última jornada do grupo C
da EHF.
No Pavilhão 2 da Luz, em

Lisboa, a partir das 16h00
(jogo passa na BTV, o Benfica recebe os polacos do
KS Azoty.
Total favoritismo dos

portugueses que, na primeira mão, venceram na
Polónia por 29-37.
Só uma enorme surpresa pode tirar o Benfica das

meias-finais da competição, onde também se espera que marque presença
o ABC/UMinho, que recebe
hoje o Riihimaen Cocks.
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PÁGINA 26

ABC/UMinho
quer carimbar
passagem às meias
da Taça Challenge
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• 23.ª edição do Madeira Islands Open
- Portugal BPI, até amanhã no Campo
de Golfe do Santo da Serra.

AGENDA

FUTEBOL
• I Liga, 26.ª jornada: Nacional-FC
Porto, às 20:15 (SportTV1) no Estádio
da Madeira, na Choupana. Outros jogos:
Estoril-Penafiel (16:00) e Rio AveBenfica (18:00 SportTV1).
• Campeonato Nacional 2.ª Divisão de
Juniores, 5.ª jornada: Padroense-Marítimo, às 15:00.
• Divisão de Honra Regional, 16.ª jornada: Xavelhas-Câmara de Lobos
(16:00) e Santacruzense-Canicense
(16:00).
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• Divisão de Honra Regional, 9.ª jornada: 1.º de Maio-Santo da Serra, Andorinha-Choupana e Carvalheiro-São
Vicente, todos às 16:00. Folga o Sporting do Porto Santo.
• Treino do Marítimo, às 10:00 em
Santo António.
• Treino do Marítimo B, às 11:00 em
Santo António.
• "Pontinha CUP 2015", destinado aos
mais jovens, entre as 09:00 e as 13:00,
na Zona Nascente do Molhe da Pontinha / Cabeça do Molhe da Pontinha.
• 7.ª concentração "A Trapalhança", ao
longo da manhã no Complexo Bráulio
França em Santa Cruz, no Municipal da
Ribeira Brava e no Cristiano Ronaldo
Campus Futebol na Choupana.

BASQUETEBOL
• Final 8 da Taça de Portugal em masculinos, com a presença do CAB, em
Fafe.
• Liga feminina, 21.ª jornada: CABAlgés, às 16:00 no Pavilhão do CAB, na
Nazaré.

ANDEBOL
• Campeonato Nacional da 2.ª divisão
masculina, 23.ª jornada: Marítimo-São
Paio de Oleiros, às 14:00 no Pavilhão
do Marítimo, em Santo António.

VOLEIBOL
• Campenato Nacional da II Divisão,
fase final, 6.ª jornada: CD Fiães-Marítimo, às 17:00 em Fiães.
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Benfica mais
perto das
‘meias’ da Taça
Challenge
O ABC também está
em vantagem nesta
eliminatória depois de
bater o Cocks.
O Benfica venceu em casa dos
polacos do KS Azoty-Pulawy, por
37-29, e ficou perto de assegurar
a qualificação para as meias-finais
da Taça Challenge de andebol.
Tal como o ABC, que venceu
para a mesma prova em casa dos
finlandeses do Cocks, por 27-22,
também o Benfica se colocou em
vantagem na eliminatória, ao triunfar em casa dos polacos.
Caso as equipas do Benfica e do
ABC eliminem os seus adversários,
e de acordo com o esquema já definido, escapam a um confronto entre si nas meias-finais, que passa a
ser só possível na final.
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ÒÒandebol

juniores da siR 1º maio vencem
na deslocação à amadora
A equipa de juniores masculinos
da SIR 1º Maio obteve uma importante vitória no último fim-de-semana, ao bater a formação do Bairro
de Janeiro por 30-21, na deslocação à Amadora. Com o triunfo, o
conjunto de Picassinos subiu para
o terceiro lugar da classificação do
Campeonato Nacional da II Divisão.
Para a segunda fase do nacional
jogaram igualmente as juvenis e as
juniores. Ambas perderam. As juvenis foram derrotadas em casa do
Valongo do Vouga, por 17-22, e as
juniores em Canelas, pelo Arsenal
(31-34).
Ainda no Nacional, mas na fase
regular, os infantis foram ganhar
ao Cister de Alcobaça por 32-25,
enquanto as infantis perderam (13-

38) com o Dom Fuas.
Nas competições regionais destaque para a vitória dos seniores
em casa, por 36-23, frente ao Telheiras. Já os juvenis receberam o
NDA Pombal, tendo perdido por
27-29. As juvenis B foram perder
ao Colégio João de Barros por
36-4 para a Taça Primavera e as
iniciadas sofreram uma derrota (1315) em casa com os 20 Km de Almeirim.
Este fim de semana destaque
para dois jogos no Pavilhão Municipal da Marinha Grande Nery
Capucho. Sábado, pelas 18h, as
seniores jogam para a fase final da
II Divisão frente ao Assomada. Para
domingo está reservado o encontro
com o Sassoeiros para o Nacional
de Juniores, pelas 17h. ß
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ANDEBOL

Vacariça sofre pesada derrota na 2.ª
jornada frente ao Pateira

Na deslocação ao recinto do CD Pateira em
Fermentelos, no jogo referente à 2.ª jornada do
Campeonato Nacional da 2.ª divisão de juvenis de
andebol, a Casa do Povo da Vacariça saiu derrotada
num jogo que foi equilibrado até aos vinte e cinco
minutos do primeiro tempo.
Apresentando-se sem alguns dos seus atletas fulcrais,

principalmente nos processos
ofensivos, o Vacariça conseguiu
manter o jogo equilibrado até ao
momento da expulsão do
central Francisco Fernandes.
Mesmo assim, o resultado ao
intervalo registava uma
vantagem de apenas dois golos
para a equipa da casa (13-11).
Sem o seu organizador de jogo,
a equipa sentiu várias
dificuldades para ultrapassar a
defesa contrária, cometendo
várias falhas técnicas e
precipitando alguns remates,
permitindo inúmeras situações
de contra ataque, as quais
foram avolumando progressivamente a vantagem
do Pateira. Vitória justa dos jovens da Pateira (3119), com uma boa arbitragem da dupla vinda de
Braga. Os juvenis da Vacariça recebem, na
próxima jornada, o Salvaterra de Magos, a 14 de
Março pelas 13h 45m horas, no Pavilhão Municipal
do Luso.
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Andebol Didáxis:
infantis invictas
As infantis do andebol da Didáxis continuam invictas ao
fim de seis jornadas do campeonato regional.
Quanto às juvenis deram um passo atrás nas suas aspirações com a derrota no reduto do Colégio de Gaia por 2116. A equipa sénior iniciou o Torneio de encerramento com
a receção ao AC Fafe, tendo vencido de forma esclarecedora por 34-16.
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Famalicão foi o concelho que mais vezes “subiu” ao palco

HC BRAGA/SABSEG E DULCE FÉLIX
FORAM OS VENCEDORES DA NOITE
Texto: Manuel Costa
Fotos: Alexandre Ribeiro /WAPA

O

Best Club, em
Amares, foi o
palco de mais
uma edição do
troféu “O Minhoto”, que
distingue, anualmente,
os melhores desportistas,
clubes, dirigentes, árbitros
e personalidades ligadas
à prática desportiva no
nos 24 concelhos dos
distritos de Braga e
Viana do Castelo. “Para
nós, não foi um custo,
foi um investimento de
promoção do concelho,
nomeadamente, a
gastronomia”, explicou o
presidente do município que recebeu o evento, Manuel Moreira.
Os grandes vencedores da noite foram o HC Braga e Dulce Félix, que
receberam o Grande Prémio do Júri. “Modéstia à parte, penso que foi um
prémio merecido. Somos o clube que mais títulos ganhou para a cidade de
Braga nos últimos cinco anos, regionais, nacionais e internacionais, e isto é o
corolário de um trabalho sério que temos desenvolvido. Dedico esta distinção
a toda a estrutura”, disse Luís Botelho, presidente do HC Braga/Sabseg, que
acredita que o “troféu europeu de sub-17 fez toda a diferença”. Dulce Félix
estava radiante com o prémio: “É um orgulho muito grande e o resultado
de um esforço muito grande e de conquista que só são possíveis com o apoio
dos meus treinadores, o
meu clube – o Benﬁca e a
CM de Guimarães. Estou
muito feliz”.
Por curiosidade, reﬁrase que o concelho de
Vila Nova de Famalicão
venceu os restantes num
“campeonato à parte”,
com seis galardoados,
seguido de Guimarães,
com cinco.

“OS MINHOTOS” 2014
Andebol
Tiago Pereira
(Guimarães - Sport
Lisboa e Benﬁca)

Futebol Proﬁssional
“Ukra” André Monteiro
(Vila Nova de Famalicão
– F. C. Rio Ave)

Artes Marciais
“Sacha” Oleksandr
Pindrys (Braga – Vitória
Sport Clube)

Futsal
André Machado (Braga
– Sporting Clube de
Braga/AAUM)
Hóquei em Patins
Gonçalo Alves (Vila
Nova de Famalicão –
A.D. Oliveirense)

Atletismo
Salomé Rocha (Vizela –
Sport Lisboa e Benﬁca)
Basquetebol
Paulo Cunha (Fafe –
Vitória Sport Clube)
Canoagem
Alfredo Faria
(Esposende – Grupo
Cultural, Desportivo e
Recreativo de Gemeses)

Natação
Ricardo Machado (Vieira
do Minho – Sporting
Clube de Braga)
Modalidades Diversas
Pedro Mendes (Braga –
Triatlo – Sport Lisboa e
Benﬁca)

Ciclismo
João Matias (Barcelos –
EC OFM/Quinta da Lixa)
Desporto Adaptado
Carlos Duarte
(Guimarães – Associação
de Recuperação de
Cidadãos Inadaptados
da Lousã)

Remo
Anthony Passos
(Caminha – Sporting
Clube Caminhense)

Râguebi
Rui D`Orey Branco (Vila
Nova de Famalicão – G.
D. Direito)

Árbitro
Nuno Teixeira (Vila Nova
de Famalicão – Voleibol)

Desportos
Motorizados
Pedro Meireles
(Guimarães –
Automobilismo)
Futebol Amador
Nelson Silva (Vizela –
C.C.D. Santa Eulália)

Voleibol
Carla Sousa (Vila Nova
de Famalicão – Leixões
Sport Clube)

Associações de
Clubes
Associação de
Basquetebol de Viana
do Castelo

Clube Desporto
Escolar
Escola Básica Gonçalo
Sampaio (Póvoa de
Lanhoso)
Clube Fomento
Desporto Jovem
Futebol Clube de
Amares
Clube Ligação
Desporto/Cultura
Associação Teatro
Construção (Vila Nova
de Famalicão)
Dirigente Desportivo
Júlio Mendes
(Guimarães – Vitória
Sport Clube)
Evento
Arcos TT (Arcos de
Valdevez)
Revelação
Miguel Vieira (Barcelos
– Hóquei em Patins
- Óquei Clube de
Barcelos)
Treinador
Luís Cameira (Viana do
Castelo – Natação)
Grande Prémio Júri
Individual
Dulce Félix (Guimarães –
Sport Lisboa e Benﬁca)
Grande Prémio Júri
Colectivo
Hóquei Clube de Braga

Consagração
Manuel Gomes –
“Professor Neca”
(Barcelos – Treinador de
Futebol)
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Period.: Quinzenal

Área: 19,95 x 6,14 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

TROFÉU “O MINHO”

SAIBA QUEM FORAM OS
VENCEDORES
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