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Final começa 
a 7 ou8de maio 
• Final e jogo dos 3.9  e 4.9  classi-

ficados com novas datas por Ben-
fica e ABC jogarem duas provas 

Face á presença de Benfica e ABC na final 
da Taça Challenge e dos encarnados na final 
do Andebol 1, a Federação emitiu 
comunicado a mudar as datas das partidas. 
A final terá o jogo 1a 7 ou 8 de maio 
(sabendo-se que o Benfica Joga fora de 
portas), o jogo 2 a 11 ,na Luz, e o 3.° a 25, de 
novo com os encarnados por forasteiros. 
Caso haja necessidade de 4.° e 5.° jogos, 
serão a 28 ou 29 de Maio e a finalissima a 1 
de junho, pois os fins-de-semana de 14/15 
e 21/22 deste mês estão destinados à 
Challenge. Também o jogo para o 3.°/4.° 
lugares, á melhor de 3 jogos, terá inicio este 
fim de semana como FC Porto a ir a Braga 
ou a Lisboa, tendo o jogo 2 no Dragão Caixa 
a 11de maio, caso seja com os minhotos ou 
a 14/15 se for com os leões. Para o 3." jogo, 
se necessário, o cenário é idêntico: 21/22 
contra o Sporting, 25 contra o ABC. H. C. 
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ANDEBOL 

Segundo finalista 
conhecido hoje 

ABC ou Sporting discutem hoje 
acesso à final com o Benfica; 
transmissão n'A Bola TV 

A meia-final entre ABC e Sporting tem 
mostrado que o fator casa não foi 
relevante até agora, pois cada conjunto 
venceu duas partidas fora de portas. 
Porém, o Flávio Sá Leite vai rebentar pelas 
costuras hoje à noite, maioritariamente 
com adeptos minhotos. Uma situação que 
levou o clube de Alvaiade a manifestar o 
desagrado no seu site oficial, no qual 
acusou os minhotos de não cederem os 
50 bilhetes «requisitados dentro do prazo 
como está previsto no regulamento». Em 
causa, dentro de campo, vai continuar a 
estar a passagem à final do Andebol 1, 
onde já está o Benfica. Caso o ABC vença, 
repete-se a final da extinta Liga em 
2007/08, que deu o último titulo aos 
encarnados. Caso seja o Sporting, é 
preciso recuar até 1960/61 para se assistir 
a um jogo decisivo para o campeonato! 
Perante o cenário, Pedro Solha, extremo-
-esquerdo leonino, salientou: «A cada 
jogo, as equipas apresentam novas armas, 
nos estudámos o adversário e temos de 
aproveitar os erros deles e não cometer 
muitos. Queremos estar na final e 
conseguir ser campeões», finalizou. Do 
lado do ABC, Miguel Sarmento não espera 
facilidades: «Chegou a altura de quebrar o 
enguiço. Espero ter multa gente no 
pavilhão. Juntos vamos conseguir. Temos 
de melhorar a concentração desde inicio 
do jogo e termos intensidade.» H. C. 

ANDEBOL 1 
Melas-finais4 Jogo 54 Hoje 

ABC-Sporting (2-2) 21.00 h 
Pavilhão navio Sa Leite, em Braga 
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AGENDA 

HOJE 
ANDEBOL, CAMPEONATO 
21h00 
ABC-Sporting, Pav. Flávio Sá 
Leite, em Braga. 

AMANHÃ 
FursAL, TAÇA 
19h30 
Modicus-Benfica, Varzim. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjomal.pt  
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Bracarense Inês Lourenço na capital checa
Estudantes Erasmus em Praga
apoiaram o ABC no jogo com o Dukla
“Viemos dar sorte ao ABC e eles ganharam”, escreveu Inês Lourenço, na
sua cronologia do Facebook. A jovem bracarense, que é na Universidade
do Minho estudante de Engenharia Biológica encontra-se na República
Checa a fazer Erasmus. 
Com ela, na Arena Sparta, onde o ABC/UMInho venceu o Dukla Praga no
domingo, estavam ainda o Diogo Miguel,  da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro, que é de Guimarães, o João Eduardo Valente, estu-
dante de Administração na Universidade de Aveiro, que jogou andebol no
Avanca e está na vizinha Polónia, o Diogo Miguel, o Guilherme Silva, de
Alijó, que vive em Praga, depois de ter estudado na Czech University of
Life Sciences. E a eles, por amizade, juntou-se a turca Bilge, que segurou
com convicção a bandeira portuguesa.
“Hoje foi dia de vir apoiar o ABC na meia final da taça challenge  já estão
na final depois de uma grande vitória”, escreveu na sua página João
Eduardo Valente, junto a uma fotografia em que o aveirense conta com as
poses de Diogo Branquinho, Carlos Martins e Hugo Rocha — o jogador
que no texto ao lado comenta o jogo de hoje com o Sporting.

§andebol

DR    

João Eduardo, Inês, Diogo MIguel, Guilherme e Bilge, em Praga, com o ABC
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“É um jogo diferente dos outros.
É decisivo. Ou para eles ou para
nós seguirmos em frente, vai-se
decidir a continuidade da luta
pelos objectivos”, reconhece
Hugo Rocha. “É, assim, envolto
de uma atmosfera um bocadinho
diferente”, realça o jogador do
ABC/UMinho, que nesta época
já jogou em diversas posições,
de lateral a pivot e a central, em
ordem a colmatar ausências de
companheiros lesionados. 

Questionado sobre se, no clube
bracarense, já se identificaram
causas para o padrão competiti-
vo verificado nos últimos quatro
jogos do play-off entre minhotos
e “leões” — sportinguistas a
vencerem no Flávio Sá Leite e
os bracarenses em Lisboa—, o
jogador, embora reconhecendo
que “é verdade, está a acontecer
connosco e com eles”, adianta
que “não devemos começar a
olhar para esse comportamento
como um estigma”.

Hugo Rocha lembra que este
encontro com leões, em diversos
pontos de vista, tem elementos
que não o distinguem de outros:
“nós temos que saber trabalhar
para este jogo como temos feito
para os outros. Não vamos mu-
dar nada em termos de prepara-
ção”.

Mas também admite que o jogo
de hoje inclui traços distintivos:
“são jogos que são decididos por
pequenas coisas, por pequenos
gestos, por pequenas atitudes,
por pequenos pormenores e es-
ses vão assumir ainda mais im-
portância do que normalmente
assumem”, refere, depois de
considerar que “este jogo é que
conta, vai ser mesmo quem
ganhar este passa e isso é que vai
importar”. 

Sobre o estado da equipa, neste
momento em que o clube está a
viver também um apuramento
para mais uma final europeia, na
Taça Challenge — com vitória
sobre o Dukla Praga, o jogador
do ABC comenta que o estado
de espírito, “quando se vem de

maus resultados é completamen-
te diferente”. Por outro lado,
acrescenta, “o bem estar, a ambi-
ção, a alegria e a felicidade “aju-
dam a encarar jogo seguinte e
é bom seguir com uma onda
positiva. Isso só pode ajudar”.

Instado ainda a comentar o sor-
teio da final da Taça Challenge,
inédita, entre o clube minhoto e
o Benfica, a duas mãos, sendo a
segunda em Braga, Hugo Rocha
diz que “se eu tivesse que esco-
lher, preferia assim”.  

Mas — prossegue, “seria sem-
pre um jogo em casa e um jogo
fora. Pessoalmente, prefiro as-
sim. Vamos ver se conseguimos
demonstrar que isso faz diferen-
ça. O apoio do público tem sido
fundamental, apesar de os resul-
tados em casa não terem sido sa-
tisfatórios nestes últimos três jo-
gos. Para nós é sempre muito
mais confortável, muito mais
agradável fazer um jogo com as
pessoas de que nós gostamos,
com as pessoas que gostam de
nós, que nós reconhecemos, a
puxar por nós com uma  afeição
e com um amor que não senti-
mos nos jogos fora. Isso traz
muito mais alento, dá-nos um
empurrão e uma força muito
grande”.

ABC recebe Sporting 
a um passo da final
QUEM GANHAR DEFRONTA BENFICA na final, à melhor de cinco, com o
primeiro jogo já no sábado. É este o valor do ABC-Sporting, no Pavilhão Flávio
Sá Leite, hoje, às 21 horas. “É um jogo diferente”, admite Hugo Rocha.

DR    

Hugo Rocha: “quem ganhar este passa e isso é que vai importar”

A final do campeonato
nacional Andebol 1, para a
qual o Benfica se apurou
na outra meia-final,
começa sábado, com
decisão à melhor de cinco.

Eis as datas:
1.º jogo: 7 de Maio.
2.º jogo: 11 de Maio.
3.º jogo: 14 de Maio.
E se necessário:
4.º jogo: 21 de Maio.
5.º jogo: 28 de Maio.

+ final
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ANDEBOL
HOJE ÀS 21 HORAS

ABC/UMinho 
enfrenta Sporting 
num jogo decisivo 
pela final
Pág. 24

Quarta 4 de Maio 2016
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N
ão passa de ho-
je! ABC/UMinho e 
Sporting decidem, 
hoje, a partir das 

21h00, no Flávio Sá Lei-

te, quem vai medir for-
ças com o Benfica na final 
do principal campeonato 
de andebol em Portugal.

Os bracarenses ven-
ceram os dois jogos fo-
ra do “play-off” e... per-
deram as duas partidas 
em casa. Tudo empata-
do, portanto. O fator ca-
sa, que costuma inclinar 
a balança a favor dos visi-
tados, não surtiu, até ago-
ra, qualquer efeito. 

Mas, esta noite, na ca-
tedral do andebol, os ho-
mens comandados por 

ESTA NOITE, NO SÁ LEITE

ABC/UMinho e Sporting
decidem quem vai à final

Carlos Resende esperam 
que o “inferno amare-
lo” jogue a favor do ABC/
/UMinho, que poderá, 
nesta partida, acusar al-
gum cansaço, dado que 
jogou, no passado domin-
go, na República Checa, 
com o Dukla de Praga, 
tendo carimbado a passa-
gem à final da Taça Chal-
lenge, onde vai medir for-
ças com o Benfica, que 

ABC e 
Sporting 

disputam a 
"negra" a partir 

das 21h00.

também poderá encon-
trar na final do campeo-
nato. Mas, claro, será uma 
turma academista tam-
bém moralizada por ter 
atingido a sua quarta final 
europeia que subirá, esta 
noite, ao palco do Sá Leite

Juvenis do ABC
na fase final
ABC Braga, Sporting, Ben-
fica e Águas Santas são as 
quatro equipas apuradas 
para a fase final do cam-
peonato nacional de ju-
venis masculinos da 1.ª 
divisão.

A fase final começa a 
14 de maio e as quatro 
equipas vão jogar todas 
contra todas a duas vol-
tas, sendo campeão o 
vencedor. O que ditou 
o sorteio:

Dia 14: Benfica-Spor-
ting e Águas Santas-ABC.

Dia 21: Sporting-ABC 
e Benfica-Águas Santas.

Dia 28: Águas Santas-
-Sporting e ABC-Benfica.

4 junho: Sporting-Ben-
fica e ABC-Águas Santas.

10 Junho: ABC-Spor-
-ting e Águas Santas-Ben-
fica.

Dia 12: Sporting-Águas 
Santas e Benfica-ABC.

D
R
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ABC joga hoje
presença na final

DESPORTO P.18
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Frankis Carol e Diogo Branquinho no último confronto em Braga 

PIJIT-0171  21H00 MEIA-FINAL 
Pavilhão Flávio Sá Leite -> 3000 5 

ARBITROS 
Enrico Nicolau e Ivan Caçador 

SPORTING 
ffle t

O  
a 4 20 Pedro 
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Nes Carlos 
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Solha 
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17 
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T Carlos Resende 
12 Emanuel Ribeiro 78 Cláudio Silva 

10 Diogo Branquinho 
13 Miguel Sarmento 

18 João Gonçalves 23 Nuno Rebelo 
2401eksander Nekrushets 

27 André Gomes 

32 

Daniel 
Svensson 

Zupo EquIsolan 
1 Luis Oliveira 
5 Bosko Bjeianovic 
6 Bruno Moreira 7 Sérgio Barros 
19 Samvel Aslanlan 
22 Francisco Tavares 
33 Edmilson Araújo 73 João Pinto 

( 

Sporting critica Carlos Resende 
As declarações de Carlos Resende a O JOGO, acusando o 
Sporting de falta de desportivismo por não ter permiti-
do o adiamento do jogo de hoje, mereceram o repúdio de 
Vicente de Moura. "Estou farto de ouvir falar em falta de 
desportivismo por quem não o cumpre", afirmou o 
dirigente leonino, denunciando o facto de o ABC não ter 
"cedido os 15% de bilhetes que o regulamento estipula". 
"Não autorizámos a mudança do jogo para quinta-feira 
porque temos esse direito. Sendo o nosso próximo jogo 
domingo, justifica-se", atirou, falando já da... final. 

"Esta época, 
ainda não 
falhámos 
em momen-
tos decisi-
vos e esta 
vez não será 
exceção" 

Diogo 
Branquinho 
Jogador ABC 

"Temos de 
fazer um 
jogo 
completo: 
rematar 
bem, 
marcar bem 
e sobretudo 
correr mais" 

Zupo 
Equisoian 
Tr. Sporting 

"A cada jogo 
há novas 
armas. Não 
pode haver 
erros" 

Pedro Solha 
Sporting 

Braga recebe hoje a partida que ditará o segundo finalista 
do Campeonato Nacional e também já se joga fora do recinto 

ABC e Sporting 
em "negra" a arder 
A segunda meia-final do 
Nacional de andebol 
decide-se hoje, no Flávio Sá 
Leite, com um quinto jogo. 
Nos quatro anteriores, o 
ABC ganhou em Lisboa e o 
Sporting em Braga. Não há 
lógica que resista... 

AUOUSTOINIBRO 
***Esta noite, decide-se, em 
Braga, quem irá jogara final do 
Nacional de andebol com o 
Benfica, e será impossível 
apontarumvencedor, pois en-
tre ABC e Sporting os quatro 
primeiros confrontos contra-
riaram a lógica: quem jogou 
fora venceu! Isso pode ser ani-
mador para os leões, pois em 
Braga têm conseguido impor 
melhor o seu ritmo, impedin-
do o adversário de utilizar as 
suas terriveis transições, mas 
desta vez a pressão é superior. 
E o ABC, mesmo podendo ter 
alguma fadiga por só ter che-
gado na segunda-feira da Re-
pública Checa, alinha morali-
zado por ter batido o Dukla de 
Praga, passando à final da Taça 
Challenge. 

As táticas estão pensadas, as 
equipas conhecem-se perfei-
tamente - este ano, defronta-
ram-se sete vezes, com quatro 
triunfos do ABC e três dos 
leões- e em jogo já entram fa-
tores extradesportivos. 

O ABC pedira, na semana 
passada, para adiar a partida 
por 24 horas, devido ao com-
promisso que teve no do-
mingo em Praga, mas Fede-
ração e Sporting não respon-
deram favoravelmente. Os 
responsáveis minhotos lan-
çaram críticas e entretanto 
anunciaram terem esgotado 
os bilhetes para público -
"graças ao contributo do teci-
do empresarial bracarense" -
e não cederam ao Sporting os 
50 ingressos que este havia 
solicitado. "O Sporting pe-
diu-os dentro do prazo, como 
estipula o regulamento, e es-
ses bilhetes não foram cedi-
dos, o que contraria as re-
gras", protestou Vicente 
Moura, vice-presidente do 
Sporting. "Este caso nào be-
neficia nem traz nada de 
bom a um jogo que se quer 
competitivo mas correto", 
acrescentou, num óbvio ex-
tremarde posições. 
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\ 11(1(1)01 Federação e o ABC-Sporting de hoje 

"Faltou acordo 
entre os clubes" 
► Hoje (21 horas) há tira-tei-
mas no pavilhão Flávio Sá 
Leite. em Braga, com ABC e 
Sporting a decidirem quem 
marcará presença na final 
do campeonato perante o 
Benfica. 

Os minhotos jogam três 
dias depois de terem venci-
do o Dukla Praga, na Repú-
blica Checa, o que valeu a 
qualificação para a final da 
Taça Challenge, frente ao 
Benfica, e o treinador Carlos 
Resende lamenta que Spor- 

ting e Federação Portuguesa 
de Andebol (FPA) não te-
nham permitido adiar a "ne-
gra" para amanhã. 

Ulisse's Pereira, presiden-
te da FPA. explica a situação. 
'Não podemos ir contra o 
regulamento quando não há 
acordo entre os clubes. As 
primeiras partidas da final e 
do terceiro lugar disputam-
se sábado. Se houvesse jogo 
na quinta-feira, ainda seria 
pior, pois o tempo de, des-
canso seria mais curto". MI. 
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• LUTA. Sportimg e Al3C jogam o tudo ou nada no campeonato 

1/4 FINAL (Melhor de 3) 
FC Porto (1.9) 

Avanca (8.9) 

Benflca (4.9) 

Madeira SAD (5.9) 

ABC (2.9) 

Passos Manuel (7.9) 

Sporting (3.9) 

Águas Santas (6.9) 

VZ FINAIS (Melhor de 5) 

FC Porto (1.9) 

Bentica (4.9) 

ABC (2.9) 

Sporting (3.9) 
Hols (moo) 

FINAL (Melhor de 5) 

•se necess‘rio 

ANDEBOL 

ABC RECEBE SPORTING 
COM MUITA POLÉMICA  
Bracarenses queixam-se 
por leões não adiarem o 
jogo e adeptos lisboetas 
ficam sem bilhetes 

ALEXANDRE REIS 

121 Com o Benfica já apurado, 
ABC e Sporting decidem hoje 
(21h00) em Braga quem será o ou 
tro finalista do campeonato, no 5" 
e último jogo das 'meias' do 
playoff, que está empatado (2 - 2). 
Mas o clássico está envolto em po 
lémica, com acusações de parte a 
parte. A turma de Braga queixa-se 
por os leões não terem adiado a 
partida para amanhã, enquanto os 
lisboetas estão furiosos por não te-
rem sido fornecidos bilhetes para 
os seus adeptos, que, assim, não 
poderão entrar no Flávio Sá Leite. 

"Gostaríamos que houvesse 
verdade desportiva, mas o Spor-
ting não quis adiar. Estamos com 
um calendário sobrecarregado 
pelas provas europeias", quei-
xou-se João Nogueira, presidente 
do ABC, clube qualificado para a 
final da Challenge. 

Mas o Sporting defendeu -se 
pelo 'vice' Vicente Moura: "O 
Sporting pediu, como está previs-
to no regulamento, parte dos bi-
lhetes. Pediu-os dentro do prazo e 
até agora esses bilhetes não foram 
cedidos, o que contraria as re - 
gras." Quanto ao não adiamento 
do jogo, o dirigente leonino afir-
mou: "Justifica-se a nossa não 
aceitação por haver poucos dias de 
intervalo até à final do Campeona - 
to [domingo]. Não se trata de falta 
de desportivismo. Estamos a falar 
da proteção dos nossos atletas." 

Ricardo Pesqueira 
vai ser operado 
Tal como Tomás Albuquerque, 
Ricardo Pesqueira é baixa no 
ABC. O pivô diz que vai sofrer 
por fora: "Espero uma vitória em 
Braga para contrariar a tendên-
cia desta meia-final. Será um 
jogo de muita luta mas temos 
uma vontade enorme de chegar à 
final perante os nossos adeptos. 
Será necessário deixar tudo em 
campo, mas tenho a certeza de 
que jogaremos com atitude de 
campeões. Devo ser operado ao 
ombro ainda esta semana, quin-
ta ou sexta feira. Será extrema-
mente difícil não poder desfru-
tar deste grande jogo e ajudar os 
meus companheiros. Eu e o To-
más estamos numa fase menos 
boa, mas temos a sorte de estar 
num grupo que nos ajuda a enca-
rar estes momentos com muito 
mais motivação. Não podendo 
dar o nosso máximo dentro de 
campo, tenho a certeza de que se-
remos dois adeptos incansáveis." 

Já Carlos Resende, treinador do 
ABC, não percebe porque Bruno 
Moreira, pivô do Sporting que viu 
vermelho no jogo 4, não foi casti -
gado: "Ao contrário de Hugo Ro-
cha, que apanhou um jogo de sus-
pensão. Não percebo o critério." 

O técnico do Sporting, Zupo 
Equisoain, perspetivou um em-
bate complicado: "Temos de en - 
trar no jogo desde o primeiro mi - 
nuto. O prémio é muito grande: 
estar na final, com possibilidade 
de sermos campeões." e 
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ANDEBOL °sorteio da final-
four da Liga dos Campeões 
realizou-se ontem, 
determinando uma das meias-
finais (dia 28 em Colónia) entre 
os alemães do Kiel, três vezes 
campeões, e os húngaros do 
Veszprem. A outra meia-final 
Joga se entre os polacos do 
Kielce e os franceses do PSG. A 
final é no dia 29. 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-05-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a6ef147a

 
Com o Benfica já apurado, ABC e Sporting decidem hoje (21h00) em Braga quem será o outro finalista
do campeonato, no 5º e último jogo das 'meias' do playoff, que está empatado (2-2). Mas o clássico
está envolto em polémica, com acusações de parte a parte. A turma de Braga queixa-se por os leões
não terem adiado a partida para amanhã, enquanto os lisboetas estão furiosos por não terem sido
fornecidos bilhetes para os seus adeptos, que, assim, não poderão entrar no Flávio Sá Leite.
"Gostaríamos que houvesse verdade desportiva, mas o Sporting não quis adiar. Estamos com um
calendário sobrecarregado pelas provas europeias", queixou-se João Nogueira, presidente do ABC,
clube qualificado para a final da Challenge. Mas o Sporting defendeu-se pelo 'vice' Vicente Moura: "O
Sporting pediu, como está previsto no regulamento, parte dos bilhetes. Pediu-os dentro do prazo e até
agora esses bilhetes não foram cedidos, o que contraria as regras." Quanto ao não adiamento do jogo,
o dirigente leonino afirmou: "Justifica-se a nossa não aceitação por haver poucos dias de intervalo até
à final do Campeonato [domingo]. Não se trata de falta de desportivismo. Estamos a falar da proteção
dos nossos atletas." Continuar a ler Já Carlos Resende, treinador do ABC, não percebe porque Bruno
Moreira, pivô do Sporting que viu vermelho no jogo 4, não foi castigado: "Ao contrário de Hugo Rocha,
que apanhou um jogo de suspensão. Não percebo o critério." O técnico do Sporting, Zupo Equisoain,
perspetivou um embate complicado: "Temos de entrar no jogo desde o primeiro minuto. O prémio é
muito grande: estar na final, com possibilidade de sermos campeões." Autor: Alexandre Reis
 
 01h21
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ABC recebe Sporting com muita polémica
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Bracarenses queixam-se por leões não adiarem o jogo e adeptos lisboetas ficam sem bilhetes 01:21 .
Record Por Record Com o Benfica já apurado, ABC e Sporting decidem hoje (21h00) em Braga quem
será o outro finalista do campeonato, no 5º e último jogo das 'meias' do playoff, que está empatado
(2-2). Mas o clássico está envolto em polémica, com acusações de parte a parte. A turma de Braga
queixa-se por os leões não terem adiado a partida para amanhã, enquanto os lisboetas estão furiosos
por não terem sido fornecidos bilhetes para os seus adeptos, que, assim, não poderão entrar no Flávio
Sá Leite."Gostaríamos que houvesse verdade desportiva, mas o Sporting não quis adiar. Estamos com
um calendário sobrecarregado pelas provas europeias", queixou-se João Nogueira, presidente do ABC,
clube qualificado para a final da Challenge.Mas o Sporting defendeu-se pelo 'vice' Vicente Moura: "O
Sporting pediu, como está previsto no regulamento, parte dos bilhetes. Pediu-os dentro do prazo e até
agora esses bilhetes não foram cedidos, o que contraria as regras." Quanto ao não adiamento do jogo,
o dirigente leonino afirmou: "Justifica-se a nossa não aceitação por haver poucos dias de intervalo até
à final do Campeonato [domingo]. Não se trata de falta de desportivismo. Estamos a falar da proteção
dos nossos atletas."Já Carlos Resende, treinador do ABC, não percebe porque Bruno Moreira, pivô do
Sporting que viu vermelho no jogo 4, não foi castigado: "Ao contrário de Hugo Rocha, que apanhou
um jogo de suspensão. Não percebo o critério."O técnico do Sporting, Zupo Equisoain, perspetivou um
embate complicado: "Temos de entrar no jogo desde o primeiro minuto. O prémio é muito grande:
estar na final, com possibilidade de sermos campeões."
 
 01:21 . Record
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FAP associa-se ao Programa de Educação Olímpica
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Em ano de Jogos Olímpicos, a FAP vai promover os Valores Olímpicos junto dos alunos de várias
escolas de Lisboa. A Federação de Andebol de Portugal associou-se ao Comité Olímpico de Portugal no
Programa de Educação Olímpica. Esta iniciativa pretende promover o Olimpismo, os Jogos Olímpicos,
formação olímpica e a prática desportiva junto dos alunos, em contexto escolar, tendo por base os
Valores Olímpicos. Na passada sexta-feira, os técnicos da FAP estiveram na Escola Básica Manuel
Teixeira Gomes, onde cerca de 227 alunos de 10 turmas do 1º Ciclo do Ensino Básico participaram
numa actividade dedicada ao Andebol. A primeira parte foi dedicada aos professores que, desta forma,
tiveram a possibilidade de conhecer o Programa de Educação Olímpica. Relativamente aos alunos,
começaram por conhecer os atletas olímpicos Arnaldo Abrantes, do Atletismo, e Joaquim Videira,
representante da Esgrima nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, que deram a conhecer a sua carreira
desportiva. Depois da palestra dos atletas olímpicos, os alunos puderam experimentar Andebol,
promovido pela Federação de Andebol de Portugal, tiveram uma aula de Esgrima, proporcionada pela
Federação Portuguesa de Esgrima, tiveram uma aula de Luta Greco-Romana, com um técnico da
Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, e praticaram diversos jogos pré-desportivos. ACTIVIDADES
CONTINUAM A 4 E 11 DE MAIO No dia 4 de Maio, o Programa de Educação Olímpica passa pela EB
Professor José Salvado Sampaio e no dia 11, as actividades terão lugar na EB Lisboa, nos Olivais. À
semelhança do que aconteceu na Escola Básica Manuel Teixeira Gomes, parte da manhã será dedicada
ao Andebol, com exercícios e jogos para todos os participantes. O programa para as actividades na EB
Professor José Salvado Sampaio (4 de Maio) e na EB Lisboa (11 de Maio) é o seguinte: 10h00-10h30 -
Apresentação do Programa de Educação Olímpica aos professores da escola 10h30-11h00 - Palestra
de um Atleta Olímpico 11h00-12h30 - Atividades desportivas
 
 2016-05-03T17:37:10+01:00
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Final da Challenge Cup: Lisboa primeiro, Braga depois
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-05-2016

Meio: Atletismo Magazine Online
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O sorteio da Final da Challenge Cup realizou-se na manhã desta segunda-feira, na sede da EHF. SL
Benfica e ABC Braga/UMinho vão disputar a final da Challenge Cup 2015/2016, num feito inédito na
história da modalidade. Esta manhã, na sede da EHF, em Viena e sob o olhar atento do Presidente da
Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira - que ali se encontra em reuniões de trabalho com a
EHF - e do secretário geral da EHF, Michael Widerer, realizou-se o sorteio da final. O sorteio ditou que
o jogo da 1ª mão, que será a 14 ou 15 de Maio, se jogue em Lisboa e o jogo da 2ª mão, uma semana
depois - 21 ou 22 de Maio - terá lugar em Braga. Recorde-se que esta será a segunda presença numa
final da Challenge Cup para o SL Benfica, que, em 2010/11, perdeu a final frente ao RK Cimos Koper.
Para o ABC Braga/ UMinho, esta será a terceira presença numa final da Challenge Cup, depois das
finais de 2004/05 (com o Wacker Thun) e 2014/15 (com o Odorhei).
 
 2016-05-03T17:37:47+01:00
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ARQUIVO AO/ ALVARO MIRANDA 

Ricardo Botelho diz que a próxima época começará a ser planeada hoje e afirma disponibilidade para continuar 

Ricardo Botelho considera 
2015/16 uma "época em pleno" 
Em entrevista ao 
Açoriano Oriental, 
o treinador do 
União Sportiva 
diz que "melhor 
seria muito difícil" 
NUNO MARTINS NEVES 

nu nomneves@acorianoorientaLpt 

Foi uma final em que o União 
Sportiva entrou a todo o gás! 

Sim. Correu-nos bastante bem 
esta final. Não estava à espera de 
todas estas facilidades. Entrámos 
muito concentrados, muito 
agressivos na defesa. Sabíamos 
que tínhamos de parar a Márcia 
Costa e se a conseguíssemos pa-
rar, mais a Kamilah Jackson, ten-
tar fazer dois contra um, eles te-
riam grandes dificuldades para 
atacar. Foi o que aconteceu. Fe-
lizmente resultou em pleno. Mar-
caram pouquíssimos pontos no 
primeiro período, continuaram 
a marcar poucos pontos nos res-
tantes períodos e essa foi a cha-
ve do sucesso. 

Há um ano o União Sportiva 
fezhistóriae agora é o culminar 
de uma época. O que ficou afal-
tar? Esta época é a melhor de 
sempre? 

Sem dúvida! Em relação aos ob-
jetivos iniciais foram todos cum-
pridos. Faltou-nos ganhar a Taça 
Federação Liga Feminina mas es-
tivemos na fase final. Na Euro-
Cup, apesar de termos feito uma 
grande campanha e de termos 
passado uma fase que não está-
vamos à espera, acabou por saber 
a pouco a maneira como fomos  

eliminados em casa no prolonga-
mento. De resto foi uma época em 
pleno. Acho que melhor do que 
isso seria muito dificil . 

Para a próxima época vai ser 
muito dificil manter esta equi-
pa. Há aqui jogadoras que se 
destacaram na Europa e que 
certamente vão sair. Como é 
que vai ser a próxima tempo-
rada? 

Vai ser dificil! Vai ser muito di-
ficil porque há aqui jogadoras que 
são muito apetecíveis para outros 
campeonatos, campeonatos que 
financeiramente são mais fortes 
que o português. Vamos tentar  

manter o maior número de joga-
doras possível, sabendo que não 
vamos conseguir todas, infeliz-
mente, e que vamos ter de outra 
vez procurar novas soluções que 
consigam, para o ano, ir ao en-
contro das nossas pretensões 

No próximo ano vão conti-
nuar a disputar as competições 
europeias? 

Ainda é muito cedo para deci-
dir. Há que festejar este título e 
terça-feira vamos então começar 
a pensar no que vamos fazer na 
próxima época. Primeiro a dire-
ção tem de arranjar sponsors para 
poder continuar a levar este pro- 

jeto por diante. Depois de conse-
guidos estes sponsors. é começar 
a tentar montar a equipa. É ver-
dade que não podemos ficar mui-
to tempo à espera e esse trabalho 
tem de serfeito durante o mês de 
maio para depois redefinirmos 
metas mais concretas para o pró-
ximo ano 

Com o Ricardo Botelho à 
frente do comando técnico da 
equipa? 

Se me fizerem o convite, eu fico. 
Ninguém me fez o convite ainda. 
Mas das conversas que tenho 
mantido com o presidente, acho 
que sim.* 
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Farto de ouvir falar em falta de desportivismo por quem não o cumpre - Vicente de
Moura
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Vicente de Moura, vice-presidente para as modalidades do Sporting, criticou a alegada recusa do ABC
em ceder bilhetes para o quinto e decisivo jogo da meia-final do `play-off' do Campeonato Nacional de
andebol.  O Sporting pediu, como está previsto no regulamento, uma parte dos 15 por cento dos
bilhetes do recinto onde se vai disputar o jogo com o ABC. Pediu-os dentro do prazo, como se estipula
no regulamento, e até agora esses bilhetes não foram cedidos, o que naturalmente contraria as regras
, afirmou ao site do clube de Alvalade.  É falso que não tenham disponibilizado os bilhetes porque o
Sporting não fez a transferência financeira correspondente aos bilhetes, visto que o regulamento não
prevê tal coisa. Hoje [terça-feira], depois de a Federação Portuguesa de Andebol ter, oficialmente,
dado razão ao Sporting CP, tentámos contactar o ABC mas não foi possível. Foi dado um prazo para o
ABC cumprir a entrega dos bilhetes e, não o tendo feito, naturalmente que o assunto recai no
Conselho de Disciplina da própria Federação. Este caso não beneficia nem traz nada de bom para um
jogo que se quer competitivo mas correto, nem para os que gostam de andebol e gostavam de estar
no jogo , lamentou Vicente de Moura Carlos Resende, treinador do ABC, acusou o Sporting de falta de
desportivismo ao não aceitar o adiamento do jogo de quarta para quinta-feira.  Naturalmente que eles
têm todo o direito de fazer esse pedido, e nós todo o direito de não o aceitar. O que o regulamento
prevê para alterar o jogo é haver um acordo entre as duas partes. Sendo o nosso próximo no
domingo, justifica-se facilmente a nossa não aceitação pelo facto de ter poucos dias de intervalo para
o final do Campeonato. Não se trata de falta de desportivismo. Estamos apenas a falar da proteção ao
máximo dos nossos atletas. Estou farto de ouvir falar em falta de desportivismo por quem não o
cumpre , concluiu Vicente de Moura.
 
 03-05-2016
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Temos que ser mais aguerridos
e temos que nos bater mais na
defesa. Nos jogos (do play-off
com o Sporting) que perdemos,
defendemos como meninos”,
avisa Humberto Gomes.

No quinto jogo, do play-off da
meia final do campeonato nacio-
nal de andebol que amanhã, às
21 horas decorre no Pavilhão
Flávio Sá Leite, segundo o guar-
da-redes e capitão do ABC, é pa-
ra “entrar a dar tudo e chegar à
final do campeonato”.

Antecipando aos jornalistas o
encontro decisivo frente ao
Sporting, em declarações que
prestou  na viagem de regresso

de Praga, onde a equipa braca-
rense eliminou da Taça Challen-
ge o Dukla,  Humberto refere-se
ao campeonato, lembrando que

o ABC “já há muitos anos que
não está numa final do campeo-
nato”.  Argumentando que “esta
equipa, estes jogadores, estes

treinadores e todas as pessoas
que trabalham  dia a dia no ABC
merecem chegar a esta final”, o
guarda-redes sustenta que “nós
temos qualidades para isto, só
dependemos de nós e com apoio
do nosso público, que vai encher
mais uma vez o Sá Leite,  leva-
remos de vencida o Sporting”.

O guarda-redes reconhece que
no play-off com o Sporting “não
temos respondido em casa com
vitórias e temos ganho fora”,
mas, insiste, “esta quarta-feira o
público vai encher o pavilhão e
vamos levar de vencida esta
meia-final”. Para a final, à me-
lhor de três, e para a qual já está
apurado o Benfica, o primeiro
jogo vai ter lugar no próximo sá-
bado.

Taça Challenge

Humberto quer vencer leões
com entusiasmo do público
CAPITÃO DO ABC/UMINHO pede à equipa intensidade defensiva e apela ao apoio dos adeptos para o
quinto jogo do play-off do campeonato nacional  andebol 1, cujo vencedor vai à final com o Benfica.

DR

Humberto Gomes

Taça Challenge
Segunda mão
da final é em Braga
dia 21 ou 22 de Maio

O Pavilhão Flávio Sá Leite vai
acolher, dia 21 ou 22 de Maio, o
jogo da segunda mão da final da
Taça Challenge, que vai, pela
primeira vez numa prova
europeia de andebol colocar
frente a frente dois clubes
portugueses, ABC e Benfica.
Segundo o sorteio, que teve
lugar, ontem, em Viene, na sede
da EHF, Federação Europeia de
Andebol, a primeira mão terá
lugar em casa do clube da luz,
dia 14 ou 15 .

§andebol 

[Sobre o sorteio que ditou a
segunda mão da Taça
Challenge em Braga]
“Para mim, é indiferente,
nós sabíamos que teríamos
de defrontar o Benfica em
nossa casa e fora. Será bom,
se conseguirmos o título,
celebrar em casa. Mas tudo
faremos para ter duas
vitórias nesta final”
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ANDEBOL

ABC/UMINHO - SL BENFICA

Jogo decisivo da Taça
Challenge em Braga
Pág. 21
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Modelo competitivo
passa a três zonas
Alteração O campeonato secundário da próxima época vai ser composto por
três séries de dez equipas. Mudança pode beneficiar clubes da região de Aveiro

A esmagadora maioria dos clu-
bes que participam no Cam-
peonato Nacional da 2.ª Divisão
solicitou à Federação de Ande-
bol de Portugal a alteração do
modelo competitivo da prova,
que na próxima época vai ser
disputada em três zonas, cada
uma composta por dez equipas.
Esta mudança poderá ser bené -
fica, em primeiro lugar, para o
Ílhavo Andebol Clube, que, ten -
do ficado em último lugar na
primeira fase da Zona Sul - em
situação normal desceria de di-
visão -, vai disputar uma ligui-
lha com o terceiro classificado

da Zona Sul da 3.ª Divisão Na-
cional.

Por outro lado, e uma vez que
da 3.ª Divisão Nacional sobem
automaticamente as duas pri-

meiras equipas de cada zo na, o
terceiro e o quarto classificados
vão então disputar um possível
acesso ao campeonato secun-
dário. A competir na Zona 1 da

segunda fase estão Beira-Mar,
Monte e Sp. Espinho, que, quan -
do ainda faltam cinco jornadas,
podem alcançar, na pior das hi-
póteses, uma dessas posições
para disputar a liguilha e junta-
rem-se a Estarreja, S. Bernardo,
S. Paio de Oleiros e Sanjoanen -
se, equipas já com lugar garan-
tido na 2.ª Divisão da próxima
época.

Não se conhecendo a dispo-
sição das equipas pelas zonas -
ainda que pela sua localização
geográfica a maioria formações
aveirense ficará concentrada na
Zona Centro -, certo é que a li-
guilha só se disputará em vés-
peras do arranque da tempo-
rada 2016/2017. |

Equipa do Ílhavo AC ainda pode evitar a descida de divisão

D.R.
Andebol
2.ª Divisão Nacional
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2.ª Divisão de Andebol em três
zonas beneficia aveirenses P27
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ABC JOGA PRIMEIRA MÃO DA CHALLENGE COM BENFICA EM LISBOA. HUMBERTO ANTEVÊ SPORTING...

«Entrar com tudo e vencer a partida»
 pedro vieira da silva

O 
ABC/UMinho nem 
teve tempo para sa-
borear a passagem à 
final da Taça Chal-

lenge, onde vai medir for-
ças com o Benfica e come-
çou, ontem, a preparar a 
receção ao Sporting, que 
terá lugar, amanhã, no 
Flávio Sá Leite, onde se 
vai definir quem medirá 
forças com a turma encar-
nada nos jogos que deci-
dem o campeão.

Humberto Gomes, ca-
pitão do ABC/UMinho, 
sublinhou que a vitória 
na República Checa an-
te o Dukla Praga (29-33) 
foi «importante» e, claro, 
dá «mais motivação» pa-
ra o jogo «decisivo» com 
os leões.

Humberto Gomes (à esquerda em baixo) com Hugo Rocha (de óculos) ao lado

«Temos tudo para ven-
cer o Sporting e entrare-
mos em campo com tudo 
para chegarmos à final do 
campeonato», destacou o 
guarda-redes, que dá, de 
seguida, a receita para o 

S
C

B

embate de amanhã.
«Temos de ser mais 

aguerridos e "bater" mais 
na defesa. Nos dois jogos 
que perdemos defende-
mos... como "meninos". 
Aliás, existiu uma gran-

de diferença na forma co-
mo defendemos nos jo-
gos que vencemos e os 
que perdemos. Vamos en-
trar com tudo e ganhar 
ao Sporting. Há muito 
tempo que não estamos 

na final do campeonato 
e queremos lá estar. Es-
tes jogadores, este trei-
nador e restante equipa 
técnica e todas as pessoas 
que trabalham no ABC/
/UMinho merecem che-
gar a esta final. Sabemos 
que temos capacidade e 
qualidade para chegarmos 
lá e, com o apoio dos nos-

ABC/UMinho-benfica na challenge

Rocha satisfeito por jogar primeiro fora

O ABC/UMinho vai disputar a primeira mão da Taça 
Challenge, com o Benfica, no Pavilhão da Luz (14 ou 
15 deste mês), sendo que a segunda partida terá lugar 
em Braga (21 ou 22). Hugo Rocha está «satisfeito» por 
jogar a primeira mão fora.

«No ano passado tivemos uma experiência trau-
matizante... Se tivesse de escolher, optaria por jogar 
primeiro fora», finalizou o central do ABC/UMinho.

sos adeptos, que acredi-
to vão encher o pavilhão, 
vamos levar de vencida o 
Sporting».

Hugo Rocha, central 
dos minhotos, lembra que 
o jogo com os leões «de-
cide tudo», garantindo 
que a equipa está «mui-
to bem, alegre» e numa 
«onda positiva».
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FINAL
DA TAÇA 

CHALLENGE
ABC FAZ 2.º JOGO 

NO SÁ LEITE
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Andebol: 2.ª divisão

Arsenal inicia fase final 
frente ao Setúbal
O Arsenal da Devesa inicia a sua participação na 
fase final do campeonato nacional de andebol da 
2.ª Divisão com a receção ao Vitória de Setúbal, 
no dia 7 de maio, a partir das 21h00, no Sá Leite.

O conjunto bracarense terminou a primei-
ra fase da competição na frente da Zona Norte, 
sendo apurado para a fase final com o S. Mame-
de e o Gaia. Na Zona Sul foram apurados Boa 
Hora, Sismaria e Vitória de Setúbal. A fase final 
termina no dia 25 de junho, com o Arsenal a re-
ceber o Sismaria.

D
R
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Madeira SAD e CS em
vantagem nos playoffs
Equipas madeirenses conquistaram vitórias importantes fora de portas no
passado fim de semana. Os jogos da 2.ª mão estão agendados para 7 de Maio.

©
 L

us
a

A
s duas equipas madeiren-
ses que competem no prin-
cipal escalão nacional de
andebol alcançaram, du-
rante o último fim de se-

mana, importantes resultados
fora de portas e que abrem boas
perspetivas para a concretização
dos objetivos traçados por ambos
para a presente temporada. 

Resultados alcançados por CS Madeira e Madeira SAD abrem boas perspetivas para a concretização dos objetivos traçados.

ANDEBOL
Raul Caires
desporto@jm-madeira.pt

No sábado, o Madeira SAD
venceu em casa do Colégio João
Barros, por 28-27, em jogo da
1.ª mão das meias-finais do play-
off do Campeonato Multicare 1.ª
Divisão Feminina. Com este re-
sultado, as madeirenses ficaram
a uma vitória de assegurar um
lugar na final que atribuirá o tí-
tulo de campeão. Mas para lá
chegar terão de vencer a partida
da 2.ª mão, agendada para 7 de
maio, no pavilhão do Funchal. 
Na outra meia-final, a equipa

do Alavarium Love Tiles venceu
na recepção ao Colégio
Gaia/Toyota, por 29-25, após em-
pate a 14 registado no final do
primeiro tempo. 
Quanto ao CS Madeira venceu

no reduto do CA Leça, no do-
mingo, no 1.º jogo de apuramen-
to dos 5.º e 8.º lugares, etapa
que pode valer um lugar euro-
peu. A equipa madeirense foi
para o intervalo a ganhar por
18-12, mas a equipa da casa rea-
giu na etapa complementar e
conseguiu levar a partida para
prolongamento. Contudo, na
“hora da verdade”, o CS Madeira
conseguiu adiantar-se novamen-
te no marcador e manter-se na
frente ao final, acabando por
vencer por 38-37.
No outro jogo deste playoff, o

NDS Joana perdeu na recepção
ao Maiastars, por 17-24. Os jogos
da 2.ª também foram agendados
para 7 de maio. JM
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"É falso que o Sporting não tenha transferido o dinheiro dos bilhetes"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-05-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1615077e

 
Dirigente dos 'verde e brancos' desmentiu as palavras do treinador do conjunto de Braga. Vicente de
Moura, vice-presidente para as modalidades do Sporting, criticou a recusa do ABC em ceder bilhetes
para a meia-final do play-off do Campeonato Nacional de Andebol. PUB "O Sporting pediu, como está
previsto no regulamento, uma parte dos 15 por cento dos bilhetes do recinto onde se vai disputar o
jogo com o ABC. Pediu-os dentro do prazo, como se estipula no regulamento, e até agora esses
bilhetes não foram cedidos, o que naturalmente contraria as regras", explicou, em entrevista ao site
do Sporting, desmentindo de Carlos Resende ter atirado a culpa para o lado dos 'leões'. "É falso que
não tenham disponibilizado os bilhetes porque o Sporting não fez a transferência financeira
correspondente aos bilhetes, visto que o regulamento não prevê tal coisa. Hoje [terça-feira], depois de
a Federação Portuguesa de Andebol ter, oficialmente, dado razão ao Sporting CP, tentámos contactar
o ABC mas não foi possível. Foi dado um prazo para o ABC cumprir a entrega dos bilhetes e, não o
tendo feito, naturalmente que o assunto recai no Conselho de Disciplina da própria Federação. Este
caso não beneficia nem traz nada de bom para um jogo que se quer competitivo mas correto, nem
para os que gostam de andebol e gostavam de estar no jogo". Recorde-se que Carlos Resende,
treinador da formação do minhoto, disse que a culpa da situação era dos 'leões'. "Naturalmente que
eles têm todo o direito de fazer esse pedido, e nós todo o direito de não o aceitar. O que o
regulamento prevê para alterar o jogo é haver um acordo entre as duas partes. Sendo o nosso
próximo no domingo, justifica-se facilmente a nossa não aceitação pelo facto de ter poucos dias de
intervalo para o final do Campeonato. Não se trata de falta de desportivismo. Estamos apenas a falar
da proteção ao máximo dos nossos atletas. Estou farto de ouvir falar em falta de desportivismo por
quem não o cumpre".
 
 Wed, 04 May 2016 00:25:59 +0200
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Pedro Solha: Temos de aproveitar os erros deles
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-05-2016

Meio: Record Online Autores: João Lopes

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=33284b95

 
Pedro Solha, um dos elementos em destaque na equipa do Sporting, analisou esta terça-feira as
possibilidades da equipa de Alvalade no decisivo encontro das meias-finais do 'playoff' do Campeonato
Nacional de andebol, que se realiza na quarta-feira, pelas 21 horas, em Braga, diante do ABC. "Temos
de estar concentrados, fazer o que temos treinado. Cada equipa a cada jogo apresenta novas armas,
nós estudámos o adversário e temos de aproveitar os erros deles e não cometer muitos", argumentou
o ponta esquerda, em declarações ao site do Sporting. Além de tudo isto, há um outro aspeto que
Solha considera fundamental. "Temos de mostrar vontade de ganhar, de estar dentro de campo. Ser
concentrados e estar prontos para a luta. Queremos estar na final e conseguir ser campeões",
sintetizou o jogador leonino, de 34 anos. Autor: João Lopes
 
 16h57
 
João Lopes
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Zupo: O prémio é muito grande
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-05-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=83ffddf

 
O treinador do Sporting, Javier 'Zupo' Equisoain, antecipou esta terça-feira, ao site oficial do clube, as
suas expetativas em relação ao quinto e decisivo encontro do 'playoff' do Campeonato Nacional, diante
do ABC de Braga, que se disputa quarta-feira na cidade dos arcebispos. "Será muito equilibrado,
possivelmente com o jogo a definir-se nos últimos minutos. Vamos tentar estar na final. Temos de
fazer um jogo completo, rematar muito bem, marcar muito bem e sobretudo correr mais do que eles",
afirmou o técnico leonino. Em véspera do oitavo confronto com o conjunto nortenho, 'Zupo' assegura
que não será surpreendido e avança até com uma fórmula para atingir a final, na qual já se encontra o
Benfica. "Eles contra-atacam muito bem. Temos de entrar no jogo desde o primeiro minuto. O prémio
é muito grande: estar na final, com possibilidade de ganhar na final", finalizou. Continuar a ler Autor:
João Lopes
 
 16h30
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Pedro Solha: Temos de aproveitar os erros deles
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Meio: Sábado Online
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"Queremos estar na final e conseguir ser campeões", destaca o ponta esquerda do emblema de
Alvalade 16:57 . Record Por Record Pedro Solha, um dos elementos em destaque na equipa do
Sporting, analisou esta terça-feira as possibilidades da equipa de Alvalade no decisivo encontro das
meias-finais do 'playoff' do Campeonato Nacional de andebol, que se realiza na quarta-feira, pelas 21
horas, em Braga, diante do ABC."Temos de estar concentrados, fazer o que temos treinado. Cada
equipa a cada jogo apresenta novas armas, nós estudámos o adversário e temos de aproveitar os
erros deles e não cometer muitos", argumentou o ponta esquerda, em declarações ao site do
Sporting. Além de tudo isto, há um outro aspeto que Solha considera fundamental. "Temos de mostrar
vontade de ganhar, de estar dentro de campo. Ser concentrados e estar prontos para a luta.
Queremos estar na final e conseguir ser campeões", sintetizou o jogador leonino, de 34 anos.
 
 16:57 . Record
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Vitória lusa no Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo em Moimenta da
Beira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-05-2016

Meio: Viva Douro Online Autores: Ana Salomé Ferreira

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cd99e1e4

 
Vitória lusa no Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo em Moimenta da Beira/ Foto: Salomé
Ferreira A seleção nacional de Portugal conquistou o Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo
ao vencer a formação da Eslováquia por 33-23. O torneio decorreu no pavilhão municipal de Moimenta
da Beira entre os dias 8 e 10 de abril. Três jogos, três vitórias da seleção nacional portuguesa de
andebol no Torneio Internacional Terras do Demo. A equipa das quinas começou da melhor forma o
torneio, ao vencer a seleção da Holanda (36-24), no primeiro dia do torneio, tal como sucedera no
jogo de treino no dia 7 de abril, em que os selecionados de Rolando Freitas bateram a seleção
holandesa por 31-25. Foi numa tarde chuvosa que se realizou o último jogo do Torneio Internacional
Terras do Demo em Moimenta da Beira. Com as bancadas repletas de fãs da modalidade, o relógio
marcava as 17 horas quando a seleção nacional de andebol entrou no pavilhão. Após uma primeira
parte dominada por Portugal onde a formação da Eslováquia ainda conseguiu manter o resultado mais
próximo da equipa das quinas (17-11), a seleção nacional disparou no resultado na segunda parte,
atingindo uma vantagem de 10 golos no final (33-23). Num jogo onde a maior parte dos jogadores
marcou, Gilberto Duarte, atleta portista, foi o melhor marcador de Portugal (sete golos) no jogo frente
à Eslováquia. Seguido de Pedro Solha, António Areia e Tiago Rocha. Do lado do adversário foi Martin
Stránovský o atleta que mais agitou o marcador (5 golos). O torneio serviu de preparação de Portugal
para o jogo de "play-off" de apuramento para o Campeonato do Mundo de França/2017, competição
em que a equipa das quinas vai ter pela frente a seleção da Islândia. O primeiro jogo vai decorrer em
Reykjavik no dia 12 de junho para depois receber os islandeses, no Dragão Caixa, em jogo agendado
para o dia 16 de junho. Se Portugal amealhar mais pontos que os islandeses nestes dois jogos, apura-
se para o Mundial, situação que já não acontece desde 2003. Rolando Freitas faz um "balanço muito
positivo" da participação da seleção nacional no Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo,
considerando que Portugal se encontra preparado para o jogo de "play-off" com a Islândia, "mas
faltam dois meses e é preciso que até lá tudo corra bem e que não haja percalços, que toda a gente
possa jogar nas melhores condições", afirmou ao VivaDouro. "Eu acho que foi muito importante
termos a oportunidade de jogar estes três jogos internacionais, ganhar mais experiência, fazer testes,
consolidar o grupo, consolidar o nosso jogo, estamos muito contentes com o trabalho que foi feito e
com as condições que tivemos, vamos muito felizes para casa", acrescentou o selecionador nacional.
Também Eduardo Ferreira, presidente da autarquia, se mostra bastante satisfeito com a realização
deste torneio, "isto significa trazer centenas de pessoas a Moimenta da Beira não só de Portugal mas
também do estrangeiro, portanto nós aliamos ao desporto a promoção do nosso território e das
nossas melhores marcas, é uma maneira de levar ao resto da país e da Europa o que se passa em
Moimenta da Beira", declarou ao VivaDouro. "A seleção portuguesa vai disputar o play-off com a
Islândia e provavelmente vai estar no Campeonato do Mundo de Andebol em França e Moimenta da
Beira está lá também um bocadinho porque ajudámos de alguma maneira a participar neste processo.
O país é todo este, não há os de mais perto e os de mais longe há os portugueses e nós ajudamos
Portugal também a afirmar-se no desporto", acrescentou o autarca. Na opinião de Eduardo Ferreira,
"durante estes dias Moimenta da Beira foi o lugar onde se desenrolou o melhor andebol em termos
nacionais", concluiu. A iniciativa foi organizada entre a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, a
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Federação de Andebol de Portugal, a Escola Prática de Andebol, que tem formado atletas para a alta
competição, designadamente para as seleções nacionais, e a Associação de Andebol de Viseu. Partilhar
isto: Relacionado
 
 3 Maio, 2016
 
Salomé Ferreira
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Andebol  O  Venceram o Alavarium por 31-24

Juniores do Feirense a três pontos da 1ª divisão
A três jornadas do fim e depois 

desta preciosa vitória a formação 
azul encontra-se a apenas 3 pontos de 
garantir o acesso, pela primeira vez na 
sua história, da sua equipa de Juniores 
à 1ª divisão, mas os 3 jogos que faltam 
são todos eles de elevado grau de 
dificuldade, pois as equipas que vão 
defrontam ainda tem hipóteses de 
conquistar um dos dois lugares que 
dão acesso à subida de divisão.

Nesta partida a formação do Fei-

rense entrou com fome de vitória e 
depressa conquistou uma vantagem 
considerável, no final dos primeiros 
30 minutos tinham 7 golos de vanta-
gem, 12-19 era o resultado ao intervalo. 
Na 2ª parte o encontro foi mais equi-
librado mas a vitória da formação do 
Feirense nunca esteve em causa.Na 
próxima jornada o Feirense recebe 
no Pavilhão Municipal da Lavandeira 
a equipa do FC Infesta, única até agora 
a impor uma derrota à formação azul. 

CDC Oleiros garante 
a manutenção

Para garantir a permanência 
bastava ao CDC S. Paio de Olei-
ros um empate em casa do Xico 
Andebol, mas a equipa oleirense 
garantiu uma vitória por 28-25. 
Alicerçados numa defesa coesa e 
em ataques à procura de espaços 
da defesa adversária os oleiren-
ses já venciam ao intervalo por 
14-11.
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FINAIS DO NACIONAL DE ANDEBOL 
EM CADEIRA DE RODAS NO IFCT 

O pavilhão do Independente Futebol Clube Torrense 
acolhe a fase final do Campeonato Nacional Ande-
bol em Cadeira de Rodas, este sábado, entre as 
10h00 e as 18h30. 
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AGENDA DESPORTIVA 

-Cedrense pode sagrar-se 
campeão virtual AFH no domingo 
Penúltima jornada do Campeonato poderá ser decisiva 

O desporto volta a estar na 
ordem do dia no fim-de-
-semana. 

A duas jornadas do fim, o Campe-
onato AFH em futebol de seniores 
está ao rubro devido ao adiar da de-
finição do campeão virtual. 

O Cedrense (40 pontos) continua 
a ser a equipa com mais probabilida-
des de conquistar o título, algo que 
poderá vir a acontecer já no domin-
go. 

Contudo, não está excluída a hi-
pótese de o Flamengos (36 pontos) 
vir a "estremecer" com a corrida da 
equipa dos Cedros ao título caso esta 
cometa algum erro. Fora de ser uma 
ameaça à corrida ao título está o Fayal 
Sport que neste momento soma 31 
pontos, menos cinco que a equipa do 
Vale e menos nove que o líder. 

Na 19a jornada, a penúltima do 
Campeonato AFH, o líder Cedrense 
vai às Lajes do Pico defrontar o La-
jense. Com  pontapé de saída marca-
do para as 14h30, o encontro poderá 
vir a decidir o final da prova. 

A equipa dos Cedros vai lutar para  

vencera formação picoenseuma vez 
que o triunfo lhe garante a conquista 
do título virtual de campeão AFH. 
Com  apenas mais uma jornada para 
disputar, e se o Cedrense vencer o 
jogo destedomingo, aspossibilidades 
do Flamengos vira assumir alideran-
ça e vencer a prova ficam anuladas 
já que as equipas estão separadas por 
quatro pontos. Para o Lajense, o ob-
jetivo também é a vitória de forma 
a manter e reforçar o quinto lugar. 

O Fayal Sport recebe nesta jorna-
da o Flamengos, única equipa que 
ainda pode constituir uma ameaça 
à corrida do Cedrense ao título. O 
Estádio daAlagoa será o palco da par-
tida que tem o seu início marcado 
para as 14h30. 

Ambas as equipas estarão focadas 
em vencer, principalmente a forma-
ção do Vale pois, caso o Cedrense co-
meta algum erro, esse resultado pode 
vir a adiar o encontro do campeão da 
prova para a última jornada. Quanto 
ao Fayal Sport o triunfo permitirá so-
mente reforçar o terceiro posto dada 
a elevada distância de pontos a que  

os verdes da Magoa estão do líder e 
do segundo classificado. 

No terceiro jogo agendado para a 
19a jornada, estarão frente a frente, 
na ilha do Pico, Madalena e Atléti-
co, jogo este marcado para as 14h30. 
Vencer continua a ser o propósito 
das duas equipas de forma a solidi-
ficarem as suas posições. Porém, a 
vitória não permitirá ao Madalena, 
pelo menos nesta jornada, abando-
nar a base da tabela dada a distância 
de quatro pontos que o separa do 
Lajense, atual quinto classificado. 

Desta forma, a penúltima jornada 
do Campeonato AFH, que terá lugar 
este fim-de-semana, poderá mesmo 
ser decisiva para o desfecho da pro-
va. Só um percalço do líder deixará 
em aberto o desfecho do Campeo-
nato para a última jornada, isto ca-
so o Flamengos triunfe no jogo que 
tem agendado para este domingo. 

O futsal volta também à agenda 
desportiva de domingo. 

Em seniores masculinos, o Fayal 
Sport recebe o AV Capelo no Pavi-
lhão da Horta pelas 19h00, num en- 

contro a contar para a nona jornada 
do Campeonato Faial. 

Adiado na semana passada, o jogo 
entre os seniores masculinos do AV 
Capelo e do Flamengos, integrado 
na oitava jornada do Campeonato 
Faial, terá lugar na próxima terça 
feira pelas 21 h00 no Pavilhão de 
Castelo Branco. 

Quanto aos femininos, e a contar 
para a quinta jornada do Torneio de 
Encerramento Faial, o Vitória de-
fronta o Ribeirinha pelas 15h00 no 
Pavilhão de São Roque. 

O andebol também volta aos 
campos no sábado. 

O Municipal da Maia recebe o 
encontro entre o ADA Maia/ IS-
MAI e o Sporting da Horta, jogo 
este a contar para a quinta jornada 
do Grupo B do Campeonato Fide-
lidade Andebol 1. 

A duas jornadas do fim, a equi-
pa faialense continua sujeita à des-
promoção para a 2a divisão nacional 
dado encontrar-se em terceiro, um 
dos lugares de descida 

Susana Silva 
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FUTEBOL 

Jornada decisiva 
para o Desportivo 
Cedrense 

[CARDO PEREIRA 

Aequipa closeedrosvai às Lajes do Pico 
num jogo que pode determinacjá no 
domingo, a colocação da equipa como 
virtualmente vencedora. > 4 
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NOTÍCIAS DO GINÁSIO 
CLUBE DE SANTO TIRSO 

Nove nadadores ginasistas conseguem 
novos recordes pessoais 

ANDEBOL — Quando faltam 
duas jornadas para o final da primei-
ra fase do Campeonato Nacional da 

Divisão, a nossa equipa precisa 
de uma vitória para assegurar a pre-
sença na Fase final de disputa do 
acesso ao escalão maior do Andebol 
nacional. 

Os resultados das várias equi-
pas foram os seguintes: 

Seniores: Ginásio, 26 vs 
Estarreja, 23 e Ginásio B, 33 vs 
Gondomar Cultural 24. 

Juvenis: Ginásio, 23 vs ABC, 41 
e Águas Santas, 30 vs Ginásio, 26. 

Iniciados: Ginásio, 37 vs Maciei-
ra, 38. 

Infantis: Ginásio, 42 vs F. C. In-
festa, 45. 

Minis 7: Colégio Universal, 22 vs 
Ginásio, 21. 

NATAÇÃO — Absolutos: Nove 
nadadores do nosso clube participa-
ram no XII Torneio "Cidade de 
Valongo", tendo alcançado nove no-
vos recordes pessoais, num desem-
penho médio de 103,8%. 

TÉNIS — Seniores: Patrícia 
Brandão foi finalista em pares e che-
gou aos quartos-de-final em singula-
res, na Pink Tour. 

Sub-12: Gil Afonso foi finalista na 
prova de Ovar. 

Sub-10: Marta Vilaça obteve o 
4 lugar, no Smashtour de Lousada, 
conseguindo, assim, o apuramento 
para o Masters Regional. 

Já Catarina Garcia, apesar da 
sua progressão, não conseguiu ul-
trapassar a fase de grupos. 

TÉNIS DE MESA — Seniores: 
Ginásio, 4 vs CTM Campo, 1. 

VOLEIBOL — Seniores femini-
nos: Ginásio, O vs P.E.L., 3 (23-25; 
21-25 e 12-25). 

Seniores masculinos: Ala 
Gondomar, 1 vs Ginásio, 3 (15-25: 
17-25; 25-14 e 23-25). 

Juniores fem.: A. D. Amarante, O 
vs Ginásio, 3 (9-25; 12-25 e 17-25). 

Juvenis fem.: Ginásio, 3 vs F, C. Infesta, 0 (25-6:25-7 e 25-13). Masc.: Ac. 
de S. Mamede, O vs Ginásio, 3 (23-25; 17-25 e 17-25). 

Cadetes masc.: Latino Coelho, 1 vs Ginásio, 3 (25-19; 10-25; 14-25 e 21-
25). Iniciados fem.: Ginásio, O vs V. C. Viana, 3 (10-25; 17-25 e 14-25). 

Infantis masc.: Madalena, 3 vs Ginásio, 0 (25-11; 25-13 - 25-14). 

Masters: C. D. Aves, O vs Ginásio, 3 (22-25; 23-25 e 22-25). 
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// APOIO DE 48 MIL EUROS 

Repsol apoia 
colectividades 
de Sines 
■ A empresa Repsol Polímeros, a Câmara de 
Sines e 22 colectividades do concelho assina-
ram no passado dia 11 de Abril os protocolos 
de colaboração relativos ao presente ano de 
2016. Fonte municipal adianta ao "SW" que 
o montante dos apoios atribuídos pela em-
presa foi de 48 mil euros, "destinado a apoiar 
as colectividades e instituições que desen-
volvem actividades no desporto, cultura e 
solidariedade social". 

A maior "fatia" do apoio concedido vai 
para os Bombeiros Voluntários de Sines, que 
recebe 9.000 euros, seguindo-se o Vasco da 
Gama Atlético Clube e a Contra Regra - Te-
atro do Mar, com 5.000 euros cada. A Gralha 
- Associação de Desenvolvimento de Porto 
Covo, a Associação Caboverdiana de Sines e 
Santiago Cacém e a Siga a Festa - Associação 
de Carnaval recebem cada 3.000 euros, en-
quanto a Associação Pro Artes de Sines rece-
be 2.500 euros. 

A Repsol atribuiu ainda dois mil euros à 
Academia de Ginástica de Sines, ao Ande-
bol Clube de Sines, à Associação Recreativa 
de Dança Sineense, ao Clube de Natação do 
Litoral Alentejano e ao Hóquei Clube Vasco 
da Gama, e 1.500 euros ao Independentes 
Futsal. 

Finalmente, o Ginásio Clube de Sines, 
o Sines Surf Clube e a SMURSS vão receber 
cada mil euros, ao passo que a 4 Patas - As-
sociação de Abrigo dos Animais de Sines, 
Arte Velha - Associação de Artesãos de Sines, 
Associação PROSAS, Centro Cultural Enune-
rico Nunes, Cercisiago e Skalabá Tulca rece-
bem da Repsol Polímeros um apoio de 500 
euros. 
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Andebol -1.a Div. Nac. Man./Des.: ADA ismal, 30 - AC Fafe, 2 

Fafenses venciam 
por seis ao intervalo 

Depois da noticia que o 
campeonato nacional da 1a  

divisão na próxima época vai 
sofrer mexidas no que se re-
fere à sua estrutura, com o 
alargamento para 14 equi-
pas, assim como, a passa-
gem para a disputa da fase 
final em moldes diferentes 
dos atuais, com as 6 primei-
ras equipas da fase regular 
a disputarem o titulo, partin-
do com 50% dos pontos ob-
tidos nessa mesma fase, com 
os outros 8 emblemas a rea-
lizarem idêntico campeonato 
entre si para determinar os 
dois que irão descer de divi-
são, tendo em atenção que 
os pontos de partida para es-
ta fase de manutenção são 
50% dos obtidos na fase re-
gular. 

O AC Fafe com uma vida 
muito complicada no que se 
refere à manutenção nesta 
época no campeonato nacio-
nal da 1a  divisão, caso neces-
site por não conseguir a ma-
nutenção, vai ter no início da 
próxima época a possibilida-
de de jogar uma liguilha de 
manutenção/subida de divi-
são, em que os dois últimos 
classificados da ia  divisão 
com o 3° e 4° classificado da 
23  divisão fase final, vão es-
grimir quem são os dois em-
blemas que irão permane- 

cer ou subir de divisão para 
a época de 2016/2017, em 
moldes já definidos pela FAP. 

O jogo de hoje, represen-
tava para os fafenses uma 
derradeira hipótese de poder 
continuar a lutar por uma po-
sição de manutenção no atu-
al figurino do campeonato 
nacional, isto caso vencesse 
a forte formação maiata do 
ISMAI. 

Este foi um jogo que te-
ve um domínio quase total da 
equipa fafense, mas que no 
final novamente, e dizemos 
novamente, porque idênti-
co desfecho teve o jogo da 1a  

fase disputado na Maia, com 
a equipa do AC Fafe a perder 
depois de estar em vantagem 
por margem considerável. 

O jogo teve um equilíbrio 
relativo até aos 15 minutos 
da ia  parte, a partir daqui o 
AC Fafe dispara no marcador 
e vai para intervalo a vencer 
por 6 golos, 13-19. 

Na 2a  parte continuou 
o domínio fafense, com um 
controle efetivo do marcador, 
com a equipa local do ISMAI a 
aproximar-se no marcador, 
mas sem nunca se julgar ser 
possível acontecer o sucedi-
do nos últimos minutos de jo-
go. Assim, a sensivelmente 4 
minutos do final de jogo o IS-
MAI reduz para os 28-29, pa-
ra de seguida a 3 minutos do 
final empatar 29-29 e acabar 
por vencer por 30-29. 

Julgamos, e até pelo re-
gisto disciplinar, este jogo 

ANDEBOL 

Nacional dal' Divisão 
Fase de Manutenção 

EQUIPAS J• P 

1. ISMAJ 04-28 
2. Belenenses 04-24 
3. Sp. Horta 04-23 
4. AC Fafe 04-19 

RESULTADOS 

Sp. Horta - Belenenses 29-29 
'SUAI - AC Fafe 30-29 

PRÓXIMA JORNADA 
AC Fafe - Belenenses 

ISMAI - Sp. Horta 

teve alguns aspetos menos 
favoráveis ao AC Fafe, com 
a equipa de arbitragem a ter 
decisões no mínimo contro-
versas, com os fafenses a 
apresentarem queixas palpá-
veis, enfim, mais um jogo que 
se perde depois de ter estado 
praticamente ganho. 

Com esta derrota, o AC 
Fafe terá de preparar con-
venientemente a sua partici-
pação no Torneio de Acesso/ 
Manutenção, que vai permi-
tir que as duas equipas que 
se classifiquem nos dois úl-
timos lugares da 1.3  divisão e 
os 3.° e 4.° da 23  divisão, vão 
jogar na pré-época para de-
terminar quem serão os dois 
emblemas que vão estar pre-
sentes no campeonato na-
cional da 1.3  divisão da época 
2016/2017. 
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•Andebol 
AC Fafe perdeu no ISMAI e 
hipotecou permanência 
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EISSOCICI4Õ0 Desportiva Godim (Ondebol) - Peso Régua 
próximos jogos (fim de semana de 23/04/2016 e 24/04/201.6) Andebol clube supra: 
Campeonato Regional Ju-
niores / Seniores Masculinos 
- Séria A 

23/04/2016, Sábado, 18:30 
horas - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua 

AD Godim - CP Natação 

24/04/2016, Domingo, 21:30 
horas - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua 

AD Godim - Fermentóes "B"  

Torneio de Encerramento Ini-
ciados / Juvenis Masculinos 

24/04/2016, Domingo, 15:00 
horas - Pavilhão Municipal de 
Fafe 

AC Fafe - AD Godim 

25/04/2016, 2' feira, 11:00 
horas - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua 

AD Godim - AC Vermoim  

Torneio de Encerramento de 
Iniciadas Femininas 

24/04/2016, Domingo„ 17:00 
horas - Pavilhão Gimn. de 
Idães 

CA Barrosas - AD Godim 

Resultados Fim de Semana 
Anterior: 
Torneio de Encerramento Ini-
ciados / Juvenis Masculinos  

17/04/2016, Domingo, 11:00 
horas - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua 

AD Godim 33 - Callidas Club 
25 

Campeonato Regional In fantis 

Masculinos 

16/04/2016, Sábado, 15:00 
horas - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua 

AD Godim 50 - BECA "B" 10 
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CAMPEONATO REGIONAL DE INFANTIS MASCULINOS DA As-

SOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA 

CHAVES 20-20 SPORT VILA REAL BENFICA (INT. 11-11) 

Pavilhão Municipal de 
Chaves 
Árbitros: José Rodrigues e 
Carlos Figueiredo 

GD Chaves:  Pedro Carva-
lho, João Azevedo, Marco 
Sevegrand, Gonçalo Aleixo, 
Gonçalo Santos (10), Lino 
Vaz (1), Gonçalo Pinto (3), 
Tomás Ramos (1), Elber 
Marcos (2), Miguel Sousa 
(3), Afonso Oliveira, Nuno 
Freitas e Pedro António 
T: Sara Martins 

  

Desportivo de Chaves 
empatou 20-20 com o Vila 
Real Benfica para a 6a  Jor-
nada do Campeonato Re-
gional de Infantis Masculi-
nos da Associação de An-
debol de Braga, que marcou 
o final da prova. 

Os flavienses terminam 
no terceiro lugar com oito 
pontos, os mesmos que o 
Vila Real e Benfica, atrás do 
B.E.C.A B, segundo, e Go-
dim, que ficou no primeiro 
lugar. 
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Jornalista do Jornal Record

José 
Manuel 
Paulino 

Matar saudades
do andebol
Alguns antigos praticantes de an-
debol no GD Santiago voltam a 
reunir-se no fim-de-semana da 
FIAPE, numa iniciativa que nasceu 
no ano passado e que permite re-
viver outros tempos, matar sauda-
des de amigos que não se vêem há 
muito...
Esta iniciativa, na qual não pode-
rei marcar presença por motivos 
profissionais, leva-me também a 
recuar no tempo e recordar alguns 
dos melhores momentos da minha 
infância/juventude. Incentivado 
pelo meu amigo António Varela, 
lembro-me bem de dar os primei-
ros passos numa modalidade que 
se tornou uma paixão. Primeiro no 
ringue do Caldeiro ainda desco-
berto e na Esplanada-Parque.  As 
condições não eram as melhores, 
mas o gosto pelo andebol supera-
vam tudo. E, se aos fins-de-sema-
na não havia autocarro da Câmara 
para nos deslocarmos aos locais 
onde íamos jogar, lá entravam os 
nossos pais (e os respetivos carros) 
em ação.
Eram tempos diferentes, onde o 
desporto - neste caso o andebol, 
mas o mesmo se passava em re-
lação a quem jogava futebol, hó-
quei em patins e outros - eram 
praticados por puro prazer. Era ali 
também que parte da nossa per-
sonalidade era moldada, através 
do espírito de entreajuda e ca-
maradagem, a amizade, o esforço 
e também a capacidade de sofri-
mento.
O prof. João Grave Costa era o 
mentor de todo este processo, foi 
graças a ele que o andebol nasceu 
e prosperou durante vários anos 
em Estremoz. Mas também foi 
graças a um conjunto de jovens 
que abraçaram este projeto com 
muita dedicação e cujos nomes 
era impossível enumerar neste 
espaço. E assim foi que, quando 
este grupo começou a dispersar-
-se, uns por motivos profissionais, 
outros familiares, ou por quaisquer 
outros, o andebol em Estremoz 
começou a desaparecer até se ex-
tinguir. É pena...
Assim, ficam as saudades e a opor-
tunidade de recordar aqueles mo-
mentos que tanto nos marcaram.
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ARQUIVO

SANJOANENSE CAIU 
PERANTE GAIENSES

 TEXTO FILIPA GOMES FOTOGRAFIA ANTÓNIO LOUREIRO

Foi um jogo peculiar e com as emoções 
ao rubro aquele que se assistiu no pas-
sado sábado no pavilhão das Travessas. 

A Sanjoanense entrou com alguma apatia no 
encontro e mostrou dificuldades em contor-
nar o esquema defensivo dos adversários. Ain-
da equilibrou a balança durante os primeiros 
dez minutos, procurando surpreender com 
remates de média e longa distância, mas o 
Gaia foi crescendo ao longo da primeira eta-
pa. A pontaria não falhou à turma visitante, 
que beneficiou também de uma exibição par-
ticularmente inspirada do guarda-redes. Perto 
do descanso, o conjunto alvinegro viu-se sem 
o capitão Ricardo Pinho, por desqualificação 
direta. A decisão do árbitro mereceu protestos 
dos adeptos e do plantel alvinegro, que chega-

Na reta final do campeonato, a Sanjoanense/Mário Rui Lda 
sucumbiu às mãos do Gaia, por 24-33, num jogo com contornos 

polémicos e marcado por três vermelhos diretos. Durante 
a 1ª parte os gaienses assumiram o controlo do marcador, 

fruto de alguma ineficácia da turma da casa, que chegaria ao 
intervalo já sem o capitão. Na etapa complementar seguiram-

se mais duas desqualificações, que acabaram por tornar 
impossível uma reviravolta no marcador. 

ria ao intervalo a perder por 12-18. 

No reatamento continuaram as dificulda-
des em surpreender o guardião gaiense e não 
tardou para decisões da equipa de arbitra-
gem aquecerem os ânimos nas Travessas. Aos 
cinco minutos, Eduardo Pereira juntou-se a 
Ricardo Pinho na bancada. O árbitro casti-
gou o atleta com dois minutos no banco, mas 
os protestos de Eduardo fizeram o oficial sacar 
do vermelho direto. Seguiram-se sanções da 
dupla de arbitragem, amplamente contestadas 
pelos adeptos: Emanuel Silva e Rúben Vieira 
(no banco) foram castigados com exclusão e 
Bruno Pinho viu o terceiro vermelho direto. 

Reduzida a três jogadores em campo duran-

te quatro minutos, a Sanjoanense manteve-se 
de cabeça erguida e Rui Rodrigues mereceu os 
aplausos da bancada ao conseguir marcar um 
golo. Desfeita a inferioridade numérica, sem 
três jogadores essenciais e com a equipa desnor-
teada, Nuno Baptista sacou dos restantes trun-
fos que tinha no banco. Os alvinegros dignifi-
caram a camisola até ao fim do encontro, mas 
não conseguiram contornar o resultado. 

Faltam duas jornadas para o fim do campeona-
to e a Sanjoanense/Mário Rui Lda ocupa a 10ª 
posição, com 42 pontos. No próximo sábado, 
os alvinegros deslocam-se ao reduto do Modi-
cus Sandim, equipa com um ponto a menos e 
que também procura uma posição mais confor-
tável na tabela classificativa.  Página 44
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O Município de Gaia atribuiu um apoio financeiro de cerca de 130 mil euros a 15 associações
desportivas. O objectivo é promover o fomento da prática das modalidades desenvolvidas pelos
clubes com sede no concelho.

"As associações de modalidades são parceiras fundamentais do Município de Gaia. Temos um
enorme objetivo de, a partir dos clubes, do desporto escolar e da educação levar à prática uma
dimensão inclusiva da sociedade", afirmou Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia,
na cerimónia de assinatura dos contratos-programa com as seguintes associações distritais: ANDII
(Desporto para a Deficiência Intelectual), Andebol, Atletismo, Badmington, Basquetebol, Canoagem,
Ciclismo, Futebol, Natação, Patinagem, Remo, Taekwondo, Ténis, Ténis de Mesa, Voleibol.

O programa educativo "Gai@prende+" é um exemplo da assunção, pelo Município de Gaia, de
uma "objetiva inclusão do desporto como variável fundamental das atividades extra curriculares",
disse Eduardo Vítor Rodrigues. Contudo, segundo acrescentou, "não seriam universais se não
garantíssemos que as cerca de 800 crianças com necessidade educativas especiais pudessem ter
idênticas condições de acesso", através do programa paralelo de idêntica importância, o
"Gai@prende+I (Inclusão)".

O presidente da Câmara defendeu o regresso da atribuição de subsídios como discriminação
positiva e exemplificou diferentes formas de apoio municipal aos clubes do concelho, desde o
pagamento de inscrições de jovens atletas, até à cedência de equipamentos desportivos, como
formas de minimizar as despesas dos clubes e de facilitar um financiamento adicional.

José Guilherme Aguiar, vereador para o Desporto, salientou a importância das autarquias no
desenvolvimento desportivo, desde 1976, e realçou que a Câmara de Gaia está no bom caminho.
"O município foi um dos precursores que aderiu ao princípio de apoiar a formação desportiva e a
competição através destes contratos programas que hoje estão a ser assinados".

"O Município fez a sua obrigação e, neste momento, continua a fazer a sua obrigação", realçou
o autarca, referindo-se às fases da infraestruturação e da reabilitação/manutenção dos equipamentos
desportivos.

A propósito, e não obstante a inexistência de fundos comunitários, Gaia vai avançar com vários
investimentos inteligentes e sustentáveis: os pavilhões desportivos de Avintes e Canidelo, a
reabilitação da escarpa da Serra do Pilar e das encostas do Douro até Lever, encontrando-se a obra
na 2ª fase de requalificação dos areinhos de Oliveira do Douro e de Avintes, a reabilitação de
Mercado da Beira-Rio, entre outros que serão discutidos na reunião de Câmara da próxima segunda-
feira.

"A Câmara de Gaia é uma autarquia que passa por algumas dificuldades mas, com imaginação,
rigor e trabalho, tem feito grande esforço no desporto. Todas as modalidades têm notado", disse
António Paes de Faria, presidente da Direção da Associação de Ténis de Mesa do Porto, como porta-
voz dos representantes das quinze associações desportivas.

Câmara de Gaia atribui subsídio de 130
mil euros

para fomento da prática de quinze
modalidades
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Mais modalidades e inclusão do desporto adaptado.
O Município de Gaia vê os Jogos Juvenis como uma oportunidade de desporto para todos. Rui

Jorge, selecionador nacional de futebol sub-21, é o Padrinho dos Jogos Juvenis 2016, que já arrancam
com os primeiros jogos da fase de freguesia.

"É um momento de desporto para todos. Um momento em que todos competem e, para provar
isso mesmo, este ano promovemos a entrada do desporto adaptado", salientou Eduardo Vítor Rodrigues,
Presidente da Câmara Municipal de Gaia, na sua intervenção.

Para José Guilherme Aguiar, Vereador do Desporto, "os Jogos Juvenis são uma verdadeira porta
de entrada para a prática desportiva".

Andebol, atletismo, basquetebol, futebol, ginástica, natação, ténis de mesa, voleibol, xadrez e
desporto adaptado. São estas as modalidades desta edição, cuja fase de freguesias decorre até 23 de
abril. Segue-se a fase concelhia até 10 de junho e, no dia seguinte, o encerramento dos Jogos Juvenis.
A edição deste ano conta com uma parceria com o Instituto Superior da Maia, num projeto de estudo
coordenado pelo professor Daniel Duarte.

"Vamos realizar três debates: em março, abril e maio. Acima de tudo, queremos que esses debates
possam ser abrangentes e ir de encontro aos interesses de todos", sublinhou José Guilherme Aguiar.

Os debates vão realizar-se no Auditório da Paróquia de Mafamude. A apresentação dos Jogos
Juvenis 2016 realizou-se no Auditório da Assembleia Municipal. Na ocasião foram apresentados os
padrinhos de cada uma das modalidades: Gilberto Duarte (andebol), Jéssica Augusto (atletismo), Paulo
Cunha (basquetebol), Rui Jorge (futebol e Padrinho dos Jogos Juvenis 2016), Isabel Fernandes (ginástica),
Rui Borges (natação), Pedro Rufino (ténis de mesa), Jorge Antão (xadrez) e Lenine Cunha (desporto
adaptado).

Rui Jorge é o padrinho da edição deste ano.
Jogos Juvenis 2016  já começaram e

estendem-se até junho.
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