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JOSE IIIIS/ASF 
F9 

Daymaro Salina anotou três golos e vibrou com a estreia por Portugal 

Alfredo Quintana (GR) 
Ricardo Candeias (GR) 
Pedro Portela (6) 
Glberto Duarte (3) 
Pedro Solha (2) 
Cláudio Pedroso (3) 
Rui Silva (2) 
Jose Costa 
Bago Rocha (5) 
Tiago Pereira 
Miguel Martins (1) 
João Ferraz 
Antonio Areia (5) 
Alexandre Cavalcanti 
Nuno Roque 
Fabio Antunes (2) 
Fabio Magalhães (2) 
Daymaro Salina (3) 

Goran Stojanovic (GR) 
Ahmed Magdl (GR) 
Zarko Markovic (2) 
Mabruk Awat • 
Bertrand Rolne (8) 
Rafael Capote (6)  
Abdulrazzaq Murad (1) 
Eldar Memisevlc 
Alrayes Bassel (2) 
Boda Vidal (4) 
Kamalaidin Mallash (1) 
Yassine Sami 
Mahmoud Alla (1) 
Megdkh Nasser (3) 

MANDO FREITAS 

 mais desporto 

ANDEBOL SELEÇÃO NACIONAL 

Este Portugal faz sonhar 
Seleção Nacional vence vice-campeão mundial c) Estreia de Daymaro Salina, naturalizado 

recentemente Pedro Solha cumpriu 100 internacionalizações e foi homenageado 

ANDEBOL—JOGO PARTICULAR 

Pavilhão Municipal das Manteigadas, 
em Setúbal 

PORTUGA1. CATAR 

28 
16 ANTERZAL0 U 

A101;17105 
Daniel Martins e Ronerto Martins. deleina 

ror 

EDITE DIAS 

A
Seleção Nacional venceu, 
e convenceu, ontem, 
frente ao Catar, no pri-
meiro dos dois jogos par-
ticulares que vai realizar 

antes de viajar, sexta- feira, para a 
Islândia, para a primeira mão do 
play-off, última etapa antes do 
Mundial de França. 

Em Setúbal, com Bosko Bjela - 
novic na bancada e Pedro Spínola 
igualmente de fora depois de ter 
sido pai, Rolando Freitas estreou 
Daymaro Salina, o pivot cubano 
recentemente naturalizado por - 
t uguês, e conseguiu o que queria. 
A defesa portuguesa ganhou peso 
e altura frente aos enormes cata-
ris e Alfredo Quintana na baliza, na 
primeira parte, ofereceu ao grupo 
a segurança que faltava. Com  o ca-
pitão Tiago Rocha a dar o exemplo, 
a equipa não demorou a colocar - 

se na frente (4-.3, aos 8 minutos) 
para não mais de lá sair. Aos 19 
minutos, um dos momentos mais 
aplaudidos pelo banco português, 
quando Salina marcou o seu pri-
meiro golo (10 7). A Seleção Nacio - 

EMOCIONANTE 

Foi muito bom estrear-me por 
Portugal, melhor até do que tinha 
imaginado, emocionante. Jogamos 
muito bem, a um nivel elevado. O Catar 
é uma equipa muito boa, vice-campeã 
do Mundo! Queremos ir a Islandia 
ganhar e fazer o mesmo no Porto, no 
segundo Jogo 

DAYMARO SALINA 
,rivot,  de portagal 

nal ganhava confiança, que Antó 
nio Areia concretizava com a aju-
da de Rui Silva, Pedroso e Solha, 
o ponta-esquerda que, antes do 
jogo começar, recebeu uma cami 
sola e uma medalha pelas 100 in - 

Têm a palavra 

ACREDITAR 

Era muito interessante esta 
possibilidade de jogar com uma equipa 
fortíssima, foi uma oportunidade 
incrível e penso que aproveitámos. 
Mais do que ganhar, que é sempre 
Importante, foi muito bom a forma 
como vencemos. Faz-nos acreditar 
que estamos a trabalhar bem 

ROLANDO FREITAS 
Treinador de portugal 

Muitos euros 
e... comida! 

A equipa do Catar esta instalada 
em Tróia, num hotel de cinco estrelas, 
como e hábito para uma equipa onde 
tudo se mede aos milhares, sobretu-
do  no que toca ao dinheiro. 

A preparar a participação nos Jo-
gos do Rio, os árabes chegaram com 
uma comitiva de 30 pessoas e baga-
gem a rigor, que não cabia no autocar-
ro. E na partida ainda deve ser pior, 
dado que cada  atleta dispõe de cerca 
de 500 euros por dia para as suas  pe-
quenasdespesas. Sem a ajuda de Sa-
rlc, que só vai juntar-se ao grupo no fi-
nal da semana, em Lanzarote, o Catar 
perdeu o jogo porque a sua força nun-
ca foi suficiente para bater os portugue-
ses, nem  quando, durante a partida, 
parte da comitiva que se encontrava 
atrás do banco se dirigiu discretamen-
te ao balneário. Para comer. Afinal, o je-
jum acabou ás 21 horas. 

ternacionalizações. Ao intervalo, os 
cinco golos de vantagem eram o 
espelho claro cia confiança e con - 
vieção com que a Seleção está a 
encarar esta etapa. 

O segundo tempo, já depois da 
romaria dos cataris ao balneário, 
terminado o período de jejum irn 
posto pelo ramadão, não trouxe 
mais Catar. Ricardo Candeias entrou 
bem e, aos cinco minutos, Pedro-
so estabeleceu uns expressivos 20 - 

12, frente aos milionários rivais. 
Dai até ao final, Rolando Freitas 
aproveitou para rodar a equipa, es-
tudar alternativas e trabalhar solu-
ções porque, dia 16, no Dragão Cai-
xa, Portugal jogará, provavelmente, 
a sua melhor oportunidade de re-
gressar aos grandes palcos do an-
debol mundial, o que não aconte-
ce desde o Euro-06, na Suíça. 
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ANDEBOL
| Redacção | 

A equipa de andebol do Arsenal
da Devesa, que conserva isolada
o comando da fase final do cam-
peonato nacional de andebol da
II Divisão, prepara um final de
semana com jogos na sexta-feira

e no domingo.
No passado sábado, o conjunto

bracarense foi a Setúbal vencer
o Vitória, por 26-42, mantendo,
agora com 17 pontos, o avanço
tangencial sobre o Boa Hora,
que venceu o FC Gaia (32-24) e
de dois pontos sobre a Académi-
ca de S. Mamede, que foi vencer

ao recinto do Sismaria (24-31).
Na próxima sexta-feira, às 21

horas, o Arsenal da Devesa joga
no Pavilhão Flávio Sá Leite com
o FC Gaia e no domingo defron-
ta  o Boa Hora, actual segundo
classificado, novamente em Bra-
ga, pelas 17 horas, em jogo da
oitava jornada. 

Clube bracarense em posição de subir ao Andebol 1

Arsenal da Devesa  segura liderança e
prepara ronda dupla sexta e domingo
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ANDEBOL
| Sampaio Azevedo | 

Campeãs nacionais da II Divisão
e subida ao primeiro escalão de
andebol feminino. A festa da
equipa da Juventude de Mar, de
S. Bartolomeu do Mar, Esposen-
de, foi garantida, no sábado,
com a vitória frente ao Modicus
Sandim (VN Gaia). As atletas da
beira mar escreveram assim
mais uma página histórica no
palmarés da colectividade. 

O presidente da Associação de
Andebol de Braga, técnicos, di-
rectores, atletas e autarcas locais
eram o rosto da alegria e da sa-
tisfação por mais este título al-
cançado com a prata da casa, o
que permitiu recolocar a Juven-
tude de Mar no lugar que “mere-
ce estar”: a I Divisão Nacional.

Ao longo do encontro, o muito
público nunca regateou os
aplausos à equipa e brilhou com
mais este feito que enche de “or-
gulho” todos os que trabalharam
mais de perto ao longo da época.

Em relação ao jogo, o domínio
e supremacia da equipa da casa
foi uma constante e ao intervalo
já vencia por 17-12. O Modicus
nunca foi uma equipa capaz de
contrariar a forte motivação e
garra que as meninas de Mar de-
monstraram ao longo do jogo,
pelo que o triunfo foi natural.

Manuel Moreira, presidente da
Associação de Andebol de Bra-
ga era um homem “feliz pela Ju-
ventude de Mar ser campeão e
regressar à I Divisão” já que um
dos objectivos da temporada, o
que conseguiu “com todo o mé-

rito”, referiu o responsável má-
ximo da modalidade no distrito.

Benjamim Pereira, presidente
da Câmara Municipal de Espo-

sende, entregou a Taça de cam-
peões à capitã Sandra Peixoto e
salientou que a vitória alcançada
é fruto da “qualidade das atletas,

do seu empenho e do trabalho
que demonstraram ao longo da
época”. Por outro lado, Benja-
mim Pereira salientou “a lealda-
de e o fair play colocados em ca-
da encontro” por parte das
atletas, atitudes que “valorizam
ainda mais o seu trabalho. Há
que dar também os parabéns à
direcção do Centro Social de
Mar pois não é fácil manter uma
estrutura destas e, mesmo assim,
soube atingir os seus objecti-
vos”, afirmou o autarca, deixan-
do a promessa de que a Câmara
“vai melhorar as condições do
pavilhão” para próxima época.

Já Manuel Abreu, presidente
da União de Freguesias de Beli-
nho e Mar deu os “parabéns” ao
CS Mar e à equipa e técnicos por
mais “um feito que engrandece a
freguesia e o concelho”.

Juventude de Mar conquista título 
e festeja subida à I Divisão Nacional
CAMPEÃS NACIONAIS 2015/2016. A equipa de andebol feminino Juventude de Mar, de Esposende,
escreveu mais uma página histórica, ao sagrar-se campeã da II divisão nacional após derrotar, na pe-
núltima jornada, o Modicus Sandim, por 29-18. Para além do título, sobe à I Divisão da modalidade.

DR

A festa da equipa da Juventude de Mar pela conquista do título da II Divisão Nacional de andebol feminino

JUV. MAR, 29
Sara Monteiro, Ana Costa, Sandra Peixoto,
Ana Couto (2), Ana Lemos (4), Andreia
Escrivães (4), Bárbara Moreira (3), Maria
Viana (5), Bruna Marques (1), Teresa San-
tos (5), Beatriz Mariz (3) e Sara Faria (2).
Treinador: Paulo Martins.

MODICUS, 18
Rosa Ribeiro, Branca Santos, Ana Silva (2),
Inês Barros (5), Diana Almeida (1), Arceli-
na Gomes (2), Liliana Pereira (2), Marta
Gomes (2), Marlene Batista, Rita (3) e
Sofia Maia (1).
Treinador: Ana Correia.

Pavilhão de Mar
Árbitros: Carlos Marinho e Fernando
Novais.
Ao intervalo: 17-12.

Paulo Martins 
(treinador da Juv. Mar)
“Muito satisfeito pelo
objectivo cumprido,
atletas excepcionais” 

Paulo Martins, técnico que lide-
rou o projecto da subida da Juv.
Mar, estava “muito feliz e satis-
feito” por mais este título conse-
guido “com muitas dificuldades e
com muito trabalho. Espero que
a terra perceba qual a dimensão
de voltar à I Divisão. Para o ano
vamos estar muito fortes. Tenho
que dar os parabéns às atletas
que foram excepcionais”. 

Sandra Peixoto 
(capitã da Juv. Mar)
“Subida foi o nosso
sonho desde o início”  

“Muito feliz por mais este êxito.
Desde o início do campeonato a
subida de divisão era o nosso
grande objectivo. À medida que
os jogos foram decorrendo favo-
ravelmente, pensamos também
no título que felizmente alcan-
çamos. Com este público magní-
fico conseguimos os objectivos.”

§cabinas

DR

Benjamim Pereira, autarca de Esposende, entregou a Taça à capitã Sandra Peixoto

“A vitória alcançada é fruto
da qualidade das atletas e
seu empenho ao longo da
época. Parabéns também
à direcção do Centro Social
de Mar pois não é fácil
manter uma estrutura des-
tas e atingir os seus objecti-
vos. A Câmara Municipal vai
melhorar as condições do
pavilhão para a I Divisão.”

Benjamim Pereira
(presidente da CM Esposende)

Fernando Cepa, presidente do Centro Social Juv. Mar
“Somos a única equipa do concelho a 
militar numa primeira divisão nacional”
Fernando Cepa, presidente do CS Juventude de Mar disse que o título na-
cional “é um orgulho para todos e um feito que honra os pergaminhos da
associação. Estão de parabéns as atletas, directores e técnicos pelo gran-
de trabalho desenvolvido. E estão de parabéns a freguesia, o município e
a AA Braga por todo o apoio manifestado”, referiu o presidente, frisando
ainda: “somos a única equipa do concelho a militar numa primeira divisão
nacional, o que só pode encher de orgulho o concelho e o município”.

§orgulho de Esposende
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É  já no próximo sábado, pelas
21.30 horas, que o Alavarium –
Andebol Clube de Aveiro irá
comemorar 20 anos de suces-
sos desportivos numa Gala
que terá lugar no Teatro Avei-
rense (TA) e que será marcada
por um espectáculo evocativo
do acto fundador levado a
cabo por 31 amantes do ande-
bol no já distante ano de 1996.
O espectáculo será antecedido
de um “cocktail”, servido no
Salão Nobre do TA, pelas 20.30
horas.

Na realidade, tem sido longa
a lista de títulos nacionais con-
quistados e de serviços pres-
tados ao desporto aveirense –
nomeadamente na promoção
da prática do andebol, na for-
mação e na competição des-

portiva –, factos que levaram,
inclusive, a Câmara Municipal
de Aveiro a atribuir ao clube a
Medalha de Mérito do Muni-
cípio de Aveiro, Grau Prata, no
passado dia 12 de Maio.

Refira-se que o Alavarium
tem em actividade mais de 200
atletas a competir em 14 equi-
pas, contando com todos os
escalões masculinos e femini-
nos de bambis a seniores.

Várias actuações 
vão animar a noite

A noite de sábado será, por-
tanto, uma festa que reunirá
atletas, dirigentes, sócios, fami-
liares e “amigos” para assistir
um espectáculo de luz e cor,
música e dança, que contará
com os artistas convidados

Sinfo Dixie, banda de jazz tra-
dicional, com a actuação do
músico e ex-atleta do clube,
Sérgio Pericão, e ainda com os
PalcoA4, grupo de teatro mu-
sical do qual faz parte Jonat-
han Margarido, semi-finalista
do programa “Got Talent Por-
tugal”. 

Haverá, também, a oportu-
nidade para lembrar os sócios
fundadores do Alavarium, bem
como todos os atletas que, dia-
riamente, vestem a camisola e
defendem as cores do clube,
homenagem esta personifi-
cada na figura dos que se dis-
tinguiram ao serviço do Ala-
varium e das seleções nacio-
nais.

Esta Gala contará com o
apoio da Câmara Municipal de
Aveiro, do Teatro Aveirense, da
Start Teatro, da Associação
Académica da Universidade de
Aveiro e da Associação Esco-
líadas e será apadrinhada pela
Federação de Andebol de Por-
tugal e pela Associação de An-
debol de Aveiro.

Os bilhetes encontram-se à
venda no Teatro Aveirense e no
Pavilhão do Alavarium. |

Gala de aniversário do Alavarium
decorre no próximo sábado
Andebol O clube aveirense vai, em pleno Teatro Aveirense, recordar a história dos seus 20 anos
de existência, marcados por títulos e uma clara aposta na formação

Os ingressos podem ser adquiridos no Teatro Aveirense, onde decorrerá a Gala

RICARDO CARVALHAL
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Travessia
solidária de
bicicleta entre
Chaves e Faro

Cinco ciclistas amadores, inti-
tulados “Os Anónimos”, deci-
diram fazer o percurso da Es-
trada Nacional 2 (EN2), entre
Chaves e Faro, com o objectivo
solidário de apoiar o Centro de
Medicina de Reabilitação da
Região Centro - Rovisco Pais,
na Tocha, através da angaria-
ção de fundos para a aquisição
de equipamentos desportivos
para a equipa de andebol. A
viagem tem a atleta olímpica,
Jéssica Augusto, como madri-
nha.

Em Chaves, o marco 0 da
EN2 serviu de ponto de partida,
onde estiveram, além de Jés-
sica Augusto, alguns atletas de
BTT de Chaves e Pedro Mon-
teiro, técnico da autarquia fla-
viense. Em apenas cinco dias,
com muitos parceiros solidá-
rios e em conjunto com indivi-
dualidades desportivas e ami-
gos unidos pela mesma causa,
esta equipa vai realizar 738,5
quilómetros.

A travessia solidária pela es-
trada mais longa de Portugal
vai passar por 11 distritos, 36
municípios e 70 localidades, em
cinco etapas, contando com o
apoio da Federação de Andebol
de Portugal, da Federação Por-
tuguesa de Ciclismo e da Uni-
versidade de Coimbra.|
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Madeira Andebol SAD 

desiste da Taça Challenge 

GOVERNO SÓ APOIA 
COM 15% DO PRÉMIO 
EUROPA, QUE A SAD 
CONSIDERA POUCO 
PARA AS VIAGENS 

O Madeira Andebol SAD não vai 
participar na Taça Challenge a que 
tinha direito por via do quinto lu-
gar alcançado no Campeonato Na-
cional da modalidade em masculi-
nos. 

A decisão foi tomada pela ad-
ministração da SAD e prende-se 
com razões de ordem financeira. 
De acordo com o que apuramos, o 
governo premiou o mérito com 
15% sobre a subvenção anual atri-
buída ao andebol masculino (300 
mil euros), verba que é considera-
da manifestamente insuficiente 
para suportar as viagens da equi-
pa, nomeadamente se o adversá-
rio que calhar em sorte à turma 
madeirense foi de um país do les-
te europeu, como há grandes pro-
babilidade de vir a acontecer. 

"Incompreensivelmente, num 
momento em que tanto a equipa 
como a própria Região seriam 
premiadas com o investimento 
feito no desporto, com o nome 
Madeira a ser divulgado além 
fronteiras, não há o incentivo ne-
cessário para a sua concretiza-
ção", lê-se no comunicado da ad-
ministração do Madeira SAD an-
debol, em tom de crítica à política 
do governo regional. 

Federação apoia femininos 
Já a equipa feminina do Madeira 
SAD, que recuperou o título na-
cional de andebol, depois de de-
sistir da participação da Liga dos 
Campeões, por motivos financei-
ros e logísticos (inexistência na 
Região de um pavilhão com uma 
lotação para 2000 mil pessoas), vai 
participar na Taça EHF. 

Contudo, esta participação da 
equipa madeirense na prova euro-
peia, deve-se ao facto da Federação 
Portuguesa de Andebol, empenha-
da em ter uma equipa feminina nas 
competições europeias da próxima 
época, comparticipar com parte 
das viagens. E. R. 

SAD masculina tinha garantido o acesso à Europa com o quinto lugar. 
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Braga

Câmara reconhece 
mérito de ABC, 
atletas e alunos
O Município de Braga aprovou ontem, por una-
nimidade, a atribuição de um voto de louvor ao 
ABC pela conquista do título de campeão na-
cional de andebol.

«Com este voto queremos elogiar e reco-
nhecer o papel do ABC, nomeadamente os 
seus jogadores, os seus dirigentes, todo o pes-
soal que trabalha para o Clube», disse a verea-
dora socialista Palmira Maciel no final da reu-
nião de câmara.

Na  mesma sessão do executivo foram  tam-
bém aprovados, por todos os vereadores, vo-
tos de louvor a um conjunto de atletas do con-
celho que se distinguiram em campeonatos ou 
provas nacionais e estrangeiras.

São eles Emanuel Silva (canoísta), Tamila 
Holub (nadadora) José Carlos Macedo ( jogador 
de boccia), Domingos Vieira /jogador de boc-
cia),  Ricardo André ( jogador de tiro às hélices).

Receberam ainda votos de louvor três alunos 
do Agrupamento de Escola Carlos Amarante – 
João Pedro Leite Gomes, Carolina Esteves Mo-
ta e Maria Marques Figueiredo Portela.

Estes alunos e os da Escola D. Maria II que 
venceram um prémio de uma entidade dos EUA 
no âmbito da Astronomia vão ser recebidos na 
Câmara Municipal na próxima quinta-feira, às 
16h00, com os respetivos professores e respon-
sável do Agrupamento Carlos Amarante.

D
R
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A 
Juventude de Mar, 
de Esposende, sa-
grou-se campeã na-
cional de andebol 

sénior feminino ao ven-
cer o Modicus por 29-18, 
em encontroo da penúl-
tima jornada da competi-
ção, como noticiámos na 
nossa edição do passado 
domingo.

O dia foi por isso de 
festa, com o clube de Es-
posende a garantir a su-
bida à primeira divisão 
quando ainda falta dis-
putar uma jornada para 
terminar o campeonato 
da 2.ª Divisão.

No encontro de consa-

gração marcaram pre-
sença, entre outros, o 
presidente da Associa-
ção de Andebol de Braga 
e o presidente da Câmara 
Municipal de Esposende.

Ao intervalo a equipa 
da casa já vencia por 17-12. 
O Modicus nunca foi uma 
equipa atrevida no ataque 
e não teve capacidade pa-
ra a forte motivação e gar-
ra que as meninas de Mar 
demonstraram ao longo 
do encontro.

Manuel Moreira, pre-
sidente da Associação de 
Andebol de Braga era um 
homem «feliz pela Juven-
tude de Mar ser campeão 

Andebol femininO: 2.ª divisão

Juventude de Mar
campeão nacional

e regressar à 1.ª Divisão» 
já que um dos objetivos 
da temporada era «repor 
a Juventude de Mar na 1.ª 
Divisão, o que conseguiu 
com todo o mérito».

Benjamim Araújo, pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal, que entregou a Taça 
à capitã Sandra Peixoto sa-
lientou a vitória alcançada 
que é fruto da «qualida-
de das atletas, do seu em-

penho e do trabalho 
que demonstraram ao 

longo da época. Há que 
dar os parabéns à dire-

ção do Centro Social de 
Mar pois não é fácil man-
ter uma estrutura destas e, 
mesmo assim, soube atin-
gir os seus objetivos.

Manuel Abreu, presi-
dente da União de Fre-
guesias de Belinho e Mar 
deu os parabéns ao Centro 
Social de Mar e à equipa 
e técnicos por mais «um 
feito que engrandece a 
freguesia e o concelho. 
Muitos parabéns por mais 
este êxito».

A capitã Sandra Pei-

xoto afirmou que «des-
de o início do campeo-
nato a subida de divisão 
era o nosso grande obje-
tivo. À medida que os jo-
gos foram decorrendo fa-
voravelmente, pensamos 
no título que hoje alcan-
çamos. E hoje, com este 
magnífico público con-
seguimos os objetivos».

No encontro partici-
param as seguintes atle-
tas da Juventude de Mar: 
Sara Monteiro; Ana Costa; 
Sandra Peixoto; Ana Couto 
(2); Ana Lemos (4); Andreia 
Escrivães (4); Bárbara Mo-
reira (3); Maria Viana (5); 
Bruna Marques (1); Tere-
sa Santos (5); Beatriz Ma-
riz (3) e Sara Faria (2).

Juventude de Mar com o troféu e medalhas

Paulo Martins, treinador

«Espero que percebam
a dimensão de voltar
à 1.ª Divisão»
Paulo Martins, o técnico lembrou que este título 
foi conseguido «com muitas dificuldades e com 
muito trabalho. Espero que a terra perceba qual 
a dimensão de voltar à 1.ª Divisão. Para o ano va-
mos estar muito fortes. Tenho que dar os para-
béns às atletas que foram excecionais».

Fernando Cepa, presidente do Centro Social 
da Juventude de Mar disse que o título «é um or-
gulho para todos e um feito que honra os per-
gaminhos da associação. Estão de parabéns as 
atletas, diretores e técnicos pelo grande trabalho 
desenvolvido e estão de parabéns a freguesia, o 
município de Esposende e a Associação de Bra-
ga por todo o apoio manifestado. Somos a úni-
ca equipa do concelho a militar numa primeira 
divisão nacional, o que só pode encher de orgu-
lho o concelho e o município».

Equipa
de Esposende 

regressa
à 1.ª Divisão 

nacional
D
R

D
R
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O judo foi uma das modalidades em 
destaque, entre a comitiva açoriana, 
nos XX Jogos das Ilhas, evento que 
teve lugar recentemente em Maior-
ca, Espanha. Recorde-se que, em 
termos globais, os Açores, vencedo-
res da prova em 2015, alcançaram 
o quarto lugar, cabendo à Sicília o 
posto mais alto do pódio.
Olhando para o quadro da classi-
ficação geral, no que concerne ao 
judo, em masculinos, os Açores ter-
minaram na quarta posição, supera-
dos pela Sicília (primeira), Córsega 
(segunda) e Baleares (terceira). Em 
femininos, terceiro posto para as 
ilhas de bruma, batidas pela Córse-
ga (primeira) e Sicília (segunda).
Na contabilidade final, a equipa aço-

riana foi quarta, numa lista encabe-
çada pela Córsega, seguindo-se, por 
esta ordem, Sicília e Baleares. 
No plano individual, em mascu-
linos, os Açores obtiveram, como 
melhores classificações, um segun-
do lugar, um terceiro e três quintos. 
No género feminino, a representa-
ção lusa alcançou, como registos 
mais relevantes, dois segundos lu-
gares, um terceiro e dois quartos.
Em jeito de balanço, prestação de-
veras agradável do judo açoriano, 
somente ultrapassado por regiões 
com outra dimensão, nomeadamen-
te, Sicília, Córsega e Baleares. Ain-
da assim, os judocas do arquipéla-
go ofereceram excelente réplica aos 
mais credenciados.

111 ATLETAS 
Os Açores participaram nesta edi-
ção dos Jogos da Ilhas, que se con-
cretizou na Região Autónoma das 
Baleares, com uma comitiva com-
posta por 111 atletas, treinadores e 
dirigentes. Andebol, atletismo, fute-
bol, judo, natação, ténis de campo, 
ténis de mesa, vela e voleibol são as 
modalidades desportivas em que a 
Região esteve representada, sendo 
que, em andebol e voleibol, a parti-
cipação açoriana foi exclusivamente 
garantida por atletas masculinos.
Para além dos Açores, que acolhe-
ram, conforme demos conta ante-
riormente, em 2015, na Terceira, os 
Jogos das Ilhas, marcaram presença 
na edição deste ano comitivas de 
Corfu, Córsega, Guyane, Baleares, 
Jersey, Malta, Martinica e Sicília.
Estes Jogos, criados, em 1989, por 
Pierre Santoni, presidente do Co-
mité Olímpico Regional da Córse-
ga, materializaram-se em 1997 com 
a realização dos I Jogos da Ilhas e 

com a criação do Comité Organiza-
dor dos Jogos das Ilhas (COJI).
O COJI tem como objetivos pro-
mover a cooperação ativa entre as 
ilhas para o desenvolvimento so-
cioeconómico, o desenvolvimento 
sustentável nas ilhas através do 
desporto, bem como desenvolver o 
empreendedorismo e a cooperação 
entre os jovens e acompanhar a evo-
lução dos atletas insulares e a sua 
integração nas equipas nacionais e 
olímpicas.
Os Jogos das Ilhas contam com a 
participação de jovens até à idade 
do escalão de cadetes e visam a 
criação de um espírito de cidada-
nia europeia, no contexto do ideal 
olímpico, que permita passar à ju-
ventude, através do desporto, uma 
mensagem desportiva fundamenta-
da no ‘fair play’ e no respeito pelos 
outros, além de possibilitar o en-
contro entre jovens de origens di-
ferentes, mas que têm em comum a 
insularidade.

JUDO açoriano com presença sobremaneira importante nos XX Jogos das Ilhas 

Judocas açorianos apenas ultrapassados pela Sicília 
(vencedora absoluta dos Jogos das Ilhas), Córsega e 
Baleares. Combates de excelente qualidade. 

Judo açoriano com 
nota bastante positiva 

XX jOGOS DAS ILHAS – BALEARES 2016
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Madeira SAD fora das
competições europeias

Madeira SAD no dia em que foi recebido por Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia.

©
 D

R

OMadeira Andebol SAD femi-
ninos não vai participar em
qualquer prova europeia,

posição já confirmada oficial-
mente pela administração da
SAD insular aos responsáveis
federativos.
Segundo o comunicado en-

viado à federação, a adminis-
tração da SAD refere que «apesar
de todos os esforços encetados
nesse sentido», não foi possível

«junto do Governo Regional os
apoios para as deslocações e es-
tadias, que eram essenciais» para
a participação “além fronteiras”
do Madeira SAD. Portanto, a par-
tir de agora, a federação portu-
guesa de andebol deve nomear
o Alavarim, finalista derrotado
pelo Madeira SAD na final do
campeonato nacional e o qual
atribuiu o título às atletas ma-
deirenses.  JM
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Pedro Spínola, fundamental na reviravolta da final, relembra 
a onda de lesões que assolou o ABC, onde só chegou em janeiro 

"ACABE 1 

BRACARENSES 

Ser campeão nacional 
tendo quase três quartos 
dos jogadores (72,2%) 
saídos da sua formação foi a 
proeza do ABC, rara nos 
tempos que correm 

Lateral-direito continua a 
viver emoções fortes, pois 
ontem foi pai, urna forma 
inesquecível de fechara 
época em que mudou do 
Sporting para o ABC, 
acabando por ser campeão 
e vencer a Taça Challenge 

PAULACAPELAMARTUIS 
••• Dois dias depois de ter 
festejado °título nacional, Pe-
dro Spínola, de 32 anos, cele-
brou o nascimento do peque-
no Diego. O primeiro filho dei-
xou-o sem palavras, as mes-
mas que tem de procurar para 
descrever as sensações das úl-
timas horas. "Semana com 
muitas emoções", disse ape-
nas. Pausadamente, conti-
nuou: "Fui dos que acabaram 
a chorar. Foi o culminar de 
uma época dificil. Não come-
cei no ABC, tive de mudar a 
minha vida toda, tendo a mu-
lher grávida, mas houve re-
compensa.Não estou nada ar-
rependido. Esta época ganhei 
três títulos e em ano e meio de 
Sporting não ganhei nada." 

Numa equipa cem por cento 
portuguesa, que mistura jo-
gadores de Braga e outros 
contratados aos grandes, Spí-
nola garante: "Não importam 
a nacionalidade, a idade ou o 
que seja. Quando se tem valor 
é isso o que conta e nós somos 
bons jogadores." Vasculhan-
do as memórias de urna época 
em que as lesões deixaram 
sempre o ABC incompleto -
começou sem Pedro Seabra, 
depois sem outro central, To- 

más Albuquerque, seguiram-
se Pesqueira, Carlos Martins, 
Nuno Rebelo e, por fim, Nu-
no Grilo, que jogou a final li-
mitado -, prosseguiu: "O que 
nos distinguiu foi mesmo a 
garra de, por exemplo, na fi-
nalissima, já perto do fim, ir-
mos buscar um jogo em que 
perdíamos por quatro golos. 
Lembro que tivemos jogado-
res lesionados e nunca nos 
queixámos. Sentimos sem-
pre que é na adversidade que 
se vê quem está. O Carlos [Re-
sende] sempre disse que so-
mos capazes de vencer qual-
quer equipa." 

Considerando que o título 
"não foi surpreendente" e 
vendo no Benfica "um digno 
vencido", para Spínola exis-
tiu um lado positivo em tan-
tos obstáculos: "Outros joga-
dores apareceram. O Hugo 
Rocha, se não fosse a lesão do 
Pesqueira, não faria a época 
que fez. Na Challenge, não 
tínhamos Grilo, Pesqueira, 
Tomás, Carlos Martins, mas 
sabíamos o que fazer. Ao ga-
nharmos por seis, percebe-
mos bem as palavras do trei-
nador. Ele é tramado, disse 
sempre: 'Se estão só sete, es-
ses sete têm de dar tudo.'" 

A CHORAR" 

Pedro Spínola emocionou-se na final, pois viveu um ano complicado e acabou por... ganhar tudo 

Adeptos "Marcou-me o 
apoio em todos os jogos" 
"Marcou-me muito o apoio em todos os 
jogos. Já tinha sentido isso no FC Porto, 
mas agora a sensação é diferente, porque 
é ver algo que via em miúdo, é ver o 
Pavilhão Flávio Sá Leite como antigamen-
te", diz Spínola, que já pensa no que se 
segue. "Mal ganhámos, falámos logo na 
Liga dos Campeões. É o melhor do 
andebol. Já participei e sei que é espeta-
cular. Os jogadores do ABC merecem. Vai 
ser muito duro, esperemos não ter tantas 
lesões, esperemos ter 14 jogadores." 

"Tivemos 
vários 
jogadores 
lesionados e 
nunca nos 
queixámos" 

Carlos 
[Resende] 
sempre nos 
disse que 
somos 
capazes de 
vencer 
qualquer 
equipa" 

"Mal 
ganhámos, 
falámos 
logo na Liga 
dos 
Campeões. 
É o melhor 
do andebol" 

Pedro 
Spinola 
Jogador cio ABC 

Campeões saídos da formação ou... dos grandes 
ABC jogou com 18 
portugueses, 13 
formados em casa e 
sete vindos de FC 
Porto e Sporting 

Imo João Nogueira, presiden-
te do ABC, já tinha destacado 
a raridade, para os tempos 
atuais, de o seu clube ter con-
quistado o título utilizando 
apenas portugueses e com a 
mística do Flávio Sá Leite. 
Apontava o facto de, num 
plantel de 18 jogadores - qua- 

tro deles ainda juniores -,13 
serem da formação dos braca-
renses, uma percentagem in-
vulgar (72,2%) face aos con-
correntes diretos. Ainda mais 
curioso, todos os cinco que 
não jogaram nas camadas jo-
vens do ABC chegaram dos 
clubes grandes: Hugo Rocha 
esteve em FC Porto e Spor-
ting, Ricardo Pesqueira che-
gou dos dragões, Nuno Grilo 
foi de FC Porto e Benfica, Pe-
dro Seabra fez duas épocas no 
Sporting e Pedro Spínola, que 3 
entrou a meio da época, este- Martins e Branquinho terminaram a formação no ABC  

ve no Dragão e em Alvalade. 
Humberto Gomes e Miguel 
Sarmento, formados em Bra-
ga, passaram porSporting e FC 
Porto, respetivamente, e re-
gressaram, pelo que só mesmo 
Spínola escapa a outra regra 
que terá pesado num ano de 
muita exigência: todos levam 
três ou mais épocas em Braga. 
Não descurando a importãn-
cia do amor à camisola, para o 
ano o ABC manterá a política, 
reforçando-se com gente co-
nhecida, como DarioAndrade 
e José Costa... —c.F. 

NA0-  VAI À CHALLBIGE 
°Madeira SAD não vai 
participar na Taça Challenge 
da próxima época, para a 
qual se apurou ao ser quinto 
no campeonato, por falta de 
apoio monetário do 
Governo Regional. Cada 
eliminatória da competição 
teria custos a rondar os 15 
mil euros em deslocações e 
os madeirenses lamentam 
não poder "elevar o nome da 
Região Autónoma além-
fronteiras". Para a vaga em 
aberto deverá ser convidado 
o Águas Santas. 

Página 11



A12

  Tiragem: 29944

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,63 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64774514 07-06-2016

PORTUGAL 
SUPEROU 
O CATAR 

PORTUGAL 
CATAR 
Pavilhão das Manteigadas, Setúbal 
Arbétros: Daria' Martins e Roberto Martins. 

PORTUGAL 
Alfredo Quintana Gr 
RIcardoCandelas Gr 
Pedro Podida 6 
Gilberto Nade 3 
Pecko Sola 2 
OkdoPedroso 3 
Ibi Silva 2 
TlapoRocha 5 
DayntaroSalina 3 
%No Pereira - 
1c4oFerraz 
Miguel Martins 
AnknioArela 
Nuno Roque 
Fak&Adrago 2 
José Costa 
FibloMagakkes 2 
AkoanckeCamicand • 

Treinador: 
Rolando Freitas 

Ao Intervalo16-11. 

CATAR 
Gomo Staianovk Gr 
Ahmedllagd Gr 
Zadoilaricovic 2 
Nissan Mairouk - 
Bertrand Robe 8 
Rafael Capote 6 
~Vidal 4 
ElciarMerniseek - 
Adixdrazzaq Murad 1 
Akayesilassel 2 
Kamakicidiallash 1 
YassIneSarni • 
Mahmood Hassab 1 
lacrai:h Nasoer 3 

Treinador: 
Valer° Ribera 

••• Portugal bateu o vice-
campeão do mundo de ande-
bol, o Catar, no primeiro de 
dois jogos de preparação para 
o play-off de apuramento 
para o Mundial de 2017, fren-
te à Islândia, enquanto o rival 
de ontem prepara os Jogos 
Olímpicos. O resultado (34-
28) foi animador, embora o 
selecionador nacional, Ro-
lando Freitas, espere maiores 
dificuldades para o reencon-
tro de amanhã (20h30), de 
novo em Setúbal, "pois um 
vice mundial e campeão asiá-
tico não vai querer sair daqui 
com duas derrotas". A parti-
da, marcada pela excelente 
estreia de Daymaro Salina na 
Seleção e pela centésima in-
ternacionalização de Pedro 
Solha, foi equilibrada até aos 
19 minutos, momento em 
que as jogadas rápidas da 
equipa nacional valeram a 
vantagem de 10-7. O Catar 
ainda reagiu, mas dois golos 
antes do intervalo e três no 
reinício da partida levaram o 
resultado para 19-11. A vitó-
ria ficou logo aí entregue. 

11 
"Estou satisfeito. 
Fizemos um bom 
jogo e a equipa 
está muito focada 
e concentrada, o 
que é importante" 
Rokandollivalbas 
Selecionador nadonal 
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PIVÔ. Tiago Rocha foi a gazua no meio da defesa qatari 

ANDEBOL 

SELECAO VAI NA ROTA 
DO MUNDIAL DE 2017 
Excelente ensaio para o 
playoff com a Islândia, 
com vitória sobre o Qatar, 
vicecampeão mundial 

lel  34 28 III 
PORTUGAL QATAR 

Rolando Freitas() 
6L5   

Q Valoro  Moera 
Gls 

A, QUINTANA o O G. STOJANOVICO 
RUI SILVA 2 RAFAEL CAPOTE 6 
GILBERTO DUARTE 3 ABDUL MURAL) 1 
C PE DROSO 3 BERTRAND ROINE 8 
PEDRO SOLHA 2 BORJA VOAI 4 
PEDRO PORTELA 6 ZARK0 MARKOVIC 2 
TIAGO ROCHA  5  MEGDIÇH NASSER  3 

R. CANDEIAS® O AHMED MAGDIO O 
DAYMARO SAUNA 3 MAHMOUD HASSAI3 1 
ALEX. CAVALCANTI O AIRAYES BASSEI. 2 
ANTONIO AREIA 5 K. MALLASH 1 
FÁBIO MAGALHÃES 2 ELDAR MEMISEVIC O 
JOSÉ COSTA O HASSAN AWAT O 
MIGUEL MARTINS 1 YASSINE SAMI O 
TIAGO PEREIRA O 
FABIO ANTUNES 2 
NUNO ROQUE O 

AO INTERVALO: 16-11 

LOCAL: Pavilhao das Manteigadas, Setúbal  

ÁRBITROS:Daniel Martins e Roberto Martins 
(POR) 

ALEXANDRE REIS 

UB  Ao vencer (34-28) ontem o 
Qatar, Portugal fez um excelente 
ensaio frente ao vice-campeão 
mundial, na disputa do primeiro 
de dois duelos particulares, agen -
dados para o Pavilhão das Man-
teigadas, em Setúbal. Refira-se 
que Portugal não participa numa 
grande competição internacional 
desde o Europeu da Suíça, em 
2006, mas passado urna década 
vai ter nova oportunidade, estan-
do a preparar os dois encontros do 
playoff frente à Islândia, com jo-
gos no domingo (Reiquejavique) e 
dia 16 (Dragão Caixa, no Porto), 
que apuram para o Mundial de 
França, em 2017. 

Quanto à partida em que Pedro 
Solha completou 100 intemacio- 

nalizações, a Seleção realizou urna 
boa primeira parte (16-11, ao in-
tervalo), graças à defesa bem cali-
brada e à exibição do guarda-re-
des Alfredo Quintana, a travar 
muitas das iniciativas dos pupilos 

PORTUGAL VOLTA A DEFRONTAR 
AMANHÃ O MESMO 
ADVERSÁRIO, NO SEGUNDO DE 
DOIS JOGOS PARTICULARES 

do treinador Valero Ribera, um 
dos melhores do Mundo. 

A cometer menos falhas técni - 
cas e em velocidade, a turma das 
quinas explorou o contra-ataque, 
comgolos fáceis, e não perdoou no 
ataque organizado. 

Portugal continuou a dominar  

no tempo complementar, voltan-
do a defrontar o mesmo adversá-
rio amanhã (20h30). 

O selecionador Rolando Freitas 
ficou satisfeito: "Não só vence-
mos a partida como fizemos um 
bom jogo. Os jogadores estão fo-
cados no objetivo. Penso que 
quarta-feira será um jogo diferen-
te, poiso Qatar, a preparar os Jogos 
Olímpicos, não vai querer sair da-
qui com duas derrotas." 

O guarda-redes Quintana des-
tacou o "bom trabalho que está a 
ser realizado", enquanto o es-
treante Alexandre Cavalcanti diz 
ter sido bem recebido pelos com-
panheiros de equipa: "Vestir aca-
misola da Seleção é o sonho de 
qualquer jogador. Estes jogos são 
importantes para preparar o 
playoff com a Islândia." o 
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1111~~11111111ffilk 
NÃO REUNIU APOIOS 

Madeira SAD abdica da Europa 
UB O Madeira SAD (5'no campeo-
nato) não vai participar na Taça 
Challenge, pois não reuniu os 
apoios necessários. Os responsá-
veis da SAD tentaram junto do Go-
verno Regional um apoio nesse 
sentido (viagens e alojamento), 
mas não foi possível. Refira-seque, 
por participarem na Challenge, os 
madeirenses receberiam cerca de 
15 mil euros de acréscimo ao valor  

de subvenção, masseo sorteio ditar 
a ida um país como a Rússia, averba 
seráinsuficiente. "Custa tomar esta 
decisão, pois lutámos muito, mas o 
projeto não pode ser colocado em 
causa. Com  três saídas, por exem-
plo, poderíamos gastar mais de 50 
mil euros", afirmou Frederico Ma-
chado, diretor desportivo. 

A vaga será ocupada pelo Águas 
Santas, mas o 6' classificado ainda  

está a avaliar os custos quanto a 
uma eventual participação. 

Emtermosdeplantel,estãoconfir-
madasassaidasdeCláudioPedrosoe 
DavidPombo(regressamaoBenfica) 
para além deCarvaIhaise Elas Antó-
nio (Águas Santas). Quanto a refor-
ços, HugoRosário (ex-ÁguasSantas) 
está de regresso, havendo negocia-
ções para a entrada de mais quatro 
atletasnacionais. J.M.F. 
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A15Seleção vai na rota do Mundial de 2017
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=db432ce0

 
Ao vencer (34-28) ontem o Qatar, Portugal fez um excelente ensaio frente ao vice-campeão mundial,
na disputa do primeiro de dois duelos particulares, agendados para o Pavilhão das Manteigadas, em
Setúbal. Refira-se que Portugal não participa numa grande competição internacional desde o Europeu
da Suíça, em 2006, mas passado uma década vai ter nova oportunidade, estando a preparar os dois
encontros do playoff frente à Islândia, com jogos no domingo (Reiquejavique) e dia 16 (Dragão Caixa,
no Porto), que apuram para o Mundial de França, em 2017. Quanto à partida em que Pedro Solha
completou 100 internacionalizações, a Seleção realizou uma boa primeira parte (16-11, ao intervalo),
graças à defesa bem calibrada e à exibição do guarda-redes Alfredo Quintana, a travar muitas das
iniciativas dos pupilos do treinador Valero Ribera, um dos melhores do Mundo. A cometer menos
falhas técnicas e em velocidade, a turma das quinas explorou o contra-ataque, com golos fáceis, e não
perdoou no ataque organizado. Continuar a ler Portugal continuou a dominar no tempo complementar,
voltando a defrontar o mesmo adversário amanhã (20h30). O selecionador Rolando Freitas ficou
satisfeito: "Não só vencemos a partida como fizemos um bom jogo. Os jogadores estão focados no
objetivo. Penso que quarta-feira será um jogo diferente, pois o Qatar, a preparar os Jogos Olímpicos,
não vai querer sair daqui com duas derrotas." O guarda-redes Quintana destacou o "bom trabalho que
está a ser realizado", enquanto o estreante Alexandre Cavalcanti diz ter sido bem recebido pelos
companheiros de equipa: "Vestir a camisola da Seleção é o sonho de qualquer jogador. Estes jogos
são importantes para preparar o playoff com a Islândia." Autor: Alexandre Reis
 
 01h55
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Portugal vence Qatar em Setúbal (34-28)
 

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

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=615782

 
A Seleção Nacional de andebol venceu esta segunda-feira, em Setúbal, o Qatar, por 34-28, em jogo
de preparação para o  play-off  de apuramento para o Mundial de 2017. No Pavilhão das Manteigadas
estiveram em destaque Pedro Portela (seis golos), Tiago Rocha e António Areia (ambos com cinco),
assim como os guarda-redes Alfredo Quintana e Ricardo Candeias. Um bom teste para os comandados
de Rolando Freitas, uma vez que o Qatar é atualmente o vice-campeão do mundo e vai estar nos
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. De realçar ainda que o jogo assinalou a 100.ª internacionalização
de Pedro Solha. As duas seleções voltam a encontrar-se quarta-feira, pelas 20.30 horas, novamente
no Pavilhão Municipal das Manteigadas, em Setúbal.
 
 06-06-2016
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Emoção e lágrimas na festa do ABC
 

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

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=615749

 
Emocionante o último jogo da final do campeonato nacional de andebol. O Benfica até entrou para os
últimos instantes do encontro com confortável vantagem de quatro golos, mas a recuperação do ABC
foi fantástica. No final a festa fez-se em tons de amarelo, com muita emoção e lágrimas à mistura.
 
 06-06-2016
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ANDEBOL
| Redacção | 

A direcção do ABC vai proceder o reem-
bolso dos bilhetes aos adeptos que não as-
sistiram ao jogo com o benfica “por im-
perativos de segurança”. Esta situação
decorre entre hoje e a próxima quinta-fei-
ra. “Para tal, deverão apresentar na secre-
taria do ABC, em horário de expediente,
o ingresso respectivo de forma a se proce-
der ao reembolso do valor do mesmo”, in-
formou o clube em comunicado. 
“Aproveitamos, ainda, para agradecer a
todos aqueles que, de uma forma direta
ou indireta, participaram na conquista do

13º título nacional. Funcionários, parcei-
ros, patrocinadores, sócios, adeptos e
simpatizantes foram incansáveis ao longo
da época. Aos atletas, equipa técnica e
equipa clínica uma palavra especial: eles
são os verdadeiros obreiros da vitória, re-
velando um espírito de superação e uma
vontade que só está ao alcance de verda-
deiros campeões”, vincou o ABC, deixan-
do “uma palavra de apreço e agradeci-
mento à Polícia de Segurança Pública
pela forma como acompanhou o jogo de-
cisivo do campeonato nacional, assegu-
rando que o mesmo se pudesse realizar
com toda a segurança”, finalizou o clube
no comunicado.

PASSADO SÁBADO COM O BENFICA

ABC reembolsa valor dos bilhetes a
adeptos que não assistiram ao jogo
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ESPOSENDE
| Redacção | 

A Câmara Municipal de Espo-

sende promove, nos meses de

Junho e Julho, as ‘Férias Des-

portivas’ destinadas a crianças e

jovens com idades entre os seis e

os 16 anos.

O programa visa ocupar de for-

ma lúdica e saudável as crianças

e os jovens na pausa lectiva de

verão e integra um conjunto

muito variado de actividades,

onde se inclui a prática desporti-

va de algumas modalidades e a

realização de diversas acções lú-

dicas e recreativas.

Basquetebol, futebol, golf, an-

debol, voleibol, badminton, ka-

raté, ténis, natação, rugby, hipis-

mo, canoagem e bodyboard são

algumas das actividades que es-

tão à disposição dos participan-

tes, além de jogos aquáticos, jo-

gos tradicionais, um acanto-

namento e uma visita cultural.

As actividades vão desenvol-

ver-se em vários locais, entre os

quais a Escola Básica de Espo-

sende, a Escola Secundária Hen-

rique Medina, as Piscinas Foz do

Cávado, o Estádio Padre Sá Pe-

reira, o Centro Hípico do Norte,

a Praia Suave Mar.

O programa ‘Férias Desporti-

vas 2016’ divide-se em cinco pe-

ríodos, nomeadamente de 20 a

24 de Junho, de 27 de Junho a 1

de Julho, de 4 a 8 Julho, de 11 a

15 de Julho, de 18 a 22 de Julho,

decorrendo entre as 9.00 horas e

as 18.00 horas. O valor a pagar

por participante é de 150 euros

por quinzena e de 90 euros por

semana, e inclui alimentação

completa e transporte para as ac-

tividades, que serão devidamen-

te acompanhadas por professo-

res de educação física e técnicos

especializados.

A inscrição pode ser efectuada

até cinco dias antes de cada se-

mana/quinzena. 

Câmara de Esposende proporciona 
‘Férias Desportivas’ aos jovens
PARTICIPANTES têm de ter entre seis e 16 anos e podem participar em actividades como Basquetebol, Futebol, Golf, Andebol ou
Voleibol, além de jogos aquáticos e tradicionais e uma visita cultural.

DR

Jovens de Esposende podem participar em diversas actividades

O programa visa ocupar de
forma lúdica e saudável as
crianças e os jovens na
pausa lectiva de verão e
integra um conjunto muito
variado de actividades,
onde se inclui a prática
desportiva de algumas
modalidades e a realização
de diversas acções lúdicas 
e recreativas. ‘

Página 19



A20

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 19,95 x 28,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64754552 06-06-2016

Opinião

Nas últimas semanas, a cidade de
Braga voltou a viver momentos de
grande alegria proporcionados pe-

lo sucesso dos seus atletas e coletividades
nas mais variadas modalidades.

No futebol, o Sporting de Braga venceu a
Taça de Portugal num jogo marcado por um
enorme dramatismo. Depois de estar a ven-
cer por 2-0, o Braga deixou-se empatar no
último minuto e os fantasmas da edição an-
terior, perdida nos penaltis para o Sporting
de Lisboa, voltaram a pairar no coração dos
bracarenses. Desta vez a história escreveu-
se pelas mãos do guarda-redes Carlos Ma-
rafona que travou de forma exemplar duas
grandes penalidades dos adversários. A ex-
plosão de alegria que se seguiu foi verda-
deiramente histórica e os festejos que pro-
longaram-se até de madrugada, tendo
culminado com a recepção da equipa por
mais de 10.000 adeptos na Praça do Muni-
cípio.

No andebol, o ABC de Braga – Universi-
dade do Minho celebrou a dobrar: no dia 21
de Maio conquistou a Taça Challenge, uma
importante competição europeia de clubes;
e, no passado sábado, sagrou-se campeão
nacional num jogo verdadeiramente épico
em que, empurrado pelo fantástico público
que lotou o Pavilhão Flávio Sá Leite, recu-
perou de uma desvantagem de 4 golos, em-
patou no último minuto do jogo e venceu o
Benfica no prolongamento. Esta vitória te-
ve um sabor ainda mais especial, depois do
ABC/UMinho se ter confrontado com deci-
sões inusitadamente parciais da Federação
Portuguesa de Andebol.

No taekwondo, o atleta bracarense Júlio
Ferreira, do Sporting de Braga, sagrou-se
campeão europeu na categoria -74kg. O
português escreveu mais uma página de ou-
ro da modalidade em que Rui Bragança, um
vimaranense a estudar em Braga (ex-ABC
de Braga, atualmente no Vitória de Guima-
rães), também se sagrou bi-campeão euro-
peu na categoria de -58kg.

No basquetebol em cadeira de rodas, a
APD-Braga sagou-se campeã nacional, nu-

ma época verdadeiramente gloriosa em que
conquistou o triplete, vencendo também a
Taça de Portugal e a Supertaça naquela mo-
dalidade.

Na canoagem, o bracarense Emanuel Sil-
va e o seu colega João Ribeiro conquista-
ram o ouro na Taça do Mundo de Velocida-
de na categoria K2 1.000 metros. A título
individual, Emanuel Silva já tinha conquis-
tado a medalha de prata na categoria K1
5.000 metros na Taça do Mundo de Duis-
burgo.

No futebol de praia, o Sporting de Braga
foi terceiro na Liga dos Campeões (a Euro
Winners Cup), tendo falhado o acesso à fi-
nal no desempate por grandes penalidades.

Todas estas vitórias e conquistas têm a
marca de Braga em comum. São o corolário
do investimento da cidade na formação des-
portiva dos seus jovens e resultam, em boa
parte, do apoio e do carinho dos bracaren-
ses aos seus atletas e às suas coletividades.
Apoiar as instituições e os atletas da cidade
é promover a marca de Braga em Portugal,
na Europa e no Mundo, mas também con-
tribuir para o desenvolvimento económico-

social da cidade, para o sucesso das empre-
sas locais e para a criação de mais e melhor
emprego na nossa região. A valorização do
que é nosso é decisiva para a afirmação de
Braga e do Minho num país em que Lisboa
e Porto consomem grande parte dos fundos
públicos, dominam o espaço mediático de
forma absoluta e manietam as decisões po-
líticas e desportivas em seu favor com gran-
de parcialidade.

Nunca Braga teve tanta gente feliz ao
mesmo tempo. Ser membro de uma comu-
nidade é precisamente isto: saber ser parte
daquilo que faz felizes os seus. É por isso
que os clubes representam comunidades lo-
cais, são recebidos nas autarquias locais, jo-
gam "em casa" nas suas terras e envergam
os nomes das suas cidades em toda a parte.
Mais do que nunca, Braga é do Braga.

* Psiquiatra e Professor 
da Universidade do Minho

(Este texto foi escrito ao abrigo 
do novo Acordo Ortográfico)  

BRAGA É DO BRAGA

OPINIÃO | PEDRO MORGADO*
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Nuno Grilo e Pedro Seabra são campeões nacionais de Andebol
Os andebolistas aveirenses que jogam no ABC sagraram-se, no sábado, campeões
nacionais de Andebol, ao derrotar o Benfica, por 32-30, no quinto e decisivo jogo
da final 1.ª Divisão. Nuno Grilo (8 golos) e Pedro Seabra (5) ergueram o 13.º troféu.
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a partir de hoje

ABC/UMinho devolve 
dinheiro dos bilhetes  
a quem não viu final
no Flávio Sá Leite
O ABC/UMinho vai devolver, a partir de hoje 
e até quinta-feira, o dinheiro às pessoas que 
tinham bilhete para o quinto jogo da final do 
campeonato mas que, por motivos de segu-
rança, não puderam ver a partida "in loco".

«Informamos que, entre os próximos dia 6 
(hoje) e 9 (quinta-feira), iremos proceder ao 
reembolso do valor dos ingressos, do jogo do 
último sábado (dia 4 de junho), entre o ABC 
e o Benfica, a todos os nossos adeptos e sim-
patizantes que, por imperativos de seguran-
ça, não puderam estar no interior do pavilhão 
Flávio Sá Leite para assistir ao referido encon-
tro. Para tal, deverão apresentar na secretaria 
do ABC, em horário de expediente, o ingres-
so respetivo de forma a se proceder ao reem-
bolso do valor do mesmo», pode ler-se numa 
nota enviada às redações.

O ABC/UMinho aproveita para agradecer 
«a todos aqueles que, de uma forma direta ou 
indireta, participaram na conquista do 13.º tí-
tulo nacional».
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supertaça, taça challenge e campeonato

 pedro vieira da silva

F
oi, sem dúvida, um ano inesquecível para o ABC/
/UMinho. Talvez o melhor de sempre. No arran-
que da temporada, a turma minhota, com um or-
çamento muito abaixo do FC Porto (campeão nas 

últimas sete épocas) e um pouco inferior a Sporting e 

Benfica, venceu os dragões, favoritos e apontados co-
mo os principais candidatos a vencer todas as provas, 
na Supertaça. Dias depois, a turma treinada por Carlos 
Resende foi recebida, pela primeira vez, no Salão No-
bre da Câmara Municipal de Braga.

Nas celebrações de mais um aniversário do clube, 
em janeiro último, o presidente da turma academista, 

João Luís Nogueira, anunciou a contratação de Pedro 
Spínola (ex-Sporting). «É o que nos faltava para chegar-
mos a mais títulos», disse. E assim aconteceu. Seguiu-
-se a Taça Challenge e o campeonato, ambos contra o 
Benfica, conjunto que partiu para esta época com re-
duzidas expetativas mas que esteve em três finais, ten-
do vencido uma, a Taça de Portugal.

D
R

A
ve
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o
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im

a

O triplete do ABC/UMinho
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andebol feminino 

 

A 
seleção portuguesa 
feminina de ande-
bol foi, ontem, der-
rotada, em Aarhus, 

pela Dinamarca, por 33-17,
e falhou o apuramento 
para o Campeonato Eu-

ropeu, ao ficar em últi-
mo no Grupo 6 da fase 
de qualificação.

Quanto às contas do 
Grupo 6, a Rússia classi-
ficou-se em primeiro lu-
gar, com 12 pontos (seis 

vitórias em seis jogos), en-
quanto a Dinamarca, se-
gunda com oito pontos, 
garantiu o outro lugar de 
apuramento.

A Turquia foi terceira e 
Portugal ficou em quarto.

Seleção lusa falha presença no Europeu
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Cerca de sete centenas de alunos, 
em representação dos 143 núcleos 
de atividades desportivas que se 
encontram a funcionar no corrente 
ano letivo, marcaram presença no 
denominado XV Encontro das Es-
colinhas do Desporto.
Sob a égide do Serviço de Desporto 
da Terceira, a magna iniciativa de-
senrolou-se no passado sábado, dia 
quatro de junho, entre as 10:00 e 
as 12:00, no Complexo Desportivo 
João Paulo II, em Angra do Hero-
ísmo, tendo contado com a cola-
boração expressa das diferentes 
associações de modalidade, clubes 
desportivos escolares, clubes des-
portivos e demais instituições.
Num ambiente de franco convívio 
e boa-disposição, e com muitos fa-
miliares dos alunos nas bancadas 
(o que, convenhamos, é sempre de 
aplaudir), estiveram em ação 20 
modalidades desportivas:

Andebol, atletismo, basquetebol, 
bowling, dança desportiva, equi-
tação, futebol, futsal, golfe, judo, 
karaté, kickboxing, natação, patina-
gem, ténis de campo, ténis de mesa, 
vela, voleibol, xadrez e yoga.
O modelo organizativo desenvolvi-
do foi idêntico ao do ano transato, 
sendo, na circunstância, constitu-
ído por cerca de 23 estações com 
atividades lúdicas/desportivas. 
Para além das modalidades descri-
tas, incluíram-se jogos tradicionais, 
circuito de destrezas, bicicletas, 
escalada, ginástica, insufláveis, tau-
rina-pegas e tiro ao arco. Ou seja, 
não faltou animação e muito menos 
iniciativas para ocupar as crianças. 

obJEtiVos 
Segundo a organização, os princi-
pais objetivos a alcançar com este 
evento passavam por quatro pontos 
nevrálgicos:

Promover, divulgar e consolidar o 
projeto das “Escolinhas do Despor-
to”; divulgar as atividades realiza-
das pelos núcleos durante a época; 
proporcionar o convívio e troca de 
experiências entre os diferentes nú-
cleos; e sensibilizar os professores 
e técnicos para esta atividade na 
escola. 
No final, a ideia generalizada era de 
que os prossupostos tinham sido 
amplamente atingidos e, porven-
tura, mesmo superados, graças à 
extrema dedicação de todos os en-
volvidos. Pese uma ou outra ameaça 
de chuva, a verdade é que o tempo 
também ajudou a que tudo fosse 
perfeito. 

ciRcuito dE ManutEnçÃo
Por fim, diga-se ainda que já está 
em pleno funcionamento o circuito 
de manutenção do complexo des-
portivo do estádio João Paulo II, o 
qual engloba diversos equipamen-
tos para a salutar prática desporti-
va. Aberto ao público em geral, o 
espaço agora inaugurado integra a 
Rede Regional de Atividade Física. 
Mais desenvolvimentos sobre este 
projeto em próximas edições.   

XV EnCOnTRO DAS ESCOLInHAS DO DESPORTO

EncontRo dE EscolinHas  reuniu representantes dos 143 núcleos de atividades desportivas 

Setecentos alunos deram um colorido deveras espe-
cial ao complexo desportivo do estádio João Paulo II. 
Muita animação e atividades para todos os gostos. 

Festa da pequenada 
no João Paulo II

fotografia  PeDro aLVeS/Di
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Seleção de andebol falha
qualificação europeia

A
seleção portuguesa
feminina de ande-
bol, ontem derrota-
da, em Aarhus, pela
Dinamarca, por 33-

17, falhou o apuramento
para o Campeonato Euro-
peu, ao ficar em último
no Grupo 6 da fase de qua-
lificação.
Durante os 40 minutos,

a formação comandada
por Ulisses Miguel Pereira
jogou “olhos nos olhos”
com uma das melhores
equipas do Mundo, mas
duas lesões entre as por-
tuguesas dificultaram a ta-
refa, já de si muito com-
plicada pelas contas do
agrupamento.

«Fizemos uma boa pri-
meira parte, muito equili-
brada, e utilizámos uma
defesa profunda que criou
muitos problemas à Dina-
marca, como já tinha acon-
tecido no jogo em Portu-
gal», referiu Ulisses Miguel
Pereira, em declarações
difundidas pela Federação
Portuguesa de Andebol.
Depois, na segunda par-

te, «as lesões da Mariana
Lopes e da Telma Amado
obrigaram a mudar o sis-
tema defensivo e a Dina-
marca alargou a vantagem
para sete golos», referiu o
técnico, que entendeu ser
«hora de dar experiência
a todas as atletas». JM

Seleção lusa foi derrotada pela Dinamarca por 33-17.
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Braga assegura refeições a alunos carenciados na pausa letiva do verão
 

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

Meio: Minho Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6ed94688

 
O município de Braga vai, pela primeira vez, assegurar o fornecimento de refeições aos alunos
carenciados do concelho durante a pausa letiva de verão. O anúncio foi feito pelo presidente da
Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, no final da reunião do executivo que decorreu esta segunda-
feira, nos Paços do Concelho. Ricardo Rio explicou que [.]
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O município de Braga vai, pela primeira vez, assegurar o fornecimento de refeições aos alunos
carenciados do concelho durante a pausa letiva de verão. O anúncio foi feito pelo presidente da
Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, no final da reunião do executivo que decorreu esta segunda-
feira, nos Paços do Concelho.
 
Ricardo Rio explicou que o processo está a ser articulado com as Juntas de Freguesia e Agrupamentos
de Escolas no sentido de definir os moldes de implementação da medida no terreno.
 
"Esta iniciativa será uma realidade já este verão e irá abranger todos os alunos que efetivamente
tenham necessidades económicas", frisou o edil.
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Na reunião em que se aprovaram os apoios económicos aos alunos do 1º ciclo abrangidos pelos
escalões A e B no ano letivo 2016/2017, no valor global de 140 mil euros, o autarca bracarense
reafirmou o compromisso do atual executivo em proceder à oferta generalizada dos manuais escolares
aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico.
 
"Sabemos da intenção do Governo em financiar a oferta de manuais escolares aos alunos do 1.º ano,
mas lamentamos que, numa altura em que o ano letivo está prestes a terminar, ainda não se saiba
exactamente como é que esta medida será operacionalizada", sustentou, garantindo que o município
de Braga está preparado para assegurar o reembolso dos manuais a todos os alunos até ao 4.º ano de
escolaridade.
 
Caso a medida governativa avance, Ricardo Rio garante que a "poupança gerada em termos dos
manuais para os alunos do 1.º ano será canalizada para outro tipo de apoios no domínio da educação
e no apoio às famílias bracarenses".
 
Ricardo Rio saúda a intenção do Governo em "seguir as boas práticas das autarquias", referindo que,
nesta matéria, "não existe nenhum tipo de objeção de carácter ideológico ou partidário, até porque
temos um Governo do Partido Socialista a apoiar, a nível nacional, a medida que o mesmo Partido
Socialista reprovou em termos concelhios".
 
 Fique a par das Notícias de Braga. Siga O MINHO no Facebook. Clique aqui
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     Novo quartel dos Bombeiros Sapadores de Braga já foi inaugurado
   
              
                            
                 
         
                
        
   
     Após vitória épica. ABC é campeão nacional de andebol
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     Maratonista Filomena Costa critica Federação Portuguesa de Atletismo
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Tem de ter a sessão iniciada para publicar um comentário.
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http://facebook.com/ominhopt
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  Corte: 1 de 1ID: 64755848 04-06-2016
FC Gaia visita 
hoje o Boa Hora

ANDEBOL. A Fase Final da
2ª Divisão Nacional con-
tinua hoje, com o FC Gaia a
deslocar-se, pelas 19h, ao
pavilhão do Boa Hora em
busca do primeiro triunfo.
Recorde-se que na última
jornada, o conjunto gaiense
empatou, fora, diante do
Vitória FC, e está, neste
momento, no quinto lugar
da tabela classificativa. 

Página 30



A31

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,00 x 22,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64755819 04-06-2016

Dois dias, dois jogos e an-
debol ao mais alto nível! O
Colégio de Gaia não ven-
ceu a ‘Prova Rainha’, é um
facto, mas conseguiu um
feito de grande relevo:

contra todas as expetati-
vas venceu e destronou o
Madeira SAD das 17  Taças
de Portugal conquista-
das consecutivamente
(26-22), nas meias finais,
que decorreram no pas-
sado sábado, no Funchal.

No dia seguinte, a tarefa
parecia mais fácil, mas as
colegiais acusaram o can-
saço depois de um jogo de
grande intensidade e aca-
baram derrotadas na final
pelo CS Madeira por uns
escassos 32-31.

ÚLTIMOS SEGUNDOS
FORAM FATAIS
“Quando tudo indicava
que o jogo ia a prolonga-
mento, tivemos o azar de
sofrer um golo nos últi-
mos segundos”, desabafou
Paula Castro, treinadora

do Colégio de Gaia, lem-
brando, com uma nota de
tristeza, que “ganhámos à
equipa mais forte e su-
cumbimos com uma
equipa teoricamente mais
fraca”. No entanto, a téc-
nica destacou que “con-

seguimos provar que ti-
nhamos capacidade para
ser campeãs nacionais,
pois vencemos em casa do
Madeira SAD, que tinha
um forte apoio dos adep-
tos”. A intensidade do jogo
das meias finais terá sido,
segundo Paula Castro “o
que nos matou para a
final, com as jogadoras a
não conseguirem manter
o mesmo ritmo de jogo”,
lembrando que “apesar de
não termos levado o tro-
féu, o balanço desta época
é positivo,  porque chegá-
mos mais longe que na
época anterior”.

FOTOS: CARLOS FOTÓGRAFO - MOLDURADORA

TAÇA DE PORTUGAL ÚLTIMO SEGUNDO NA FINAL FRENTE AO CS MADEIRA FOI TRÁGICO (32-31) 

Colégio de Gaia quebrou hegemonia
do Madeira SAD... mas não chegou

MÁRCIO FAUSTINO

Na entrega de prémios, as gaienses não esconderam alguma tristeza
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Andebol 3.a Divisão Nacional 2.a Fase (14.a.1): Samora-Sassoeiros, 29-27; Vela 
Tavira-Ginásio Sul, 37-29; Albicastrense-CCP Serpa, 36-27; Oriental-Zona Azul, 21-32. 
Classificação: 1.° Albicastrense, 38 pontos. 2.° Zona Azul, 37 (promovidos à 2.a Divisão); 
3.° Vela Tavira, 33.4.° CCP Serpa 26. (Qualificados para a liguilha de promoção). 
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Juniores do Feirense 
perto da consagração
ANDEBOL A equipa de juniores do Feirense 
venceu no domingo a equipa do Lagoa AC por 
25-22 no primeiro jogo da final da segunda 
divisão nacional.
Com o passaporte para a primeira divisão já 
garantido, o Feirense conquistou uma impor-
tante vantagem sobre o vencedor da Zona Sul, 
Lagoa AC. A formação azul entrou bem no jogo 
e rapidamente conquistou uma vantagem de 
quatro golos. Ao intervalo, apenas dois golos 
de diferença entre ambas as formações. Na 
etapa complementar, um Feirense experiente 

e compacto não permitiu a aproximação no 
marcador dos algarvios, conseguindo uma 
vantagem de três golos. No próximo jogo, que 
realizar-se-á no Algarve, o Feirense pode até 
perder por dois golos para se sagrar campeão 
nacional.
 Pelo Feirense alinharam e marcaram: Rui Leite, 
Joao Cardoso (6), Nuno Reis (2), Heitor Silva, 
Tiago Leite, Pedro Machado (2), Pedro Capitão, 
Gonçalo Leite (1), Pedro Pires (5), Miguel Costa, 
Carlos Madureira (7), David Macedo e Luis Lou-
renço. Treinador: Manuel Gregório
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II GOLO DO ONDEBOL - OSSOCIOÇO0 
DESPORTIVO GODIM 
2N Maio 2016, Sábado - Pavilhão Municipal linográfica 
de Peso da Régua 20:30 horas - Recepção ás entidades oficiais 
20:00 horas - Recepção com sessão 21:30 horas - /anão da Gula 
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Nove atletas da formação de
Iniciados de andebol do Sporting
Clube da Horta foram convocados
para a Seleção Açores para os Jogos
Baleares 2016.
Os jovens atletas vão deslocar-se até
Palma de Maiorca, local onde se rea-
lizam os Jogos Baleares de 2016,
entre os dias 23 e 29 de maio.

A Seleção Açores vai ser orientada
pelo selecionador Rui Santos e o
treinador, Mário Bettencourt.  
Foram selecionados Gustavo
Cipriano; Ricardo Silva, Miguel
Bagaço, Gustavo Santos, Tiago
Braga, João Castro, Pedro Caeiro,
Rodrigo Pinto e Isaac Neves. 

TM

Atletas do SC Horta
convocados para
Seleção Açores
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JAC Alcanena 
dá cartas no 
andebol feminino 
de formação 

Referência na formação no andebol fe-
minino nacional, o JAC Alcanena confir-
mou esse estatuto qualificando as suas equi-
pas de iniciadas, juvenis e juniores para as 
finais 4 dos respectivos campeonatos na-
cionais. A última turma a apurar-se foi a de 
juniores (na foto), que venceu em Aveiro 
o Alavaríum por 36/34. Todas as finais vão 
disputar-se na primeira quinzena de Junho. 
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A
G

E
N

D
A

28-05-2016 
Juvenis Masc. Sismaria/B - ADS  Gândara - Marrazes 15h00 
Infantis Masc. ADS/B - Monte  Mun. Travessas  11h00 
Infantis Fem. Feirense/A - ADS  Lavandeira - Feira 14h00 
Andebolmania Bambis Mistos ADS - Várias equipas  M. Travessas 14h/19h 
       
29-05-2016 
Minis Masc. ADS/A - Ílhavo Mun. Travessas   11h00 
Minis Masc. Beira Mar - ADS/B Polidesportivo de Angeja 11h00 
Minis Fem. Valongo Vouga - ADS CP Valongo Vouga 15h00 

Sanjoanense, 24 - Avanca, 22
Num jogo ao mais alto nível, a ADS conseguiu concretizar o seu objetivo. Vencer o 

adversário e assegurar a subida à 1.ª divisão.

ADS: Ramiro Pinho, João Freitas (2), António Silva, Francisco Silva (8), Miguel Pinho, 
Daniel Andrade, João Perez (2), Gonçalo Fernandes, Guilherme Novo (8),Diogo Santos, 
Alexandre Tavares (1), Guilherme Guerreiro, Rodolfo Silva (3)

Minis Masculinos | Campeonato Regional (2.ª Fase)

Feirense “B”, 8 - Sanjoanense “A”, 20
Sanjoanense “B”, 15 - Alavarium, 25

 ADS “A”: Afonso Tavares, André Mesquita (1), Pedro Silva (9), Bruno Costa (1), Ivo 
Silva (1), Davide Carvalho, João Pinto (1), Rodrigo Lopes, António Devile, Francisco 
Brandão (4), Ruben Ferreira (3), Duarte Rainho

ADS “B”: Henrique Novo (5), Diogo Cunha (5), Gustavo Vieira, Francisco Silva (2), 
Afonso Ramalho (1), Gonçalo Pinto, Gustavo Teixeira, Rafael Pinho, Gaspar Batista, 
Ruben Pinho (2), Simão Rodrigues, Carlos Coelho, João Soares  

Infantis Masculinos | Campeonato Nacional

Espinho, 43 - Sanjoanense “A”, 14
Feirense “A”, 37 - Sanjoanense “B”, 19

 ADS “A”: Bruno Costa, João Henriques, André Teixeira (4), Miguel Leite, Marcos Car-
valho (7), José Almeida (1), João Lourenço (1), Miguel Almeida (1), Eugenio Khomenko

ADS “B”: Afonso Tavares, Gustavo Vieira, Francisco Brandão, Bruno Lima (5), Tiago 
Lima, Tomás Silva, Bernardo Morais (7), Pedro Silva (3), Diogo Moreira (2), João Batista 
(2), Vasco Silva   

As atletas que fi zeram a sua formação na Sanjoanense, Ana Andrade e 
Diana Roque, sagraram-se, no passado fi m de semana, campeãs nacionais 
de andebol pelo Madeira SAD.

A ambas damos os parabéns e é também um orgulho para o andebol san-
joanense acompanhar o sucesso de atletas formadas no nosso clube.

Juvenis sobem 
à 1.ª divisão
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ADA SOBE À 2.ª DIVISÃO DE ANDEBOL

Já cá canta!
À terceira é de vez! A 
Associação Desportiva 
Albicastrense está de 
regresso à 2.ª divisão 
nacional, objetivo que 
cumpre a duas jorna-
das do fim da fase de 
subida. Num jogo des-
gastante, física e emo-
cionalmente, a ADA 
conquistou uma vitória 
tangencial (31-30) em 
Samora Correia e já não 
deixará escapar um dos 
dois lugares de eleição 
da zona sul.
Houve festa “azul” no 
gimnodesportivo da-
quela localidade riba-
tejana, imediatamente após 
o fi nal do encontro. Um en-
contro sofrido, onde a ADA 
chegou a deter uma boa 
vantagem (cinco golos), 
mas em que a pressão da 
subida ia sendo traiçoeira.
Garantido o objetivo, com 
um percurso pendular e 
manifestação de qualidade 
em momentos chave da 
época, como na forma au-
toritária com que ganhou 
jogos aos adversários dire-
tos (Zona Azul e Vela de 
Tavira), sobretudo aquele 
de há três semanas no Al-
garve, a ADA aponta agora 
baterias para o 1.º lugar: 
se conseguir defender nos 
dois compromissos que 
faltam a posição de lide-
rança, irá jogar a final de 

PAVILHÃO DE SAMORA CORREIA

JOÃO CAMPOS
R. CORREIA (8)
BERNARDO (1).
P. OLIVEIRA (2)
CORDEIRO (2)
J. FORMIGA
E. PERNES (7)
E. FERREIRA (1)
M. ALVES (7)
F. OLIVEIRA
N. TEIXEIRA
PEDRO BELAS (2)
R. SILVA

D. CHAÍNHO

3130
S. CORREIA ALBICASTRENSE

E. BORGES
MAX (5)

J. MATEUS
J. GONÇALVES (1)

M. ANICETO
T. CARMO (10)

F. NICOLAU
T. VIEITAS (4)

F. PEREIRA (2)
D. TAVARES (2)

H. FIGUEIREDO (1)
R. OLIVEIRA (6)

J. PEREIRA

MATA /CURTOT

ARTUR GOMES E M. VENTURA

AO INTERVALO: 15-16

apuramento do campeão, 
com o Ginásio de Santo 
Tirso B, que já não deixará 
escapar a posição cimeira 
da zona norte, mesmo es-
tando impedido de subir 
(a equipa A encontra-se na 
2.ª divisão).
A representação de Castelo 
Branco joga no feriado de 
quinta-feira em Carcave-
los com o Sassoeiros (em 
Beja há um Zona Azul�Vela 
de Tavira) – a partida da 
ADA está marcada para as 
19H00 no Pavilhão do CF 
Sassoeiros – e terá o seu 
momento de festa dois dias 
depois em Castelo Branco, 
perante os seus adeptos, 
frente ao Serpa (jogos às 
20H00 no Pavilhão Mu-
nicipal).

112.ª Jornada 

S. Correia 30 - 31 Albicastrense J V E D M S P

Ginásio C Sul 28 - 29 ACR Z. Azul 1º Albicastrense 12 10 0 2 382 320 32

Oriental 22 - 25 Sassoeiros 2º ACR Z. Azul 12 10 0 2 341 303 32

Vela Tavira 28 - 23 CCP Serpa 3º Vela Tavira 12 8 0 4 325 290 28

4º Sassoeiros 12 5 1 6 315 318 23

5º CCP Serpa 12 5 0 7 306 346 22

6º Ginásio C Sul 12 4 1 7 328 337 21

7º S. Correia 12 3 0 9 314 350 18

8º Oriental 12 2 0 10 281 328 16

PRÓXIMA JORNADA 26/5: 
Ginásio C Sul - Samora Cor-
reia; Sassoeiros - Albicas-
trense; ACR Zona Sul - C. 
Vela Tavira; CCP Serpa - C. 
Oriental Lisboa;

Jogadores festejaram após o fi nal do jogo
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ANDEBOLANDEBOL

ADA sobe ADA sobe 
à II Divisãoà II Divisão 
nacionalnacional
P23P23
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Diogo e Milton os nazarenos da Sismaria 

1-)R 

Diogo Marques 

Andebol: AC Sismaria subiu ao Campeonato Nacional da 1a  Divisão de Juniores com alguns nazarenos. 

Milto11. Iuri e Diogo, algumas das 
estrelinhas brilham por Leiria 

DR 
Joaquim José 1Paparrola 

11 Três jogadores oriundos da Nazaré, 
Milton Estrelinha, Iuri Anastácio e Diogo 
Marques e que começaram a jogar na 
AEDFR, subiram a equipa de Juniores da 
AC Sismaria para o Campeonato Nacional 
da ia  Divisão. O Região da Nazaré, 
falou com eles sobre esta conquista. 
Milton Estrelinha, diz-se 'muito feliz pela 
subida à ia  Divisão Nacional de Juniores, 
este ano conseguimos o objectivo que foi 
planeado no inicio da temporada: Quanto 
à sua expectativa para a próxima, Milton 
afirmou "vai ser alta, pois vai ser o meu 

primeiro ano de sénior, e se tudo correr 
como espero, ficarei na Sismaria, já tenho 
alguma rotina, pois já joguei algumas 

vezes por eles, e por exemplo jogar ao lado 
do Inácio Carmo é algo que me faz crescer 

como atleta e neste clube premeia-se 
quem trabalha e se aplica durante a tem-
porada o que me faz sentir integrado." 
Sobre o andebol nazareno, o jovem Milton 
lamentou "tenho pena que numa terra  

como a Nazaré, não se aposte nos 
escalões mais avançados, o que obriga a 

que muitos de nós optem por jogar noutras 
equipas, já que gostamos da modalidade e 
parar a meio da formação é algo de depri-

mente, mas tem de se respeitar as ideias, 
e como comecei a jogar na AEDFR estarei 

sempre grato." Em jeito de agradecimento 
Milton, disse "gostaria de deixar uma 
palavra de agradecimentos aos meus pais 
por tudo o que têm feito por mim, para que 
eu possa treinar e jogar, dado que estudo 
em Lisboa, são GRANDES", disse o guar-
da-redes nazareno. Por sua vez, Iuri 
Anastácio, começou por referir "um dos 
objectivos da AC Sismaria foi conseguido, 
que era subir a equipa de Juniores ao 
nacional da 18  divisão, e eu sendo ainda 

juvenil, e já ter jogado pelos juniores nesta 
temporada é algo que me deixa muito feliz, 
e ainda por ter feito a pré-época com os 
seniores deixou-me super motivado." 
Sobre a sua experiencia neste clube, Iuri 
foi peremptório, "existe qualidade na 
Sismaria, e desde que vim para cá foi-me  

incutido que temos de dar o melhor para 
estar sempre nas fases seguintes das 

provas, o que me agrada, e faz-nos traba-
lhar até aos nossos limites." Sobre o ande-
bol nazareno, Yuri rematou de rosca 

"existe muita cultura andebolística na 
Nazaré, pena é não apostarem nos 
escalões acima de Juvenis o que não deixa 
de ser estranho para nós que começámos 
na nossa terra, de qualquer forma como 
quero singrar no andebol a nível nacional, 
vou lembrar-me sempre onde comecei a 
jogar" 

Por fim, Diogo Marques salientou "o 
Atlético Clube Sismaria, (ACS) é uma 
grande instituição, já com alguma história 
no andebol nacional, derivado a isso é um 
orgulho enorme 
pertencer a esta 
equipa e a esta 
instituição. O ACS 
tem uma mística 
que já vem de há 
muitos anos. 
Posto isto estou a  

adorar esta experiência que considero 
bastante positiva e gratificante." De segui-
da referiu "os objectivos para esta época 
para o ACS, para o escalão de juniores era 

nada mais, nada menos do que a subida à 
primeira divisão." Para terminar Diogo dis-
parou, "após uma fase regular bastante 
promissora fomos com uma confiança adi-
cional para a fase de subida e rapidamente  

percebemos que poderíamos ambicionar 
alguma coisa mais que o apuramento. Eu 

a título pessoal acho que foi uma época 
bastante positiva, fomos sem dúvida algu-

ma uma das melhores equipas do campe-
onato e ser campeão da 2adivisão de 
juniores era a cereja 1.....:ioçyclobolo,inle,, 
1 izmente não aconteceu, mas o mais 

importante foi conquistado". 11 
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Infantis Masculinos do Cister SA continua a somar triunfos 

Andebol: Infantis Masculinos do Cister SA 
com três jogos e outros tantos triunfos 

II Na 3° jornada do Campeonato 
Nacional de Infantis Masculinos, Zona 4, 
5° Onda, 2°  Divisão, o Cister SA deslocou-
se ao reduto do AC Sismaria "B", (25-39), 
mantendo a liderança nesta prova 

Na ronda 2, o Cister SA recebeu e 
venceu o Externato Dom Rias Roupinho 
por claros (26-10), num jogo em que a 
turma nazarena não teve argumentos 
para contrariar a maior frescura física dos 
cistercienses que tiveram 14 jogadores 
para esta partida, enquanto a AEDFR teve  

apenas 8 andebolistas! 
Iniciados Masculinos 
A contar para a 118  jornada do ibrneio 

Primavera em Iniciados Masculinos, o 
Externato Dom Puas Roupinho manteve a 
liderança da prova ao bater fora o Batalha 
AC, (14-27), enquanto o Cister SA perdeu 
fora com a Juve Lis, (31-26). Em partida da 
10° jornada, o Cister SA, foi derrotado no 
seu pavilhão pelo Batalha AC, (25-29). 

Juvenis Femininos 
Em jogos da 7° jornada do 'Ibrneio  

Primavera em Juvenis Fhmininos, o Cister 
SA perdeu em casa com o Batalha AC, (23-
28), enquanto o Externato Dom Puas 
Roupinho perdeu fora como &R 1° Maio, 
(23-14). Na ronda 6 desta competição, a 
AEDF Roupinho foi derrotado no seu 
recinto pelo Cister SA, (22-32). 

Torneio Primavera Iniciados 
Femininos 

Na 88  Jornada do lbrneio Primavera em 
Iniciados Femininos o Cister SA, perdeu 
em casa com o Batalha AC, (26-29). 

Iniciados Bnnininos 
Em jogo da 10° e última Jornada do 

Campeonato Nacional Iniciados  

Fbmininos, Fase, Zona 3, o Externato 
Dom Puas Roupinho perdeu em Alcanena 
com a JAC local, (34-26). II JJP 
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