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ANDEBOL A Seleção Nacional 
feminina joga esta tarde (19.45 h) 
com a Rússia na penúltima ronda da 
fase de qualificação para o Europeu 
de dezembro, na Suécia. 

Página 1



A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 25,90 x 30,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64707140 02-06-2016

VITOR <ANU& ASI MIGUEl NUNES/ASF 

ANDEBOL 

ror 

EDITE DIAS 

O
ABC vai ceder bilhetes 
ao Benfica para o 5.° e 
decisivo jogo que vai 
realizar-se, sábado, em 
Braga. Ontem à noite, os 

minhotos negociaram com a Fe-
deração a quantidade de ingressos 
que vão disponibilizar aos encar-
nados e que será inferior às expec-
tativas dos lisboetas, uma vez que 
a lotação do pavilhão — oficial-
mente 2500 lugares — não poderá 
ser toda ocupada por questões de 

segurança. Aliás, ontem, o presi-
dente do ABC, João Nogueira, mos-
trou-se mais disponível, do que na 
véspera, no que diz respeito ao as - 
sunto. «O Benfica tem-se portado 
sempre bem connosco, isto não é 
contra o Benfica, mas contra quem 
tomou esta decisão anormal em 
defesa do Benfica», reiterou 
o dirigente. «O jogo vai 
realiza-se em Braga, sá-
bado, e vamos ser cam-
peões», repetiu. 

Do lado do Benfica, 
não há declarações ofi-
ciais de qualquer diri-
gente, tendo a posição dos 
encarnados sido sus-
tentada num comu- 

nicado emitido na terça-feira, logo 
após ser conhecida a decisão da 
FAP de adiar o jogo do titulo. 

No centro da polémica está o 
pedido de 15 por cento dos bilhe-
tes, como diz o regulamento, por 
parte do Benfica, que, de acordo 
com o mesmo regulamento, deve 
ser efetuado cinco dias antes. Ora, 

aqui começa o problema. O 
ABC e a nota emitida pela 

FAP dizem que o Benfi-
ca pediu os ingressos 
dia 28 — quatro dias 
antes da data inicial 
[1 de junho] —, pre-
cisamente o dia em 
que se soube que 
haveria 5." jogo, 

dado que nesse sábado se realizou 
o Jogo 4. 

Ainda, assim, informalmente, 
o Benfica já tinha abordado o as-
sunto com o ABC no dia 27, pedin-
do que o processo de troca de bi-
lhetes entre os clubes fosse 
semelhante ao que até então tinha 
acontecido. Só nesta fase final, re-
corde-se, minhotos e lisboetas jo-
garam seis vezes — duas para as 
competições europeias e mais qua-
tro na final do play-off. Sem proble-
mas. Até agora. A FAP decidiu in-
tervir, após avisos ao ABC, e mudou 
o jogo com nova ordem para dar bi-
lhetes. Até hoje, ao meio dia. E, 
tudo indica, vai haver bilhetes, jogo 
e, claro, campeão! 

Se o ABC não der 
bilhetes ao 
Benfica, hoje até 
ao meio-dia, a 
partida é sábado, 
ás 21 h, em S. 
João da Madeira 

Igor Zabic rumo a Alvaiade Lateral croata no FC Porto «Dois pesos e duas medidas» 

O Sporting enviou ontem uma carta de repudio à FAP tendo por base o processo da 
dispensa de bilhetes. «Estamos estupefactos! A Federação está a usar dois pesos e duas 
medidas numa situação que é exatamente igual. Quando disputamos o 5: jogo em Bra-
ga, pedimos os 15 por cento dos bilhetes a tempo e o ABC recusou. Comunicamos a si-
tuação por escrito à Federação e foi emitido um comunicado, que dizia ao ABC para nos 
ceder os bilhetes e caso não o fizesse Ia ser comunicado ao Conselho de Disciplina 'para 
os efeitos tidos por convenientes'. Não se falava em castigos e se houve alguma atuação 
desse órgão, até agora ninguém nos disse algo», começou por dizer Vicente Moura «So-
mos um dube responsável, comparecemos no jogo, sem adeptos nossos, o que nos pre-
judicou bastante. A FAP não teve nessa altura em conta, nem tem agora, que o Sporting é 
um grande dube, que Investe centenas de milhares de euros no andebol. Houve dois pe-
sos e duas medidas eapelo ao presidente Ulisses Pereira que reflita. Se a FAP bata o Spor-
ting de forma diferente, tem condições para homologar esta prova? Não sei se tem... Não 
foram criadas as condições similares», lamentou. 

'Pivot' esloveno junta-se à equipa de Zupo que, 
afinal, já não deve contar com Nuno Roque, mas que 
aposta forte em estrangeiros 

O Sporting continua de mangas arregaçadas a pre-
parar a nova época e encontrou no pivot esloveno Igor 
Zabic um novo reforço. O jogador de 23 anos esteve 
emprestado pelo Celje Pivovarna ao Maribor e vai 
tornar-se o quinto reforço estrangeiro dos leões para 
2016/2017. Depois do ponta-esquerda Felipe Borges, 
dos franceses do Montpellier, do eslovaco Michal 
Kopco do Tatran Presov, do espanhol Carlos Ruesga 
e do guarda-redes croata Matej Asanin, de 2,03 me - 
tros, é a vez de Zabic rumar a Portugal e juntar-se ao 
novo grupo que o técnico espanhol Zupo Equisoain 
está a construir. Fora das contas parece ter ficado 
Nuno Roque, o central do FC Porto. 

O FC Porto chegou a acordo como lateral -esquer-
do Mkola Spelic, de 25 anos, que estava há cinco anos 
na Eslovénia 

O FC Porto chegou a acordo com o croata Nikola Spe-
lic, 25 anos, que representava o RK Maribor Branik. O 
lateral-esquerdo tem 1, 98 m e é um dos jogadores 
mais acarinhados no clube esloveno, não só pelas di-
ficuldades físicas que passou duas operações aos om-
bros e um problema num joelho - , mas, sobretudo, por-
que mesmo assim detém o recorde de golos numa 
época (262) e nas últimas cinco épocas 602 golos. «As-
sinei um contrato de dois anos com o FC Porto, um clu 
be que tem ambições europeias, que são consistentes 
com aquilo que desejo para a minha carreira. Espero 
ajudar a equipa e que isto signifique um salto na mi-
nha carreira», disse à imprensa eslovena. 

Há jogo e há bilhetes! 
Presidente do ABC garante que 'negra' se realiza sábado, em Braga Benfica pediu informalmente ingressos 

no dia 27 Sporting sente-se tratado de forma desigual pela Federação, que não faz comentários sobre o caso 
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HOJE 
POLO AQUÁTICO 
21h00 
Benfica-CN Amadora, sub-20 
feminino, na Reboleira. 

AMANHA 

ANDEBOL, INICIADOS 
12h00 
C. Carvalhos-FC Porto, Leiria. 

BASQUETEBOL, SETÚBAL 
22h15 
Barreirense-D. Force, sub-16. 

VAI ACONTECER: 

Informe agendacrnjornal.pt 
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ABC e Benfica venceram ambos os jogos da final que disputaram em casa 

POLEMICA 
MARCA FINAL 
BILHETES O ABC diz que Benfica não pediu ingressos para o jogo no prazo 

PORMENORES 

Federação adiou 
A Federação Portuguesa de An-
debol decidiu adiar para sábado 
o jogo decisivo do campeonato, 
que estava inicialmente agenda-
do para ontem, quarta-feira. 

Sétimo duelo 
Este será o sétimo duelo entre 
as duas equipas nas últimas se-
manas, depois dos quatro jogos 
para o campeonato (2-2) e dos 
dois da final da Taça Challenge, 
conquistada pelo ABC. 

SPORTING 
QUESTIONA 
HOMOLOGAÇAO 
I3 Na meia-final (ABC -Spor-
tig, 29-28), os visitantes não 
receberam bilhetes, mas o 
jogo fez-se na data prevista. 
"Não sei se a federação tem 
condições para homologar 
esta prova", disse Vicente de 
Moura, 'vice' do Sporting. • 

NUNO MIGUEL SIMAS / PEDRO CARREIRA 

O
ABC acusa a Federação 
Portuguesa de Andebol 
(FPA) de beneficiar o 

Benfica na resolução da polé-
mica que está a envolver o jogo 
que decide o título nacional da 
modalidade. 
"A FPA tomou as dores do 

Benfica, que deveria ter pedido 
os bilhetes a que tinha direito 
[15% da lotação do Pavilhão 
Flávio Sá Leite] até cinco dias 
antes do jogo, como dizem os 
regulamentos, e fé- lo fora do  

prazo, quatro dias antes", afir-
mou ao CM João Luís Nogueira, 
presidente do clube de Braga. 

Para que o encontro decisivo 
do campeonato (18h30 de sába -
do) se realize 
no Sá Leite, o 
ABC tem de 
dar os bilhetes 
aos adeptos do 
Ben fica. "Só posso deixar uma 
garantia. Não vamos jogar fora 
de Braga, nem que seja preciso 
ceder à ilegalidade", acrescen-
tou Nogueira, sobre a hipótese  

levantada pela FPA de o encon-
tro se disputar às 21h00 de sá-
bado em campo neutro (São 
João da Madeira). O CM con-
tactou fonte oficial do Benfica, 

que recusou 
comentar o 
caso e reme-
teu explica-
ções para o 

comunicado de terça-feira, no 
qual o clube da Luz se diz "sur-
preendido com as notícias e to 
madas de posição veiculadas na 
imprensa" sobre a polémica. • 

SÃO JOÃO DA MADEIRA 
PODE RECEBER ENCONTRO 
DECISIVO DO CAMPEONATO 
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ANDEBOL
| Paulo Machado | 

O jogo que vai decidir o cam-
peão nacional de andebol em
2015/2016 realiza-se sábado, às
18.30 horas, no Pavilhão Flávio
Sá Leite, com o ABC a ceder
15% da lotação do recinto aos
adeptos do Benfica, depois da
polémica instalada com a deci-
são da Federação em adiar o jo-
go que inicialmente estava agen-
dado para quarta-feira. No
entanto, as razões evocadas pe-
los responsáveis federativos não
convencem a direcção do ABC,
considerando “trata-se de uma
decisão unilateral, sem qualquer
sustentação regulamentar ou ju-
rídica que fere de morte, o prin-
cípio da igualdade entre os clu-
bes na competição”, informou o
clube em comunicado. 

Em declarações ao Correio do
Minho, o presidente da direcção
do ABC reforça o apelo aos bra-
carenses para demonstrarem um
sinal de apoio ao clube neste
momento importante do clube.
“Apelo aos bracarenses que re-
forçam o ânimo e compareçam
com alguma antecedência no pa-
vilhão porque contamos casa
cheia a fim de evitar o que suce-
deu nas últimas vezes em que
adeptos ficaram à porta porque

polícia não deixava entrar. Este é
o último jogo da época, os bra-
carenses, sócios do SC Braga,
sócios do Hóquei Clube de Bra-
ga e estudantes da UMinho que
venham uma hora antes para en-
cher o pavilhão”, vincou o res-
ponsável máximo do clube mi-
nhoto.

A nota emitida pela Federação
na noite de terça-feira, adiando o
jogo que estava agendado para
ontem e realçando a obrigação

do ABC em ceder bilhetes ao
Benfica acabou por ser acatada
pelos responsáveis do clube mi-
nhoto, mas o assunto não fica ar-
rumado. Já ontem, a direcção do
ABC efectuou diligências no
sentido de apurar responsabili-
dades considerando que “a Fe-
deração estipulou ao arrepio das
normas regulamentares”. 

“Gritante ilegalidade” é assim
que o comunicado do ABC re-
porta a decisão da FAP em agen-
dar o jogo para o Pavilhão das
Travessas em S. João da Madei-
ra, se não fosse cumprido o pra-
zo estipulado para a entrega de
bilhetes ao Benfica, apontando a
violação do artigo 34º do Regu-
lamento Jurídico das Federações
Desportivas. “A aprovação de
alterações a qualquer regula-
mento federativo só pode produ-
zir efeitos a partir do início da
época desportiva seguinte, salvo
quando decorrer de imposição
legal, judicial ou administrati-
va”, refere o comunicado do
ABC. A exposição do clube bra-
carense seguiu para Secretaria
de Estado da Juventude e do
Desporto e Instituto Português
da Juventude e do Desporto,
com todos os pormenores de um
episódio “lamentável e incom-
preensível”, como conclui o ofí-
cio do clube bracarense.

“Apelo aos adeptos para que
apareçam com antecedência”
JOGO ENTRE ABC E BENFICA realiza-se sábado (18.30 h), no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite. João Luís Nogueira conta com apoio de todos os bracarenses e
pretende apurar responsabilidade civil da Federação Portuguesa de Andebol.

DR

Jogo do título está agendado para sábado e espera-se casa cheia no Pavilhão Flávio Sá Leite

Discórdia
“Problema da
Federação está na
contagem dos dias”
“O regulamento contempla que
o clube visitante tem de pedir os
bilhetes com antecedência de
cinco dias até 15% da lotação do
pavilhão. Ora, o Benfica fez esse
pedido a quatro dias do jogo,
pois recebemos o pedido no sá-
bado à noite via e.mail e isso até
quarta-feira dá quatro dias. 
O problema da Federação está
na contagem dos dias. Só temos
de cumprir os regulamentos, que
são explícitos e claros”, reagiu
João Luís Nogueira. “A Federação
decidiu tempestivamente, com
um erro grosseiro, adiar o jogo
por falta do cumprimento do 
regulamento pela parte do ABC.
Estão enganados e isso traz 
prejuízos ao clube, aos adeptos e
sponsers que queriam assistir ao
jogo. O regulamento prevê cinco
dias e eles solicitaram com qua-
tro e em lado nenhum está pre-
visto o adiamento do jogo. Esta-
mos perante falácia ou decisão
sentimental que prejudica o ABC
para favorecer o seu adversário e
o Benfica não precisa de benefí-
cios da Federação tendo em con-
ta a grandiosidade do seu clube”,
comentou o presidente do ABC. 

Federação
Esta direcção devia
sair com dignidade
“Espero que a Federação redi-
mir-se-á dos erros, pois qualquer
pessoa de bem tem direito de
errar e aguardamos desculpas
públicas pelo erro cometido.
Acho que esta direção está em
fim de linha e tinha a obrigação
de sair com dignidade”.

§polémica

“Deixo o apelo aos
bracarenses que reforçam o
ânimo e compareçam com
alguma antecedência no
pavilhão porque contamos
casa cheia a fim de evitar o
que sucedeu nas últimas
vezes em que adeptos
ficaram à porta porque
polícia não deixava entrar.
Este é o último jogo da
época, os bracarenses,
sócios do SC Braga, sócios
do Hóquei Clube de Braga e
estudantes da UMinho que
venham uma hora antes
para encher o pavilhão”.

João Luís Nogueira

Quem adquiriu bilhete
para o quinto jogo do
play-off, agendado para
quarta-feira, deve manter
o ingresso na medida em
que será válido para o jogo
do próximo sábado, de
acordo com informação
adiantada pelo
ABC/UMinho. Em última
instância, os bilhetes ou
convites já emitidos
podem ser substituídos
por outros referentes ao
jogo de sábado.

+ bilhetes
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Arbitragem
aveirense 
de andebol 
em destaque

Decorreu recentemente na
Grécia, mais concretamente
em Salónica, um cur so para as-
censão à categoria de árbitros
EHF de Andebol de Praia. Pre-
sentes por indicação da Fede-
ração de Andebol de Portugal
estiveram António Oliveira e
Rui Almeida (pertencem aos
quadros de arbitragem da As-
sociação de Andebol de Avei -
ro), que, dessa forma, se tor-
naram na única dupla interna-
cional portuguesa desta ver-
tente da modalidade.

Já nas competições nacio-
nais, a dupla Nuno Marques e
João Correia foi seleccionada
para dirigir a final da Taça de
Portugal de seniores femini-
nos, que se disputou no pas-
sado fim-de-semana na Ma-
deira. De referir, também, a no-
meação da dupla Mário Cou-
tinho e Ramiro Silva para um
dos cinco jogos da final do
“play-off” do Campeonato Na-
cional de seniores masculinos,
que está a ser disputado entre
o ABC e o Benfica. |

Rui Almeida e António Oliveira

D.R.
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José Roque

O Campeonato da Europa de
Andebol de Praia sub-16, em
masculinos e femininos, vai
realizar-se na praia da Nazaré,
de 8 a 10 de Julho, com a pre-
sença de 32 selecções de 19
países. O evento foi apresen-
tado na manhã de terça-feira,
no Forte de São Miguel Ar-
canjo, mais conhecido por Fa-
rol da Nazaré, com o presi-
dente da Federação de Ande-
bol de Portugal (FAP), Ulisses
Pereira, a considerar que estão
reunidas todas as condições
para uma prova de excelência.

“Sentimo-nos capazes de
nos lançar a uma candidatura
para organizar estes dois cam-
peonatos da Europa porque
sentimos que tínhamos um
parceiro forte, um parceiro que
tem feito da sua praia e da sua
região um factor permanente
de atractividade às suas terras
e que também já demonstrou
que tem a qualidade e a com-
petência necessárias para nos
ajudar a atingir a excelência da
organização que queremos
atingir", disse. 

O presidente da FAP desta-
cou ainda a importância deste
evento recordando que servirá
para apuramento para o Cam-
peonato do Mundo de 2017 e
que, por sua vez, será a ante-
câmara do apuramento para
os Jogos Olímpicos da Juven-
tude de 2018, que se realizam
em Buenos Aires. 

Já o leiriense Mário Bernar-
des relevou que as expectati-
vas são “elevadíssimas”. “Aqui
conseguiu-se uma simbiose
perfeita, que é associar este
evento desportivo ao turismo,
o que é imprescindível. A ade-
são a este evento foi facilitada

pelo facto de ser na Nazaré. É
o maior evento de sempre de
andebol de praia a este nível,
com quatro campos, o que
nunca aconteceu. Em termos
de assistência não se vai resu-
mir só à Europa. Vamos ter ob-
servadores do Brasil, Argentina
e Qatar", deu a conhecer o
coordenador nacional de an-
debol de praia que será o pró-
ximo candidato da FAP a inte-
grar os órgãos sociais da Fe-
deração Europeia de Andebol
(EHF).

Na mesma cerimónia, o pre-
sidente da Câmara da Nazaré
começou por dizer que "tem
sido um gosto trabalhar com
toda a estrutura da federação
neste projecto, que demonstra
a grande capacidade que a Na-
zaré tem de organizar eventos
internacionais. Este Campeo-
nato da Europa vai fazer desta

terra, que é a praia mais inter-
nacional do país, o centro do
andebol europeu", sublinhou
Walter Chícharro. O presidente
do município disse ainda que
"a Nazaré é bem mais do que
só ondas, é bem mais do que
gastronomia, é multifacetada
e é para isso que servem estes
eventos".

Por último, o seleccionador
nacional de andebol de praia,
Paulo Félix, destacou as exce-
lentes condições de prepara-
ção. "Nunca tivemos uma pre-
paração tão bem estruturada,

desde Março que estamos a
observar atletas. Esta prepara-
ção passou pelo Norte, Sul e
pela Madeira. Ao todo tivemos
116 atletas observados", disse
o seleccionador, que terminou
apresentando uma lista alar-
gada de convocados das selec-
ções de sub-16 masculinas e
femininas que, no início do es-
tágio, a 21 de Junho, será redu-
zido a 12 atletas e, depois, em
Julho, aos 10 convocados fi-
nais. Nesta lista alargada estão
incluídos Rita Campos (Juve
Lis), João Franco (AC Sismaria)
e Gonçalo Sousa (SIR 1.º de
Maio).

Os quatro primeiros classi-
ficados do Europeu de Ande-
bol de Praia sub-16 vão quali-
ficar-se para o Campeonato do
Mundo de Andebol de Praia
sub-17, que se realizará em 2017
num local a indicar pela IHF. |

Nazaré recebe 
Campeonato da Europa 
de Andebol de Praia 
Competição Prova no escalão de sub-16 irá acolher 32 selecções provenientes
de 19 países, servindo de apuramento para o Campeonato do Mundo. Três lei-
rienses estão pré-convocados para a selecção nacional

DR

Prova realiza-se de 8 a 10 de Julho na praia da Nazaré 

Mário Bernardes diz
que esteve será o
maior evento de sem-
pre de andebol de
praia a este nível, com
a instalação de quatro
campos

Andebol Praia
Julho
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Nazaré recebe
europeu de andebol
de praia
Sub-16 | P18
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O Campeonato da Europa de Andebol de Praia sub-16, em masculinos e femininos, vai realizar-se na
praia da Nazaré, de 8 a 10 de Julho, com a presença de 32 selecções de 19 países. O evento foi
apresentado na manhã de terça-feira, no Forte de S&atild O Campeonato da Europa de Andebol de
Praia sub-16, em masculinos e femininos, vai realizar-se na praia da Nazaré, de 8 a 10 de Julho, com
a presença de 32 selecções de 19 países. O evento foi apresentado na manhã de terça-feira, no Forte
de São Miguel Arcanjo, mais conhecido por Farol da Nazaré, com o presidente da Federação de
Andebol de Portugal (FAP), Ulisses Pereira, a considerar que estão reunidas todas as condições para
uma prova de excelência.
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As campeãs nacionais foram à Quinta Vigia mostrar a taça. FOTOS JOANA SOUSA/ASPRESS 

Grandes vencedoras 

 

apoios mesmos 

 

FRANCISCO JOSÉ CARDOSO 
fcardoso@dnoticias.pt  

Apesar de todo o sucesso desporti-
vo, dos muitos troféus conquista-
dos e de forma consecutiva, época 
após época, a verdade é que o ande-
bol madeirense - tal como todas as 
modalidades - vão continuar a re-
ceber os mesmos apoios do Gover-
no Regional. A certeza foi deixada 
pelo presidente do Governo Regio-
nal da Madeira, ontem, na Quinta 
Vigia, onde recebeu as equipas fe-
mininas do Madeira SAD, campeã 
nacional, e do CS Madeira, vence-
dora da Taça de Portugal. 

Todos os elogios são poucos, to-
dos feitos por homens - presidentes 
dos dois clubes e por Miguel Albu-
querque -, para adjectivar o que as 
mulheres, a grande maioria madei-
renses, têm feito nesta modalidade 
desportiva em particular. A verda-
de é que, como referiu o governan-
te, as madeirenses caminham ou à 
frente ao lado dos homens, nunca 
atrás, de que são exemplo os muitos 

HOMENAGEM DO 
GOVERNO AO 
ANDEBOL FEMININO 
MARCADO TAMBÉM 
POR FORTES ELOGIOS 

titulos conquistados no andebol. 
Miguel Albuquerque, que ouvira 

palavras de agradecimento de Al-
fredo Mendonça, presidente do 
Madeira SAD, e de Paulo Fontes, 
presidente do Clube Sports Madei-
ra, pelo muito que a Região tem 
apoiado a modalidade, não deixou 
de perceber que esperam mais para 
poderem chegar mais longe. "Que-
ria vos dizer que as vossas vitórias 
são a demonstração que não basta 
derramar dinheiro, muitas vezes 
sobre os problemas ou questões 
para elas ficarem resolvidas", disse. 
Essa seria a "solução mais fácil", já 
que para Miguel Albuquerque o 
"esforço e dedicação é também re- 

sultado de um trabalho na forma-
ção, na cultura desportiva, muitos 
anos de uma política desportiva 
consistentes que, a médio e longo 
prazo, é o que precisamos", elogiou. 

Perante os resultados evidentes, 
o presidente do Executivo regional 
diz que a Madeira não deve ter 
qualquer complexo de assumir 
aquilo que sempre foi, que é aberta 
ao mundo e competitiva em qual-
quer área". Mesmo assim, perante 
os anseios, Albuquerque justificou 
a manutenção do mesmo nível de 
apoio monetário pelo facto de a Re-
gião estar "ainda a sair de um plano 
de resgate económico e financeiro". 

Refira-se que sem mais apoio 
empresarial e da Região, o Madeira 
SAD poderá falhar a pré-inscrição 
da `Champions League' feminina 
de andebol, por não ter 15 mil euros 
e um pavilhão com capacidade mí-
nima para 2.000 espectadores sen-
tados. Mesmo assim, a candidatura 
avançou e clube, em alternativa, po-
derá participar na EHF Cup, a II 
Divisão das competições europeias. 

A equipa vencedora da Taça de Portugal não faltou à homenagem. 
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Pedalar de Chaves a Faro
para apoiar o andebol
ROVISCO PAIS Será no sá-
bado e durante cinco dias que
um grupo de corajosos vai lan-
çar-se à estrada para fazer de
bicicleta uma travessia solidá-
ria entre Chaves e Faro, através
da estrada nacional 2, num to-
tal de 738,5 quilómetros. A ini-
ciativa, liderada pelo grupo
Anónimos, visa angariar fun-
dos para a equipa de andebol
adaptado do Centro de Medi-
cina de Reabilitação da Região
Centro – Rovisco Pais adquira
material desportivo. 

O desafio conta com o apoio
da Universidade de Coimbra,
da Federação Portuguesa de
Ciclismo e da Federação de
Andebol de Portugal, e será
acompanhada por equipas e
grupos de ciclistas de diversas
regiões na passagem pelos 11
distritos, 36 municípios e 70
localidades ao longo de uma
mão cheia de etapas.

“O Anónimos é um grupo de
amigos que se junta pelo des-
porto. Procuramos também
encontrar causas que nos sen-
sibilizem e nos obriguem a
sensibilizar a sociedade civil”,
explicou Amândio Santos, um
dos mentores do projecto (jun-
tamente com o médico-vete-
rinário Rui Rio). O docente da
Faculdade de Ciências do Des-
porto e Educação Física da
Universidade de Coimbra
(FCDEF) explicou que esta
“causa vai ser divulgada nas

redes sociais através dos atle-
tas olímpicos”, entre os quais
Jéssica Augusto, Sara Moreira
e Ricardo Ribeiro, por forma a
apelar ao contributo de todos,
anunciando que cada um dos
municípios por onde passará
a travessia irá contribuir. 

António José Figueiredo, di-
rector da FCDEF, que lembrou
que o estabelecimento de en-
sino que dirige não esquece na
sua oferta educativa o des-
porto adaptado, elogiou “a
aventura extraordinária”,
sendo que Delmino Pereira,
presidente da Federação Por-
tuguesa de Ciclismo, bem
como Victor Lourenço, líder do
Conselho de Administração do
Centro de Medicina de Reabi-
litação da Região Centro - Ro-
visco Pais, afinaram pelo
mesmo diapasão. Joana Pais,
treinadora da equipa de ande-
bol, sublinhou que esta prática
desportiva “permite ultrapas-
sar as dificuldades de cada um
e completar o processo de rea-
bilitação”. R. S.|

Travessia em espírito solidário
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ABC 
SENTE-SE INJUSTIÇADO

PELA FEDERAÇÃO
DE ANDEBOL
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academistas reagem ao cancelamento do jogo do título

«Federação altera as regras 
prejudicando o ABC»

O 
ABC de Braga rea-
firmou, em comu-
nicado, que o Ben-
fica pediu bilhetes 

fora de tempo para o en-
contro que deveria ter-se 
disputado ontem à noite, 
e afirma que a Federação 
de Andebol modificou as 
regras da competição em 
vésperas da realização da 
final do campeonato, pre-
judicando o ABC.

Eis o teor do comunica-
do dos academistas:

«1. Estabelece o regu-
lamento desportivo da 
prova PO1 a obrigação de 
distribuição de 15% dos bi-
lhetes para o clube adver-
sário (este terá que efetuar 
o respetivo pedido de bi-
lhetes ao clube organiza-
dor, até cinco dias ante-
riores (prazo contínuo) à 
data da realização do jo-
go, dando conhecimen-
to do mesmo à Federa-
ção (art.º 5.º, n.º 5 do RE 
prova);

2.  Conforme referido 
na nota de imprensa da 
FAP no dia 28 de maio de 
(ou seja, 4 dias antes do 
jogo) veio o SL Benfica 
requerer a requisição de 
250 bilhetes para o jogo 
em causa;

3. Os serviços adminis-
trativos do nosso clube, 

estão fechados no fim de 
semana, e o mencionado 
e-mail apenas foi visua-
lizado, na segunda-feira, 
dia 30 de maio.

4. Isto é, o SL Benfica 
solicitou os bilhetes a que 
tinha direito, com apenas  
dois dias de antecedência 
da realização do decisivo 
jogo de atribuição do tí-
tulo de campeão nacio-
nal de andebol e em cla-
ro incumprimento com a 
norma regulamentar su-
pra mencionada.

5. Em resposta a tal so-
licitação, informou o ABC 
que “(…) os bilhetes públi-
co encontram-se já es-
gotados, comprados por 
empresas solidárias com 
esta posição do nosso clu-
be, estando a restante lo-
tação consignada a asso-
ciados e afins”.

6. Ora em virtude do 
SL Benfica não ter recla-
mado os bilhetes nos 5 
dias anteriores (confor-
me norma regulamen-
tar referida) o ABC, tem 
o direito de comerciali-
zar os bilhetes da forma 
que bem entender.

7. Explicada esta posi-
ção, a Federação, reme-
teu no próprio dia 30 de 
maio duas notificações 
escritas ao ABC, visando 

foi uma decisão toma-
da sem qualquer possi-
bilidade de exercício do 
contraditório pelo nos-
so clube.

13. Acresce ainda que, 
a referida deliberação da 
Direção da Federação, em 
agendar o 5.º e último jo-
go para S. João da Madei-
ra, pelas 21h00, caso não 
seja cumprido no prazo 
estipulado a entrega dos 
bilhetes ao SL Benfica,  
constitui uma clara alte-
ração da norma previs-
ta no art. 3.º n.º 2 al. c) do 
Regulamento Desportivo 
da PO01.

14. O que viola o art. 
34.º n.º 4 do RJFD que pre-
vê:  “A aprovação de al-
terações a qualquer re-
gulamento federativo só 
pode produzir efeitos a 
partir do início da época 
desportiva seguinte, sal-
vo quando decorrer de 
imposição legal, judicial 
ou administrativa”

15. Assim sendo, a re-
ferida deliberação da Di-
reção da FAP, para além 
de não respeitar o teor do 
Regulamento Desportivo 
que elaborou, modifica as 
regras da competição em 
vésperas da realização da 
final do campeonato, pre-
judicando o ABC.

16. O que constitui uma 
gritante ilegalidade, sus-
cetível de apuramento de 
responsabilidade civil (en-
tre outras) à Direção da 
Federação junto das ins-
tâncias judiciais.

17. Sem prejuízo do co-
nhecimento que daremos, 
à Secretaria de Estado e 
Juventude e do Desporto 
e ao Instituto Português e 
do Desporto, relativamen-
te a esta lamentável e in-
compreensível situação

18. Face ao exposto, so-
licitamos o apoio de todos 
os adeptos e simpatizantes 
no jogo da final, indepen-
dentemente do dia, ho-
ra, local, ou adversário 
q u e  t e n h a m o s  d e 
enfrentar…».

beneficiar o SL Benfica 
e deturpar o princípio da 
igualdade entre os clubes 
participantes».

Relata, depois, todo o 
processo que levou a Fe-
deração a agendar o jogo 
para sábado à tarde, no 
Sá Leite, ou mantendo-se 
a falta de bilhetes para o 
Benfica. Chegados aqui, 
o ABC diz que...

«10. A ausência de 
normas sancionatórias 
ou outras, estabelecidas 
no referido Regulamen-
to Desportivo específi-
co da prova que, estabe-
leçam a possibilidade de 
alteração do jogo inicial-
mente agendado para o 
dia 1 de junho, para o dia 
4 do mesmo mês (ou ou-
tro), e/ou em local que 
não seja a casa do ABC em 
Braga, tem como conse-
quência única a nulidade 
da deliberação da Dire-
ção da FAP.

11. Trata-se de uma de-
cisão unilateral, sem qual-
quer sustentação regula-
mentar ou jurídica que 
fere de morte, o princípio 
da igualdade entre os clu-
bes na competição.

12. E, em especial, os 
princípios de organização 
e transparência previstos 
no art. 5.º do RJFD, pois 

João Luís Nogueira diz que o jogo se disputará em Braga
D

M
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Presidente
do ABC
garante
“finalíssima”
em Braga

D
MDESPORTO P.21
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O Serviço de Desporto da Terceira 
vai dinamizar no próximo sábado, 
dia quatro de junho, entre as 10:00 
e as 12:00, no Complexo Desportivo 
João Paulo II, em Angra do Heroís-
mo, o XV Encontro das Escolinhas do 
Desporto, em colaboração com as di-
ferentes associações de modalidade, 
clubes desportivos escolares, clubes 
desportivos, bem como demais insti-
tuições.
Prevê-se a participação de cerca de 
500 alunos dos 143 núcleos de ativi-
dades desportivas que se encontram 
a funcionar no corrente ano letivo. 
São 20 as modalidades desportivas 
presentes, nomeadamente: andebol, 
atletismo, basquetebol, bowling, dan-
ça desportiva, equitação, futebol, fut-
sal, golfe, judo, karaté, kickboxing, 
natação, patinagem, ténis de campo, 
ténis de mesa, vela, voleibol, xadrez 
e yoga.

DIVERSAS ATIVIDADES 
O modelo organizativo a desenvolver 
é idêntico ao do ano transato, sendo 
constituído por cerca de 23 estações 
com atividades lúdicas/desportivas. 
Para além das modalidades referidas, 
incluem-se ainda jogos tradicionais, 
circuito de destrezas, bicicletas, es-
calada, ginástica, insufláveis, taurina-
pegas e tiro ao arco.
Segundo a organização, os principais 
objetivos a alcançar com este aconte-
cimento são os seguintes:
Promover, divulgar e consolidar o 
projeto das “Escolinhas do Despor-
to”; divulgar as atividades realizadas 
pelos núcleos durante a época; pro-
porcionar o convívio e troca de expe-
riências entre os diferentes núcleos; 
e, por fim, sensibilizar os professores 
e técnicos para esta atividade na es-
cola.  

ESCOLInHAS DO DESPORTO

XV encontro sábado
no João paulo II (10:00) 

EVENTO reúne cerca de 500 alunos em 
representação de 143 núcleos 

fotogrAfiA  pedro AlVes/di
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A equipa secundária do Sporting 
Clube da Horta conquistou o Cam-
peonato Regional de Andebol, esca-
lão de seniores masculinos, evento 
que decorreu, no passado fim de 
semana, em Santa Maria.
Assistiu-se, na verdade, a um de os 
campeonatos mais equilibrados dos 
últimos anos, com muitos dos re-
sultados finais a quedarem-se pelas 
margens de dois e três golos.
Conforme as expetativas iniciais, 
o Sporting da Horta “B”, com uma 
equipa bastante jovem mas muito 
experiente, atendendo a que alguns 
dos seus atletas participam com re-
gularidade no Campeonato Nacio-
nal da Primeira Divisão, obteve o 
primeiro lugar.
Porém, só após a realização do úl-
timo embate do programa, entre 
a equipa da ilha de Santa Maria, o 
Grupo Desportivo de São Pedro, e 

os terceirenses do Grupo Desporti-
vo da Casa do Povo dos Biscoitos, 
em que a vitória mariense fez igualar 
três emblemas com o mesmo núme-
ro de pontos, é que tudo se decidiu.
Levando em linha de conta o de-
sempate pela diferença de golos, a 
turma faialense sobrepôs-se à con-
génere mariense e ao conjunto mi-
caelense do Marítimo Sport Clube.
Neste contexto, ficou em segundo 
lugar a equipa da ilha de São Mi-
guel, sendo, no entanto, esta a re-
presentante açoriana à fase final do 
Campeonato Nacional da Terceira 
Divisão, a efetuar entre 10 e 12 de 
junho. Relembre-se que, por impe-
dimento federativo, o Sporting da 
Horta “B” não pode marcar presen-
ça no quadro competitivo em refe-
rência.
Registe-se ainda a boa prestação do 
GD São Pedro, que fechou os lu-

CAMPEOnATO REGIOnAL DE AnDEBOL 

SPORTING DA HORTA “B” confirmou favoritismo em prova equilibrada 

Sp. Horta “B” 
vence em Sta. Maria

gares de pódio. Apesar de possuir 
uma média de idades muito supe-
rior aos adversários, o grémio da 
casa realizou bons jogos.
Nota igualmente positiva para a 
competitiva presença do GDCP Bis-
coitos que, ao invés de anos anterio-
res, e pese o quarto posto averbado, 
teve uma participação altamente in-
teressante. Na última posição da ta-
bela (quinto) ficou a também equi-
pa micaelense do Grupo Desportivo 
da Casa do Povo dos Arrifes.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO
Aqui ficam os desfechos verificados 
ao longo da prova:
GD São Pedro 19 – Sporting da Hor-

ta “B” 22, GDCP Arrifes 20 – Marí-
timo SC 25, Sporting da Horta “B” 
27 – GDCP Arrifes 17, Marítimo SC 
24 – GD Biscoitos 23, GDCP Arri-
fes 22 – GD Biscoitos 23, GD São 
Pedro 23 – Marítimo SC 22, GD 
Biscoitos 21 – Sporting da Horta 
“B” 37, GD São Pedro 24 – GDCP 
Arrifes 21, Sporting da Horta “B” 
28 – Marítimo SC 29 e GD São Pe-
dro 28 – GD Biscoitos 27. 
Classificação final (todas as equipas 
com quatro jogos): 1.º Sporting da 
Horta “B” 10 pontos (+2 em golos), 
2.º Marítimo SC 10 (saldo nulo em 
golos), 3.º GD São Pedro 10 (-2 
em golos), 4.º GD Biscoitos 6, 5.º 
GDCP Arrifes 4. 

Equipa “B” do Sporting da Horta ganha Campeona-
to Regional de Andebol, em seniores masculinos, 
que decorreu em Santa Maria. GDCP Biscoitos em 
quarto.  
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A LPCC e a
Associação de
Andebol da
Madeira querem
mais participantes
no próximo
sábado. 

É a sétima vez que as entidades se unem para concretizar a iniciativa solidária e desportiva.

Iniciativa organizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro na Região

CANCRO
Petra Teixeira
pteixeira@jm-madeira.pt

O
exercício físico na preven-
ção da doença oncológica
foi uma das mensagens
deixadas na conferência
de imprensa da iniciativa

a decorrer no próximo sábado
“Um golo pela vida”, pelas 15 ho-
ras, no Pavilhão do Funchal (Jai-
me Moniz), à repetição do ano
passado. No seguimento dessa
ideia, o presidente do Núcleo Re-
gional da Madeira, Ricardo Sousa,
convida a participação e à assis-
tência de todos nesta ideia de
forma a que possam «partilhar a
alegria da vida» e ajudar no com-
bate ao Cancro.
Esta é a sétima edição e An-

tónio José Florido, diretor téc-
nico e executivo da Associação
de Andebol da Madeira, parceria
do evento, promete manter o

«nível de excelência» como acon-
teceu em outros anos. Nesse
sentido, agradeceu ainda o «ex-
celente» trabalho dos pais dos
atletas, seja na organização do
evento como no facto de «ano
para ano o número de atletas e
simpatizantes de andebol ter
vindo a crescer».
Também no dia de ontem es-

teve Ivelice Gonçalves, a grande
responsável pela criação deste
Torneio de Andebol Sénior, fe-
minino e masculino. A volun-
tária do Núcleo Regional da Ma-
deira da Liga Portuguesa Contra
o Cancro foi, em tempos idos,
jogadora de andebol e uma pes-
soa que passou pelo cancro «sem
nunca lhe cortar a vontade vi-
ver», como descreveu Ricardo
Sousa. JM

“Um golo pela vida”
apela à adesão

©
 J

M
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Segundo Miguel Albuquerque, a prova» da boa política do Governo para o desporto é o que foi feito por «estas duas equipas da
Madeira» que com poucos «recursos financeiros» chegaram aos «títulos». Diz-se honrado e orgulhoso da mulher madeirense.

O
presidente do Governo Re-
gional da Madeira, Miguel
Albuquerque, recebeu na
tarde de ontem o Madeira
SAD, campeã nacional de

andebol feminino, e o CS Madeira,
a equipa vencedora da Taça de
Portugal, este título disputado e
alcançado no passado fim de se-
mana, no Pavilhão do Funchal.
A cerimónia de homenagem

aos dois emblemas da Região,

Madeira SAD e CS
Madeira
Foi por demais evidente a boa
disposição do presidente do
Governo e das atletas e res-
ponsáveis diretivo dos clubes.
Miguel Albuquerque fez ques-
tão de cumprimentar uma a
uma as atletas das duas equi-
pas, bem como o presidente do
CS Madeira, Paulo Fontes, e o
director geral da SAD do Ma-
deira, Alfredo Mendonça. No
final, foi servido um Madeira de
Honra, em homenagem às
novas campeãs da Taça de Por-
tugal e do campeonato nacio-
nal.

Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebeu da capitã do Madeira SAD (direita) e do CS Madeira (esquerda) medalhas dos títulos, perante o olhar de Jorge Carvalho, Paulo Fontes e Alfredo Mendonça.
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As meninas do CS Madeira, vencedoras da Taça de Portugal.Plantel campeã do Madeira SAD recebido na Quinta Vigia

ANDEBOL
Paulo Graça
paulo.graca@jm-madeira.pt

Dedicação e honra pela Madeira

que decorreu na Quinta Vigia,
além dos principais responsáveis
das equipas e da Associação de
Andebol da Madeira (AAM), tam-
bém contou com a presença do
Secretário da Educação, Jorge
Carvalho e de David Gomes, di-
retor regional da juventude e
desporto.
Respondendo a uma questão

levantada por Alfredo Mendonça,
principal responsável pelo Ma-
deira SAD, por altura do discurso,
quanto aos apoios financeiros
do governo para presença na
liga dos campeões em andebol,
em 2016/17, Albuquerque res-
pondeu mais com a razão do
que o coração, também na sua

intervenção. 
«A política regional desportiva

vai continuar, mas sempre na
vertente principal da promoção
do desporto de formação». E
acrescenta logo a seguir de que
a «prova» está com que foi feito
por «estas duas equipas da Ma-
deira», que com poucos «recursos
financeiros» chegaram aos «tí-
tulos». 
O aumento das verbas já des-

tinadas são impossíveis neste
momento, porque a Região «saiu
em final de 2015 de uma resgate
financeiro e está, neste momento,
em recuperação económica»,
pelo que os apoios ao desporto
vão-se manter nos moldes dos

«últimos anos, apesar do resgate
ter finalizado em dezembro de
2015»
Em jeito de homenagem à mu-

lher madeirense, o líder do exe-
cutivo madeirense diz que há «o
orgulho presente nestas conquis-
tas da força da mulher madei-
rense e que a diferença das outras
é que caminha sempre ao lado
do homem ou mesmo à frente.
Nunca atrás.» Aqui, finaliza, está
o «trabalho, dedicação, esforço»
de todo um conjunto de pessoas,
«dos dirigentes às atletas».

SAD FORA DA EUROPA
O Madeira SAD não vai par-

ticipar na Liga dos Campeões

em Andebol, pois não há con-
dições «financeiras do clube,
a banca não dá crédito e os
empresários não apostam nes-
tas equipas», adiantou Alfredo
Mendonça. Só com mais «apoio
financeiro» é que se pode par-
ticipar mas, além disso, ainda
teria o clube de «arranjar um
pavilhão com um total de 2500
pessoas» para poder entrar na
maior competição de andebol
da Europa. Problema é muito
maior, pois a «Região também
não tem um recinto» desse gé-
nero.
Portanto, parece certo que a

equipa do Madeira SAD fica fora
da Liga dos Campeões. JM
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rE\iiA  
ANDEBOL 
Campeonato da Europa 
Feminino -Jogo do Grupo 
6 de qualificação - 5.3  
jornada - Portugal-Rússia, 
19h45, Pavilhão Municipal 
das Travessas (São João da 
Madeira). 

BILHAR 
Taça da Europa- Fase 
Final. a decorrer até dia 5, 
Academia de Bilhar do FC 
Porto. 

CICLISMO 
26.°Grande Prémio 
Jornal Noticias -1.a etapa - 
Viseu-Valongo, na distância 
de 187,5 km. 

Seleção AA -Jogo de 
preparação - 
Inglaterra-Portugal, 19h45, 
Estádio de Wembley, 
Londres (Inglaterra). 

Challenger 2016 - World 
Padel Tour, prova 
a decorrer até dia 5, Clube 
VII (Lisboa). 
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Jogo do título vai manter-se no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, no sábado 

Negociações entre ABC e Federação levaram a acordo e o título 
nacional será entregue em Braga. Ontem, o Sporting entrou na cliscusão 

"O' 

CAIIPEA0 DECIDE-SE 
NO "FLÁVIO SÃ LEITE" 

Após alguma indefinição, 
com a Federação a ameaçar 
que a negra se jogaria em 
campo neutro caso os 
minhotos não cedessem 
bilhetes às águias, houve 
acordo e o campeão será 
mesmo decidido em Braga 

RUIGUIMARAES 

••• Houve acordo após um 
dia de negociações entre as 
direções do ABC e da Federa-
ção de Andebol de Portugal 
(FAP) e afinal do campeona-
to vai realizar-se em Braga, 
no pavilhão Flávio Sá Leite, 
no sábado, a partir das 
18h30. A dúvida tinha-se 
instalado após a direção da 
FAP ter emitido uma nota, 
anteontem, a dar conta de 
que o jogo passaria a ter lugar 
no Pavilhão das Travessas, 
em São João da Madeira, às 
21 horas de sábado, caso os 
academistas não cedessem 
bilhetes ao Benfica, o que, 
tendo havido entendimen-
to, deverá verificar-se. Está, 
por isso, terminado um bra-
ço de ferro que levou ao adia-
mento do jogo agendado 
para ontem e que decidiria o 
campeão. 

Dado novo foi a intromis-
são do Sporting no assunto. 
Pela voz de Vicente Moura, 
os leões questionaram a vali- 

dade deste campeonato. "É 
uma decisão que aplaudimos, 
mas que queríamos que tam-
bém tivesse sido tomada no 
jogo anterior com o Sporting. 
Houve dois pesos e duas me-
didas. Peço ao presidente 
para meditar bem sobre este 
assunto e ver se a Federação 

"Niulca tinha visto 
urna coisa destas, 
atendendo ã 
gritante 
ilegalidade" 
LticioC.eavaia 
Advogado e professor 

de Direito do Desporto 

respeita o Sporting nesta mo-
dalidade ou, pelo contrário, 
nos trata de forma diferente. 
É preciso também ver se tem 
condições para homologar 
esta prova. Não sei se tem", 
disse o vice-presidente para 
as modalidades dos leões, re-
ferindo-se ao facto de o Spor-
ting também não ter tido bi-
lhetes, em Braga, no quinto 
jogo da meia-final. 

Colocado perante a dúvida 
de Vicente Moura, relativa- 

mente à homologabilidade 
do campeonato, Lúcio Cor-
reia, advogado e professor de 
Direito do Desporto, foi cla-
ro. "Só não havia condições 
para homologar a prova se o 
quinto jogo se realizasse em 
qualquer outro local que não 
fosse o pavilhão Flávio Sá  

Leite, pela referência do re-
gulamento especifico que diz 
que o quinto jogo tem de ser 
na casa do melhor classifica-
do da fase regular. Aliás, diz 
isso para osjogos1,3 e 5", afir-
mou o antigo jogador do Be-
lenenses, acrescentando: 
"Mas há mais, porque nos  

termos da lei, nomeadamen-
te do n.° 4 do Artigo 34 do Re-
gime Jurídico das Federações 
Desportivas, refere-se que 
qualquer alteração regula-
mentar às competições des-
portivas em curso só podem 
produzir efeitos na época 
desportiva subsequente". 
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Presidente do ABC garante que 
finalissima se joga mesmo em Braga 

,P Depois de a Federação 
Portuguesa de Andebol 
adiar a finalissima entre 
ABC e Benfica para depois 
de amanhã, por não terem 
sido disponibilizados bilhe-
tes às águias, o líder dos 
bracarenses não poupou 
criticas. "Isto não é nada 
contra o Benfica, mas con-
tra quem tomou esta deci- 

são anormal e anacrónica 
em defesa dele", lamentou 
Luis Nogueira, à agência 
Lusa. O presidente do ABC 
garantiu ainda que o Jogo se 
realizará mesmo em Braga 
(havia a hipótese de decor-
rer em campo neutro). dei-
xando em aberto a possibi-
lidade de ceder ingressos 
aos encarnados. 
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Adversários de Portugal (Andebol, Rugby 7´s e Futsal)
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Desporto Geral Mundiais Universitários 2016: Adversários de Portugal em Andebol, Rugby 7's e Futsal
Portugal já conhece os adversários que vai encontrar nos Campeonatos Mundiais Universitários de
2016 nas modalidades de Andebol, Rugby 7's e Futsal. Por Carlos Pereira - 1 Junho, 2016 4 0 Portugal
já conhece os adversários que vai encontrar nos Campeonatos Mundiais Universitários de 2016 nas
modalidades de Andebol, Rugby 7's e Futsal. Os sorteios realizaram-se esta Quarta-feira, 1 de Junho
de 2016, na sede da FISU (Federação Internacional Desporto Universitário), em Lausanne (Suíça).
Daniel Monteiro, presidente da FADU - Federação Portuguesa de Desporto Universitário, encara com
elevada expectativa a participação nacional nestes eventos desportivos internacionais. "As diversas
Selecções portuguesas têm vindo a apresentar-se com um elevado grau competitivo, tanto em
Campeonatos Mundiais Universitários como nas Universíadas de Verão. No Andebol, em particular,
jogaremos em Málaga para defender o título conquistado em 2014 e a medalha de ouro em 2015, nas
Universíadas de Verão". O Mundial Universitário de Andebol realiza-se de 27 Junho a 3 Julho 2016, em
Málaga (Espanha). A equipa portuguesa integra o Grupo B juntamente com a Roménia, Egipto, Coreia
e Índia. O Grupo A é encabeçado pela anfitriã Espanha, à qual se juntam Rússia, Taiwan e Japão. De 7
a 9 de Julho 2016 as atenções viram-se para o Reino Unido, onde se realizam os Mundiais
Universitários Rugby 7's. Para o presidente da FADU, Daniel Monteiro, este é um momento
extremamente importante para a equipa portuguesa. "Para muitas estudantes-atletas esta
participação representa a primeira experiência internacional e também um grande passo no
desenvolvimento do Rugby 7's feminino, que tem sido uma aposta recente da Federação Portuguesa
de Rugby". Vão apresentar-se no Campeonato Mundial, em Swansea, 10 equipas, sendo o grupo A
composto pelo Reino Unido, França, Japão, Nova Zelândia e Itália. A Selecção feminina de Portugal, no
grupo B, vai defrontar as formações do Canadá, China, Austrália e Espanha. A cidade de Goiânia
(Brasil), recebe de 3 a 10 Julho 2016 os Campeonatos Mundiais Universitários de Futsal, onde se
reúnem 12 equipas masculinas. A Rússia, que vai defender o título, calhou no grupo C, onde está
também Portugal, Tailândia e França. Na competição feminina, Portugal vai encontrar-se no Grupo B
com a Rússia, México, Argentina e a Colômbia. Daniel Monteiro, presidente da Federação Portuguesa
de Desporto Universitário, recorda que Portugal tem um largo historial no Futsal e a equipa masculina
até já foi campeã mundial em 2008. "É uma competição com um nível muito forte, já que grande
parte das formações universitárias estrangeiras se apresentam nesta competição com atletas das
Selecções séniores. Muitos dos nossos atletas universitários têm igualmente muita experiência, por via
de diversas chamadas às Selecções nacionais mais jovens, pelo que contamos fazer um bom
campeonato do mundo. Passando a fase de grupos, tudo poderá acontecer". Nas próximas semanas
serão conhecidos os convocados para as diferentes competições. TAGSFADUFISU
 
 1 Junho, 2016
 
 

Página 22



A23

Vicente Moura fala em homolgação da Liga depois da polémica com Benfica
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Dirigente do emblema de Alvalade aconselha a federação a meditar sobre a polémica que obrigou a
adiar o encontro entre o ABC e o Benfica. Vicente Moura, vice-residente para as modalidades do
Sporting, manifestou pasmo pela decisão da Federação Portuguesa de Andebol em relação aos bilhetes
a contar para o ABC-Benfica, recordando que o organismo tomou uma decisão diferente em relação ao
sucedido durante um jogo dos 'leões'. PUB "Estamos estupefactos com esta situação, porque são dois
pesos e duas medidas para uma situação exatamente igual. Quanto disputámos o quinto jogo da
meia-final em Braga, em devido tempo, contrariamente ao que o ABC alegou mais tarde, pedimos os
15 por cento de bilhetes a que tínhamos direito de acordo com o regulamento. O ABC recusou, não
entregou bilhetes, nós comunicámos a situação a FAP, que emitiu um comunicado em que dizia ao
ABC para nos ceder os bilhetes e caso não os fizesse dizia que ia comunicar ao conselho de justiça.
Até este momento sobre essa atuação não sabemos nada", disse em declarações à Sporting TV.
"Como somos um clube responsável comparecemos no jogo, realizou-se sem adeptos nossos, o que
nos prejudicou bastante, porque o ambiente foi hostil, e fomos eliminados. Acho que a Federação não
teve nessa altura em conta que o Sporting é grande clube, que investe centenas de milhares de euros
no andebol e não pode deixar de defender as suas equipas. Com esta situação, a FAP alterou o
comportamento. Emitiu um comunicado correto, agora estão a ter um comportamento correto,
contrariamente ao que fez no passado", acrescentou ,recordando que o Sporting foi prejudicado por
não ter tido adeptos no Pavilhão Sá Leite. Vicente de Moura ainda aplaudiu a decisão da Federação: "É
uma situação que aplaudimos mas que esperávamos que tivesse sido similar no jogo anterior. Não sei
o que vai acontecer, se vão ou não ceder, o que sei é que houve dois pesos e duas medidas e não sei
se a FAP - apelo ao presidente que medite sobre o assunto - trata o Sporting de maneira diferente e
tem condições para homolgar esta prova. Não sei se tem, porque não foram criadas condições
similares. A direção e os seus serviços jurídicos têm motivos para reclamar os jogos junto da
Federação. Estamos a ser prejudicados e não fomos tratados com o respeito necessário. A FAP não
pode desrespeitar um clube com a nossa dimensão".
 
 Thu, 02 Jun 2016 01:00:58 +0200
 
POR Paulo Rocha
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Sporting interessado 
em Zabic e Bozovic 
Cl Apostado em reforçar a sua 
equipa de andebol, o Sporting 
poderá estar perto de contratar 
mais dois estrangeiros. Tratam-
se do esloveno Igor Zabic, pivô 
do Celje de 24 anos, e do austría-
co lanko Bozovic, lateral direito 
de 30 anos, que na última época 
jogou no RK Metalurg Skopje. o 
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REVES. Meias-
finais entre 

Sporting e ABC 
vêm agora à tona 

LEÕES COLOCAM 
CAMPEONATO 

ANDEBOL 

Sporting diz que a FAP 
teve dois pesos e duas 
medidas sobre a não 
cedência de entradas 

ANA PAULA MARQUES 

E LÍDIA PARALTA GOMES* 

ez  A polémica em torno klos bi-
lhetes não disponibilizadõs, até 
agora, pelo ABC ao Benfica e que di - 
tou o adiamento do 5`-' jogo do título 
para sábado tem mais um protago 
nista. Trata-se do Sporting, que 
acusa a Federação (FAP) de ter 
tratado do mesmo assunto de 
maneiras diferentes, pelo que 
coloca em causa a legalidade 
do campeonato, ponderando 
mesmo avançar judicialmente. 

"Estamos estupefactos com esta 
situação, porque são dois pesos e 
duas medidas para uma situação 
exatamente igual. Quanto disputa - 
mos o 5" jogo da meia- final em Bra - 
ga, em devido tempo, contraria-
mente ao que o ABC alegou mais 

1DIRECÃOESERVIÇOS 
JuRkscosvAo 
ANAUSARSElat 
MOINOSPARA 
REGANIAROSJOGOS 
JUMODAFEDERA00" 
VICENTE MOURA, vice-presidente 
do Sporting para as modalidades 

tarde, pedimos os 15 por cento de 
bilhetes a que tínhamos direito de 
acordo com o regulamento. O 
ABC recusou, não entregou bilhe-
tes, nós comunicámos a situação à 
FAP, que emitiu um comunicado 
em que dizia ao ABC para nos ce-
der os bilhetes e caso não os fizes -
se dizia que ia comunicar ao Con - 
selho de Disciplina. Até este mo-
mento sobre essa atuação não sa - 
bemos nada", começou por refe -
rir Vicente Moura à Sporting TV. 

O vice-presidente do clube de 
Alvaiade considera, aliás, que a 
Federação teve "um comporta-
mento correto" ao pressionar os 
minhotos para dar os 15 por cento 
dos bilhetes, assim como adiar o 
jogo, com a ameaça do mesmo se 
disputar em campo neutro, mas 
que o mesmo devia ter acontecido 
nas meias- finais. "É uma situação 
que aplaudimos, masque espera -  

O prazo p ara o ABC ceder os IS% 
dos bilhetes ao Benfica e evitar 
jogar em campo neutro (encon-
tro para São João da Madeira no 
sábado às 21 horas) termina hoj e 
às 12 horas. O nosso jornal sabe 
que de uma reunião realizada on-
tem à noite ficou a disposição do 
clube minhoto em entregar os in- 

vamos tivesse sido similar no 
jogo anterior", frisou. 

Na expectativa 
Posto isto, os leões duvidam que  

gressos aos encarnados, para as-
sim poderjogar no seu pavilhão, 
sábado, às 18h30 e aproveitar o fa-
tor casa. Seja como foro ABC de-
verá avançar com uma ação em 
tribunal contra a Federação, as-
sim como uma exposição à secre-
taria de Estado daJuventude e do 
Desporto e ao IPDJ. 

haja condições para a direção da 
Federação, que está em final de 
funções, homologar o campeo-
nato. "Não sei o que vai aconte-
cer, se vão ou não ceder, o que sei  

é que houve dois pesos e duas 
medidas e não sei se a FAP - apelo 
ao presidente que medite sobre o 
assunto - trata o Sporting de ma-
neira diferente e tem condições 
para homologar esta prova. Não 
sei se tem, porque não foram 
criadas condições similares. A 
direção e os seus serviços jurídi-
cos vão analisar se têm motivos 
para reclamar os jogos junto da 
Federação. Estamos a ser preju-
dicados e não fomos tratados 
como respeito necessário. A FAP 
não pode desrespeitar um clube 
coma nossa dimensão", concluiu 
Vicente Moura ao canal do clube. o 
COM PAULO GONÇALVES 

ABC inclinado a ceder os bilhetes 

• 
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Atribuídas por Paulo Quental 

NUNO 
ESPIRITO SANTO 
OURO: O antigo guarda-
redes terá no seu quinto 

ano como treinador o maior desafio, mas 
também o mais aliciante: lutar pelo título 
de campeão. No pior momento do FC Por-
to, é de louvar a coragem... [págs. 4/5] 

PAULO 
FONSECA 
PRATA O passo atrás em 
2014 valeu-lhe, dois anos 

depois, um pulo em frente na carreira, com o 
convite para treinar o Shakhtar Donetsk. Su-
cede a Mircea Lucescu e só por isso já tem em 
si os olhos de meio mundo... (pág. 301 

ANDRÉ 
HORTA 
BRONZE: Terceiro refor-
ço do Benfica 2016/17, r) 

médio de 19 anos foi o primeiro a ser apresen-
tado ao lado de Luís Filipe Vieira. É a aposta 
vincada do clube da Luz nos jovens, até nos 
que recupera anos depois... [págs. 20/21] 

FEDERACAO 
DE ANDEBOL 
LATA: A FAP não fica 
bem na fotografia da po-

lémica dos bilhetes no jogo do título. Primei-
ro por falta de legislação na matéria e depois 
por decidir com dois pesos e duas medidas. 
O Sporting tem razão de queixa.. [pág. 311 
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Sporting interessado em Zabic e Bozovic
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=42cefd4f

 
05h38 De olho na próxima época Apostado em reforçar a sua equipa de andebol, o Sporting poderá
estar perto de contratar mais dois estrangeiros. Tratam-se do esloveno Igor Zabic, pivô do Celje de 24
anos, e do austríaco Janko Bozovic, lateral direito de 30 anos, que na última época jogou no RK
Metalurg Skopje.
 
 05h38
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Sporting intromete-se na polémica entre ABC e Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4347aaf7

 
02-06-2016 07:46
 
 Clube de Alvalade critica Federação de Andebol de ter 'dois pesos e duas medidas' e recordou que o
organismo nada fez em relação à mesma polémica nas meias-finais.
 
 Foto: TIAGO PETINGA / LUSA
 
 Bruno de Carvalho e Vicente Moura.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O vice-presidente do Sporting para as modalidades leoninos pronunciou-se na quarta-feira sobre a
polémica instalada no andebol português depois da decisão da Federação de Andebol de Portugal em
obrigar o ABC a ceder bilhetes ao Benfica para o quinto e decisivo jogo do campeonato em Braga.
 
 Em declarações à Sporting TV, Vicente Moura considerou que na sua opinião houve dois pesos e duas
medidas para situações exatamente iguais e recordou o que se passou nas meias-finais do
campeonato em que o ABC se recusou a entregar bilhetes ao emblema leonino.
 
 "Estamos estupefactos com esta situação, porque são dois pesos e duas medidas para uma situação
exatamente igual. Quanto disputámos o quinto jogo da meia-final em Braga, em devido tempo,
contrariamente ao que o ABC alegou mais tarde, pedimos os 15 por cento de bilhetes a que tínhamos
direito de acordo com o regulamento. O ABC recusou, não entregou bilhetes, nós comunicámos a
situação a FAP, que emitiu um comunicado em que dizia ao ABC para nos ceder os bilhetes e caso não
os fizesse dizia que ia comunicar ao conselho de justiça. Até este momento sobre essa atuação não
sabemos nada", afirmou o vice-presidente dos leões em declarações à Sporting TV.
 
 "Como somos um clube responsável comparecemos no jogo, realizou-se sem adeptos nossos, o que
nos prejudicou bastante, porque o ambiente foi hostil, e fomos eliminados. Acho que a Federação não
teve nessa altura em conta que o Sporting é grande clube, que investe centenas de milhares de euros
no andebol e não pode deixar de defender as suas equipas. Com esta situação, a FAP alterou o
comportamento. Emitiu um comunicado correto, agora estão a ter um comportamento correto,
contrariamente ao que fez no passado", acrescentou ainda Vicente Moura.
 
 "É uma situação que aplaudimos mas que esperávamos que tivesse sido similar no jogo anterior. Não
sei o que vai acontecer, se vão ou não ceder, o que sei é que houve dois pesos e duas medidas e não
sei se a FAP - apelo ao presidente que medite sobre o assunto - trata o Sporting de maneira diferente
e tem condições para homologar esta prova. Não sei se tem, porque não foram criadas condições
similares. A direção e os seus serviços jurídicos vão analisar têm motivos para reclamar os jogos junto
da Federação. Estamos a ser prejudicados e não fomos tratados com o respeito necessário. A FAP não
pode desrespeitar um clube com a nossa dimensão", sentenciou Vicente Moura.
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Antena 1 - Informação

de Desporto

 	Duração: 00:00:32

 	OCS: Antena 1 - Informação de Desporto
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01-06-2016 22:38

Final do campeonato de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=3db196f0

 
O Presidente do ABC garantiu que o jogo decisivo do campeonato de Andebol, marcado para sábado
às 18h30, vai realizar-se em Braga.
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Sorteio dos Campeonatos Mundiais Universitários
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-06-2016

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1b03c916

 
Portugal já conhece os adversários que vai encontrar nos Campeonatos Mundiais Universitários de
2016 nas modalidades de Andebol e Rugby 7's. Os sorteios realizaram-se esta quarta-feira, 1 junho
2016, na sede da FISU (Federação Internacional Desporto Universitário), em Lausanne, na Suíça.
Daniel Monteiro, presidente da FADU - Federação Portuguesa de Desporto Universitário, encara com
elevada expectativa a participação nacional nestes eventos desportivos internacionais: "As diversas
seleções portuguesas têm vindo a apresentar-se com um elevado grau competitivo tanto em
Campeonatos Mundiais Universitários como nas Universíadas de Verão. No andebol, em particular,
jogaremos em Málaga para defender o título conquistado em 2014 e a medalha de ouro em 2015, nas
Universíadas de Verão". O Mundial Universitário de Andebol realiza-se de 27 junho a 3 julho 2016, em
Málaga, Espanha. A equipa portuguesa integra o Grupo B juntamente com a Roménia, Egipto, Coreia e
Índia. O Grupo A é encabeçado pela anfitriã Espanha à qual se junta a Rússia, Taiwan e Japão. De 7 a
9 julho 2016 as atenções viram-se para o Reino Unido onde se realizam os Mundiais Universitários
Rugby 7's. Para o presidente da FADU, Daniel Monteiro, este é um momento extremamente
importante para a equipa portuguesa: "para muitas estudantes-atletas esta participação representa a
primeira experiência internacional e também um grande passo no desenvolvimento do Rugby 7's
feminino, que tem sido uma aposta recente da Federação Portuguesa de Rugby." Vão apresentar-se
no Campeonato Mundial, em Swansea, 10 equipas, sendo o grupo A composto pelo Reino Unido,
França, Japão, Nova Zelândia e Itália. A seleção feminina de Portugal no grupo B vai defrontar as
formações do Canadá, China, Austrália e Espanha. Nas próximas semanas serão conhecidos os
convocados para as diferentes competições.
 
 2016-06-01T20:09:05+01:00
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Presidente do ABC critica Federação de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-06-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/presidente_do_abc_critica_federacao_de_andebol.htm

l

 
Vamos ser campeões frente ao Benfica, diz João Luís Nogueira O presidente do ABC Braga disse esta
quarta-feira à agência Lusa que o quinto jogo da final do campeonato de andebol vai realizar-se em
Braga e acusa a Federação de Andebol de Portugal (FAP) de beneficiar o Benfica. "Isto não é nada
contra o Benfica, mas contra quem tomou esta decisão anormal e anacrónica em defesa do Benfica,
não sei a que título", afirmou o presidente do ABC, João Luís Nogueira, à agência Lusa. O dirigente
assegurou que o jogo será em Braga, às 18h30 de sábado, e garantiu: "vamos ser campeões, não
tenham dúvidas". João Luís Nogueira deixou ainda entreaberta a possibilidade de facultar bilhetes aos
adeptos 'encarnados', o que terá que acontecer até às 12:00 de quinta-feira para que o jogo se realize
em Braga, caso contrário será no mesmo dia, às 21:00, mas em São João da Madeira. A polémica
surgiu na terça-feira após a FAP ter anulado a marcação do jogo decisivo para hoje, conforme
inicialmente marcado, porque o clube bracarense ter-se-ia recusado a disponibilizar 15 por cento dos
bilhetes aos visitantes, e adiá-lo para sábado. Contudo, o ABC explicou hoje em comunicado que esse
pedido teria que ser feito pelo Benfica até cinco dias antes da partida, o que, segundo os minhotos,
não aconteceu, mas sim apenas quatro dias antes, "em claro incumprimento com a norma
regulamentar". Por essa razão, o ABC vendeu entretanto esses bilhetes "a empresas solidárias com a
posição do clube". O ABC acusa a FAP de, com esta "decisão unilateral", visar "beneficiar o Benfica e
deturpar o princípio da ilegalidade entre os clubes participantes", sendo que o clube bracarense
entende que a ausência de normas sancionatórias no regulamento desportivo específico da prova, que
estabeleçam a possibilidade de alteração do jogo e/ou em local que não seja a casa do ABC, em
Braga, "tem como consequência única a nulidade da deliberação da direção da FAP". O clube considera
ainda que a decisão da FAP, "para além de não respeitar o teor do regulamento desportivo que
elaborou, modifica as regras da competição em vésperas da realização da final do campeonato,
prejudicando o ABC, o que constitui uma gritante ilegalidade, suscetível de apuramento de
responsabilidade civil (entre outras) à direção da FAP junto das instâncias judiciais". O ABC informa
também que, ainda esta quarta-feira, dará conhecimento da situação à secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto e ao Instituto Português da Juventude e do Desporto.
 
 01.06.2016
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo |

É uma polémica a manchar a de-
cisão do título nacional de ande-
bol. O jogo desta noite do play-
off entre ABC/UMinho e Ben-
fica - que iria determinar o cam-
peão nacional - foi adiado, on-
tem à noite, pela Federação Por-
tuguesa de Andebol. Em causa, a
polémica com os bilhetes, que
incendiou a finalíssima - pelo
facto de o ABC/UMinho não ter
disponibilizado bilhetes para a
equipa encarnada por questões
de segurança e pelos patrocina-
dores terem comprado a lotação
do Pavilhão Flávio Sá Leite -
com a decisão da FPA a ser co-
nhecida ao início da noite. 

Assim, o jogo do título previs-
to para as 21 horas foi cancelado
e reagendado para sábado, pelas
18.30 horas (ver caixa).

“Foi adiado lamentavelmente.
A federação tomou as dores do
Benfica, que não atendeu aos
prazos e não verificou os prazos
do regulamento para o pedido de
bilhetes. O Benfica pediu com

quatro dias, quando os regula-
mentos dizem que o visitante
tem de pedir bilhetes com cinco
dias de antecedência”, explicou
o presidente João Luís Noguei-
ra. E prosseguiu. “Não há regu-
lamento nenhum nesta federação
que tenha esta sanção, adiar jo-
gos por não entrega de bilhetes.
A partir do momento em que
clube não cumpriu o regulamen-
to, nós vende- mos os bilhetes
todos aos nossos patrocinadores

e associados. É um erro grossei-
ro, seguido de outro erro que é
dizer que se não houver entrega
de bilhetes o jogo será realizado
fora de Braga. Os regulamentos
não permitem esse poder discri-
cionário”, sublinhou, acrescen-
tando ser “mais uma decisão à
Nicolás Maduro”. 

O dirigente revela que o clube
vai contestar hoje a decisão e
questiona: “O que aconteceu ao
FC Porto que andou anos a não

entregar bilhetes ao Benfica?
Nada. O que nos aconteceu a nós
há três semanas quando não en-
tregámos bilhetes ao Sporting?
Não aconteceu nada. E porquê
que acontece com o Benfica? É
uma decisão parcial e grosseira
claramente para prejudicar o
ABC. A federação quer um cam-
peão na secretaria, mas nós que-
remos ser campeões no campo”,
protestou o presidente da direc-
ção do ABC.

“Federação quer um campeão na secretaria,
mas nós queremos ser campeões no campo”
JOGO ENTRE ABC/UMINHO E BENFICA, agendado para esta noite (21 horas), que iria decidir o campeão nacional de andebol
foi adiado para sábado. Em causa, os bilhetes para o jogo. Presidente João Luís Nogueira fala em erro grosseiro da federação.

DR

Jogo decisivo para o título de campeão, entre ABC/UMinho e Benfica, foi adiado 

Jogo decisivo do título
nacional de andebol -
entre ABC/UMinho e
Benfica - agendado para
esta noite, a partir das 
21 horas, foi adiado pela
Federação Portuguesa 
de Andebol para sábado. 

Encontro será disputado
sábado, pelas 18.30 horas.

+ adiado Em comunicado, a FPA 
diz ter notificado o ABC para 
a “necessidade de cumprimento
das obrigações regulamentares
da cedência de número de
bilhetes ao clube adversário” 
e como “não cumpriu nem fez
prova no prazo fixado” a
federação adoptou as seguintes
medidas: “dar sem efeito a actual
marcação do jogo n.º 2395
ABC/Braga-Benfica agendado
para dia 1 de Junho (...);
proceder à alteração de tal jogo,
sendo efectuada nova marcação
para dia 4 de Junho, pelas 18.30
horas, devendo até ao dia 2,
pelas 12 horas, ser assegurada a
entrega dos bilhetes ao clube
adversário (...) caso não seja
cumprida, a federação designou
o mesmo dia 4 de Junho, pelas
21 horas, no Pavilhão das Tra-
vessas, em São João da Madeira,
para a realização do referido
jogo, integralmente organizado
pela federação, disponibili-
zando-se 85% dos bilhetes 
ao ABC e 15% ao Benfica”.

Página 33



  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,92 x 4,32 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 64690563 01-06-2016

ANDEBOL
ABC/UMinho - Benfica 
adiado para sábado
Polémica na atribuição dos bilhetes para o
jogo que estava agendado para hoje levou a
federação a cancelar o encontro, programan-
do novo duelo para sábado.
Pág. 22
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Casa do Povo de Arrifes demarca-se
Por causa do processo ao Grupo Desportivo

A Casa do Povo de Arrifes contatou-nos para esclarecer que o 
Grupo Desportivo é autónomo na gestão desportiva e financeira.

Eusébio Massa, que preside àquele órgão, pretende evitar con-
fusões sobre a notícia que publicamos na edição de domingo, de 
que a seção de andebol do Grupo Desportivo  tem em curso um 
procedimento administrativo previsto no Regime Jurídico de apoio 
ao movimento associativo desportivo, no sentido de ser declarado 
o incumprimento contratual parcial, relativo ao contrato programa 
de apoio à actividade de treino e de competição dos escalões de 
formação, celebrado com a DRD através do Serviço de Desporto de 
S. Miguel e referente à época 2014/2015.

Em causa, segundo nos confirmou a DRD através do director 
regional do Desporto, António Gomes, está a eventual irregularida-
de cometida pela Direcção da secção de andebol daquele clube, por 
não ter cumprido o compromisso constante desse contrato. A irre-
gularidade abrange a totalidade dos treinadores, que não estavam 
federados na Federação de Andebol de Portugal na época passada.

Ainda segundo informações recolhidas, estão também em causa 
inscrições de atletas, pelo que o Grupo Desportivo poderá ser obri-
gado a devolver parte das verbas recebidas.

A Associação de Andebol de S. Miguel está também é ser ob-
servada por eventuais irregularidades.
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Ansião organiza
festa no Dia 
Mundial da Criança

As crianças do ensino pré-
escolar e do 1.º ciclo reúnem-
-se hoje, durante todo o dia,
em Ansião, para uma grande
festa. Música, desporto, ci-
nema, expressões, gargalha-
das e muita brincadeira fa-
zem parte do programa, as-
sim como um ‘Festand’, uma
concentração de pequenos
jogadores de andebol. 
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Os madeirenses vão voltar a marcar 'Um Golo pela Vida'. 

Andebol volta a marcar 
`Um golo pela fida' 
TORNEIO SOLIDÁRIO 
REALIZA-SE ESTE 
SÁBADO NO PAVILHÃO 
DO FUNCHAL, ENTRE 
AS 9 E AS 21 HORAS 

FILIPE SOUSA 
fsousa@dnotícias.pt  

O Núcleo Regional da Madeira da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro 
em parceria com a Associação de 
Andebol da Madeira, organizam 
este sábado a sétima edição do even-
to `Um Golo pela Vida', um torneio 
de andebol sénior, feminino e mas-
culino, que vai decorrer ao longo de 
todo o dia no Pavilhão do Funchal. 

A organização deste evento é de 
uma voluntária da Liga, a ex-ande-
bolista Ivelice Gonçalves, que pas-
sou pela experiência de cancro. 

Por forma a que a receita global, 
que reverterá por inteiro para o Nú-
cleo Regional da Madeira da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, have-
rá barracas na área circundante do 
pavilhão de comes e bebes e venda 
de merchandising alusivo ao evento. 

As inscrições, que são limitadas e 
serão seleccionadas por ordem de 
chegada, têm um custo de 50 euros  

por equipa, acrescida de um seguro 
desportivo individual no valor de 
3,50 euros, e poderão ser regulariza-
das na sede da Associação de Ande-
bol da Madeira, até ao final da tarde 
de hoje. 

As equipas deverão ser constituí-
das no mínimo por 8 jogadores e 
máximo de 14 as equipas e só pode-
rão ter no máximo três jogadores fe- 

derados na época desportiva finda. 
As equipas ficarão ainda respon-

sáveis por seleccionar pelo menos 
um elemento que será responsável 
por arbitrar jogos ao longo do tor-
neio. 

A conferência de Imprensa de 
apresentação deste evento acontece 
esta tarde, na sede do Núcleo Regio-
nal, na Rua Elias Garcia. 
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AGENDA 

1 
 Concerto no hotel 

Belmond Reid's 
O Quinteto 
Atlântida, da OCM, 

dá concerto pelas 21h30, 
na sala Reid's Dining 
Room do Belmond Reid's 
Palace Hotel. 

2 
 Andebol feminino 

na Quinta Vigia 
As equipas 
femininas do 

Clubo Sports Madeira e 
Madeira Andebol SAD 
são recebidas pelas 17h30 
na Quinta Vigia. 

3 
 Atletismo celebra 
Dia da Criança 
Pelas 19 horas a 
Avenida Sá 

Carneiro, no Funchal 
recebe o evento 'Global 
Ruuning Day - Milion 
Kid Run'. 
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Governo Regional recebe campeãs 
Depois de ter atribuído louvor pú-
blico à equipa feminina do Madeira 
Andebol SAD pela conquista do 
Campeonato Nacional da I Divisão, 
o Governo Regional recebe esta 
tarde, na Quinta Vigia, as campeãs, 
que não se deslocarão sozinhas à 
`sede' da presidência do Governo, 
uma vez que o Executivo de Miguel 
Albuquerque também vai saudar a 
equipa do Club Sports Madeira, 
que levantou no domingo a Taça de 
Portugal, que brilhantemente con- 

quistou diante do Colégio de Gaia. 
Esta foi, sem sombra de dúvidas, 
uma grande época para o andebol 
madeirense, que não deixou fugir 
nenhum troféu em disputa - Ma-
deira SAD ganhou o campeonato e 
a Supertaça, o Sports Madeira a 
Taça de Portugal. 

Sai desta forma valorizada a 
aposta do Governo Regional de ter 
mantido o andebol feminino no 
mais alto patamar do desporto des-
ta Região. 
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turma minhota tem até amanhã para ceder 15 por cento da lotação do sá leite

Não cedência de bilhetes do ABC ao Benfica
leva Federação de Andebol a adiar finalíssima

 pedro vieira da silva

A
"finalíssima" en-
tre ABC/UMinho 
e Benfica, que es-
tava agendada pa-

ra esta noite (21h00), no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, 
em Braga, foi adiada para 
sábado, no mesmo palco, 
pelas 18h30.

Isto se a turma minhota 
ceder, até amanhã, os bilhe-
tes que está obrigada, por 
regulamento, aos encarna-
dos, que, devido a esta re-
cusa, informaram a Federa-
ção Portuguesa de Andebol 
que não jogariam esta noi-
te na capital minhota. 

A "bomba" surgiu perto 
das 19h15, altura em que 
o "Benfica Stuff", twitter 
do Benfica, anunciou o 
adiamento: «O jogo com 
o ABC foi adiado para sá-
bado, uma vez que o Ben-
fica se recusou a co mpare-
cer pela equipa bracarense 
não ceder bilhetes. O ABC 
tem até quinta-feira pa-
ra ceder bilhetes ao Ben-

fica, caso contrário, o jogo 
será realizado em campo 
neutro».

Por essa altura, já o 
ABC/UMinho tinha sido 
notificado pela Federa-
ção de Andebol de Portu-
gal. À mesma hora, Pedro 
Seabra e Hugo Rocha fa-
ziam, na sala de impren-

sa do Sá Leite, a antevisão 
do jogo que estava marca-
do para hoje...

ABC tem de ceder  
bilhetes ao Benfica
até amanhã
A FPA "obriga" o ABC/
/UMinho a ceder, até 
amanhã, 15 por cento ao 

Reencontro ABC-Benfica fica adiado... talvez para sábado

D
M

Benfica da lotação da "ca-
tedral do andebol" (entre 
200 a 300 bilhetes) e, se 
a ordem não for "acatada" 
pelos responsáveis acade-
mistas, a finalíssima, que 
está agendada, agora, pa-
ra sábado, pelas 18h30, no 
mesmo palco, será dispu-
tada no Pavilhão das Tra-

Anunciou a Federação

Jogo em S. João da Madeira
se não houver entendimento

A Federação de Andebol emitiu, ontem à noite, um co-
municado onde relata toda a situação e confirma que, 
caso não haja entendimento, o jogo será disputado sá-
bado à noite, em S. João da Madeira. Depois de expli-
car todo o processo, a Federação informa:

«Dar sem efeito a atual marcação do jogo… agendado 
para o dia 1 de junho, pelas 21h00 no Pavilhão Flávio Sá 
Leite, com as demais consequências regulamentares;

– Proceder à alteração de tal jogo, sendo efetuada 
nova marcação para o dia 4 de Junho, pelas 18h30 no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, devendo até ao dia 02.06 p.p., 
pelas 12h00, ser  assegurada a entrega de bilhetes ao clu-
be adversário, ou em alternativa, na sede da Federação;

– Caso a obrigação regulamentar mencionada su-
pra não seja cumprida no prazo estipulado por parte 
do ABC Braga, a Federação desde já designou o mesmo 
dia 4 de junho, pelas 21h00, no Pavilhão das Travessas 
em São João da Madeira, para a realização do referido 
jogo, sendo neste caso o jogo integralmente organiza-
do pela Federação, disponibilizando-se 85% dos bilhe-
tes ao ABC e 15% ao Benfica».

vessas, em São João da 
Madeira, com a lotação 
a ser distribuída da se-
guinte forma: 85% para o 

ABC/UMinho e 15% para 
o Benfica

A bola está do lado do 
ABC/UMinho. 

presidente do abc, joão nogueira, atira-se à federação de andebol

«Decisão antirregulamentar» e parcial
e ao melhor estilo de... «Nicolas Maduro»

O
presidente do ABC/
/UMinho, João Luís 
Nogueira, reagiu, de 
forma enérgica, à 

decisão da Federação de 
adiar o jogo.

«A Federação mandou 
adiar o jogo, mas a decisão 
é antirregulamentar. Não 
há nenhum regulamento 
que permita esta sanção 
de adiar um jogo por cau-
sa da não entrega de bilhe-
tes. A FPA não analisou, 
convenientemente e de-
vidamente o regulamen-
to relativo a esta questão. 
O regulamento diz que o 

clube visitante tem de pe-
dir, com cinco dias de an-
tecedência, os bilhetes. E 
o Benfica fez com quatro 
dias!», esclareceu, em de-
clarações à Rádio Univer-
sitária do Minho.

A última partida entre 
as duas equipas, recorde-
-se, disputou-se no sába-
do, no Pavilhão da Luz. 
Portanto, a turma encar-
nada, segundo o líder do 
ABC/UMinho, teria de ter 
feito o pedido... sábado.

«Nós temos sempre o 
pavilhão cheio de sócios 
e adeptos e, a partir do 

momento em que o ou-
tor clube não cumpre o 
regulamento, vendemos 
os bilhetes a sócios e pa-
trocinadores. A FPA nem 
sequer analisou este da-
do, porque o Benfica, re-
pito, não pediu, dentro do 
prazo, os bilhetes», vinca.

Nogueira fala em «er-
ro grosseiro» da FPA. «Só 
se pode adiar um jogo, e 
está no artigo 84, depois 
de haver um inquérito 
disciplinar e ouvidas as 
partes. Nesta decisão não 
existiu contraditório. Foi 
uma decisão à Nicolas Ma-

duro (n.d.r, Presidente da 
República Bolivariana da 
Venezuela). Isto é muito 
mau para o fim de man-
dato deste presidente da 
FPA; que merecia acabar 
com a máxima dignida-
de», juntou.

Contestação segue 
hoje para a FPA
O ABC/UMinho vai, ain-
da hoje, contestar a deci-
são. «Vivemos num país 
de direito e temos direi-
to a recurso. O que suce-
deu quando o FC Porto 
não deu bilhetes, e acon-

teceu vários anos, ao Ben-
fica? Nada! O que sucedeu 
quando, há duas sema-
nas, não demos bilhetes 
ao Sporting? Nada. Por-
que sucede agora, ainda 
por cima depois de um er-
ro da FPA? A FPA não tem 
regulamentos que susten-
tem esta decisão parcial, 
sentimental e grosseira 
que foi tomada para pre-
judicar o ABC/UMinho», 
acusa.

E o ABC/UMinho não 
parece disposto a ceder 
bilhetes para o jogo de 
sábado porque o pedi-

do do Benfica teria de ser 
feito «com cinco dias de 
antecedência». 

«A FPA enganou-se e 
tem o direito de corrigir. 
Amanhã (hoje) vamos re-
correr da decisão, e ar-
gumentar judicialmente 
e regularmentemente. A 
FPA tem hipótese de se 
redimir», finalizou.

João Luís Nogueira

D
M
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Os Açores, vencedores em 2015, en-
tão na qualidade de anfitriões, obtive-
ram o quarto lugar nos XX Jogos das 
Ilhas, evento que decorreu em Maior-
ca, Espanha. Andebol e ténis de mesa 
foram as modalidades em que os aço-
rianos mais deram nas vistas. A Sicí-
lia foi a vencedora do certame.
Os Açores participaram nesta edi-
ção dos Jogos da Ilhas com uma 
comitiva composta por 111 atletas, 
treinadores e dirigentes.
Andebol, atletismo, futebol, judo, 
natação, ténis de campo, ténis de 
mesa, vela e voleibol são as moda-
lidades em que a Região esteve re-
presentada, sendo que, em andebol 
e voleibol, a participação açoriana 
foi exclusivamente garantida por 
atletas masculinos.
Para além dos Açores, participaram 
na edição deste ano Corfu, Córse-
ga, Guyane, Baleares, Jersey, Malta, 
Martinica e Sicília.
Os Jogos das Ilhas realizam-se, 
no geral, de acordo com as regras 
internacionais e destinam-se a jo-
vens cuja situação desportiva te-
nha enquadramento das respetivas 
federações desportivas nacionais. 
Mais desenvolvimentos em próxi-
ma edição.  

jOGOS DAS ILHAS

Açores alcançam 
4.º lugar em Maiorca
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FUTEBOL
Seleção Portuguesa prosse-
gue a preparação tendo em
vista o Euro’216, nesta fase
já com 21 jogadores, com
treinos na “casa das sele-
ções”, em Oeiras. Hoje, via-
gem para Londres onde
amanhã defronta a Inglater-
ra, às às 19:45 no Estádio de
Wembley.

RECEÇÃO
Câmara Municipal de Machi-
co recebe Clube Futebol Ca-
niçal, bi-campeão regional.

ANDEBOL
Apresentação da 7.ª edição
de “Um Golo Pela Vida”, às
15:00 na sede do Núcleo da
Madeira da Liga Contra o
Cancro, na Rua Elias Garcia.

Agenda desportiva
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 EDITORIAL

Sandra Fernandes não é um
nome que diga muito a quem
não acompanha, com aten-

ção, o fenómeno desportivo. E,
dentro do desporto, para aqueles
que só gostam de futebol pouco
também pode revelar. Haverá
quem possa pensar em mulher
de jogador e alguns que alvitrem
ser jogadora de alguma coisa.
A treinadora de andebol do

Madeira SAD já não é jogadora,
mas foi. Pivô, de grande quali-
dade, das melhores que o País
jamais teve. Internacional, foi
campeã várias vezes pelo Ma-
deira. Continental, é na Madeira
que vive há muitos anos e é cá
que constituiu família.
Mas, Sandra Fernandes não

foi só uma grande jogadora. É
também uma excelente treina-
dora: na seleção, nos escalões
de formação. Mas, também nos
clubes: no Madeira SAD mascu-
linos, onde obteve meritória clas-
sificação e nos femininos, onde
conseguiu quebrar um hiato de
três épocas, devolvendo à Ma-

deira o título de campeã nacional
de andebol feminino.
Sandra Fernandes não é ma-

deirense mas tem feito mais
pelo desporto madeirense do
que muitos madeirenses. Aliás,
neste momento, se lhe questio-
narmos, dirá, com certeza, que
já é madeirense de coração.
Numa altura em que se ho-

menageia tantas pessoas, o nome
de Sandra Fernandes é uma
séria hipótese à condecoração.
Aliás, tal e qual Marco Freitas,
com o Clube Sport Madeira,
como João Freitas no basquete-
bol. Todos excelentes treinado-
res.
Mas, Sandra Fernandes, tal e

qual os outros treinadores de
que falei e de muitos outros de
que poderia falar, deixa, de cer-
teza, qualquer condecoração de
lado. Pedirá somente melhores
e mais condições de trabalho.
Em nome do desporto que ama
e tem honrado ao longo destes
muitos anos. E também em
nome das atletas que vem trei-

Sandra Fernandes
A conquistadora

ROSTO DO DIA

O BEM

O
tema é polémico e admi-
to que a outra parte possa
ter as suas razões. No en-
tanto, avanço já com a
vantagem da experiência

e das opiniões abalizadas de es-
pecialistas sobre a matéria. Se
está a pensar que estou a falar

de política, de guerra, de discri-
minação ou sequer das possíveis
punições que poderão recair so-
bre todos nós, falhou redonda-
mente.
Hoje, vou falar de um tema

que muito diz às crianças: os
trabalhos de casa. Associando-
me ao Dia Mundial que hoje se
assinala e aos direitos que todos
devemos defender, é preciso que
se aborde, sem tibiezas e sem
preconceitos, a temática.
Desde já, digo à partida, sou

contra os trabalhos de casa. Na
minha época, fazia os meus de-
veres, era assim que se chama-
vam na altura, durante o tempo
de aulas. Quem não andava em
escola privada, fazia-los em casa,
é certo, mas nessa altura as es-
colas públicas ainda não eram
a tempo inteiro, como são hoje.
Hoje em dia, com escolas a

tempo inteiro, não se entendem
os trabalhos para casa. Os pro-
fessores costumam dizer que é
para responsabilizar crianças e

"TPC"?! Não, obrigado!
É tempo de dizer basta!

"Trabalhos para
casa". Não
concordo! A
aprendizagem
escolar dá-se nas
aulas. Em casa, é
tempo de família e
de brincar. O TPC
é uma violência
para quem já
passa tantas horas
na escola. O MAL

CHEFE DE REDAÇÃO
Miguel Ângelo
mangelo@jm-madeira.pt Amelhoria da qualidade

das águas balneares é
uma boa notícia para uma

Região que tem como princi-
pal fonte de riqueza o turis-
mo. A Madeira vive das suas
paisagens, do seu clima e da
qualidade das suas águas.
São estas, junto com a hospi-
talidade lendária dos madei-
renses, as mais-valias deste
pequeno arquipélago no meio
do Oceano Atlântico. A Madei-
ra poder apresentar mais
uma estância em relação ao
ano passado pode parecer
pouco, mas é um passo signi-
ficativo na qualidade ambien-
tal que a Região pretende al-
cançar em todas as suas va-
lências. Falta agora é resolver
as situações de poluição que
ainda vão afetando as nossas
praias. No Funchal, os casos
mais complicados, conforme
reconhecido, acontecem nas
praias do Gorgulho e nas Po-
ças do Gomes. O primeiro
caso parece ser de fácil reso-
lução, o segundo é que parece
mais complicado. JM

Écaso para dizer que não
há festa que alegre a to-
dos. À primeira vista, o

evento “Fica na Cidade”, pro-
movido pela Câmara Munici-
pal do Funchal, tinha tudo
para ser um grande sucesso.
O problema é que não o tem
sido. A começar pelos pre-
sentes, menos do que em
anos anteriores, apesar da
Câmara estar a afirmar que
tem sido um sucesso. Basta
ver fotografias do evento ou
passear pela cidade após as
19 horas para ver bem o que
se (não) passa.
Mas, para além dos frequen-
tadores, são os donos dos
bares e restaurantes que
mais se queixam. É que o
modelo atual, afirmam, rou-
bam-lhes clientes. Porque
as pessoas que aparecem,
fazem-no por causa da mú-
sica e nem tanto para beber
cerveja e comer tremoços. O
problema é que, para os co-
merciantes, a Festa deve ser
para dar a ganhar o “pão”.
Para a Câmara do Funchal, o
objetivo é ver o povo conten-
te, ou seja mais propenso
para apoiar a Mudança. JM

pais no processo.
Eu acho que é desculpa de

“mau pagador”. A tarefa de en-
sinar, é verdade, é transversal
aos pais. Mas, de forma comple-
mentar. Os pais até podem e de-
vem ajudar os filhos nos estudos.
Mas, de forma voluntária, con-
soante os seus conhecimentos e
o seu tempo.
O que acontece é que, na maio-

ria dos casos, as crianças acabam
por fazer os trabalhos para casa
sozinhos. Um tempo que pode-
riam estar com a restante família
e ou a brincar. Ou mesmo até a
ver televisão. Ou das oito/nove
horas às 16/18 horas não é tempo
suficiente para uma criança de-
dicar aos estudos?!
Quando se fala em promover

tempo em família, poder-se-ia
começar com uma coisa muito
simples: acabar com os trabalhos
para casa. Quanto muito, só (al-
guns) nas férias. De resto, deixem
as crianças brincar, porque tam-
bém se aprende brincando. JM

“
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Presidente do ABC acusa Federação de "ilegalidade"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bb3ec094

 
João Luís Nogueira, presidente do ABC Fotografia: JULIO LOBO PIMENTEL O presidente do ABC disse
esta quarta-feira que o quinto jogo da final do campeonato de andebol vai realizar-se em Braga e
acusa a Federação de Andebol de Portugal (FAP) de beneficiar o Benfica "Isto não é nada contra o
Benfica, mas contra quem tomou esta decisão anormal e anacrónica em defesa do Benfica, não sei a
que título", afirmou o presidente do ABC, João Luís Nogueira, à agência Lusa. O dirigente assegurou
que o jogo será em Braga, às 18h30 de sábado, e garantiu: "vamos ser campeões, não tenham
dúvidas". João Luís Nogueira deixou ainda entreaberta a possibilidade de facultar bilhetes aos adeptos
encarnados, o que terá que acontecer até às 12h00 de quinta-feira para que o jogo se realize em
Braga, caso contrário será no mesmo dia, às 21h00, mas em São João da Madeira. A polémica surgiu
na terça-feira após a FAP ter anulado a marcação do jogo decisivo para hoje, conforme inicialmente
marcado, porque o clube bracarense ter-se-ia recusado a disponibilizar 15 por cento dos bilhetes aos
visitantes, e adiá-lo para sábado. Contudo, o ABC explicou hoje em comunicado que esse pedido teria
que ser feito pelo Benfica até cinco dias antes da partida, o que, segundo os minhotos, não aconteceu,
mas sim apenas quatro dias antes, "em claro incumprimento com a norma regulamentar". Por essa
razão, o ABC vendeu entretanto esses bilhetes "a empresas solidárias com a posição do clube". O ABC
acusa a FAP de, com esta "decisão unilateral", visar "beneficiar o Benfica e deturpar o princípio da
ilegalidade entre os clubes participantes", sendo que o clube bracarense entende que a ausência de
normas sancionatórias no regulamento desportivo específico da prova, que estabeleçam a
possibilidade de alteração do jogo e/ou em local que não seja a casa do ABC, em Braga, "tem como
consequência única a nulidade da deliberação da direção da FAP". O clube considera ainda que a
decisão da FAP, "para além de não respeitar o teor do regulamento desportivo que elaborou, modifica
as regras da competição em vésperas da realização da final do campeonato, prejudicando o ABC, o
que constitui uma gritante ilegalidade, suscetível de apuramento de responsabilidade civil (entre
outras) à direção da FAP junto das instâncias judiciais". O ABC informa também que esta quarta-feira
dará conhecimento da situação à secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e ao Instituto
Português da Juventude e do Desporto.
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Vicente de Moura questiona campeonato
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Vicente Moura, vice-presidente do Sporting para as modalidades, defendeu esta quarta-feira que a
Federação Andebol de Portugal (FAP) está a ter "dois pesos e duas medidas" na gestão dos bilhetes
para os jogos da final do play-off do campeonato. "Estamos estupefactos com esta situação, porque
são dois pesos e duas medidas para uma situação exatamente igual. Quanto disputámos o quinto jogo
da meia-final em Braga, em devido tempo, contrariamente ao que o ABC alegou mais tarde, pedimos
os 15% de bilhetes a que tínhamos direito de acordo com o regulamento. O ABC recusou, não
entregou bilhetes, nós comunicámos a situação à FAP, que emitiu um comunicado em que dizia ao
ABC para nos ceder os bilhetes e caso não o fizesse dizia que ia comunicar ao conselho de justiça. Até
este momento não sabemos mais nada", afirmou o vice-presidente dos leões em declarações à
Sporting TV. O dirigente disse ainda que os leões foram prejudicados pelo facto de não terem adeptos
no pavilhão Flávio Sá Leite. "Como somos um clube responsável comparecemos no jogo, realizou-se
sem adeptos nossos, o que nos prejudicou bastante, porque o ambiente foi hostil, e fomos eliminados.
Acho que a federação não teve nessa altura em conta que o Sporting é um grande clube, que investe
centenas de milhares de euros no andebol e não pode deixar de defender as suas equipas. Com esta
situação, a FAP alterou o comportamento. Emitiu um comunicado correto, agora estão a ter um
comportamento correto, contrariamente ao que fez no passado", declarou. Vicente de Moura concorda
com a decisão da FAP mas duvida que o campeonato possa ser homologado perante a diferença de
condições que as equipas tiveram: "É uma situação que aplaudimos, mas que esperávamos que
tivesse sido similar no jogo anterior. Não sei o que vai acontecer, se vão ou não ceder, o que sei é que
houve dois pesos e duas medidas e não sei se a FAP trata o Sporting de maneira diferente e tem
condições para homologar esta prova. Não sei se tem, porque não foram criadas condições similares.
A direção e os seus serviços jurídicos têm motivos para reclamar os jogos junto da federação. Estamos
a ser prejudicados e não fomos tratados com o respeito necessário. A FAP não pode desrespeitar um
clube com a nossa dimensão"
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Andebol de praia: três atletas de Leiria na convocatória alargada para o Europeu sub-
16
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2f84fc5f

 
Rita Campos (Juve Lis), João Franco (AC Sismaria) e Gonçalo Sousa (SIR 1.º de Maio) estão no
primeiro lote de escolhidos pelo seleccionador nacional Paulo Félix para o Europeu sub-16, competição
que irá ter lugar na Nazaré, de 8 a 10 de Julho. O Campeonato da Europa de andebol de praia de sub-
16, evento que terá lugar na praia da Nazaré de 8 a 10 de Julho, foi apresentado na manhã da
passada terça-feira, numa cerimónia que se realizou no Forte de São Miguel Arcanjo. A cerimónia
contou com a presença do Walter Chicharro, presidente da Câmara Municipal da Nazaré, de Ulisses
Pereira, presidente da Federação de Andebol de Portugal, de Mário Bernardes, coordenador nacional
de andebol de praia, e Paulo Félix, seleccionador nacional da modalidade. "A adesão ao evento foi
facilitada pelo facto de ser na Nazaré. Temos 16 selecções masculinas e 16 selecções femininas e
tivemos de deixar selecções de fora", sublinhou Mário Bernardes. "Aumentámos o quadro competitivo,
que inicialmente era de 12 + 12 selecções. É o maior evento de sempre de andebol de praia a este
nível, com quatro campos de andebol de praia, o que nunca aconteceu", disse o também presidente
da Associação de Andebol de Leiria. Paulo Félix destacou as excelentes condições de preparação.
"Nunca tivemos uma preparação tão bem estruturada. Desde Março que estamos a observar atletas e
passámos pelo Norte, Sul e Madeira, num total de 116 atletas observados." O seleccionador nacional
apresentou ainda uma lista alargada de convocados das selecções de sub-16 masculina e feminina,
que no início do estágio, a 21 de Junho, será reduzido a 12 atletas cada e depois, em Julho, aos 10
que vão participar no evento. Os quatro primeiros classificados do Europeu qualificam-se para o
Mundial de sub-17, que se realizará em 2017. Já os três primeiros neste Mundial apuram-se para os
Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, em 2018.
 
 01 Junho 2016
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Presidente do ABC diz que ´finalíssima´ será em Braga e critica Federação
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O presidente do ABC Braga disse, esta quarta-feira, que o quinto jogo da final do campeonato de
andebol vai realizar-se em Braga e acusa a Federação de Andebol de Portugal (FAP) de beneficiar o
Benfica. "Isto não é nada contra o Benfica, mas contra quem tomou esta decisão anormal e anacrónica
em defesa do Benfica, não [.] 25 Partilhas Share Tweet Share Share Email Comentários O presidente
do ABC Braga disse, esta quarta-feira, que o quinto jogo da final do campeonato de andebol vai
realizar-se em Braga e acusa a Federação de Andebol de Portugal (FAP) de beneficiar o Benfica. "Isto
não é nada contra o Benfica, mas contra quem tomou esta decisão anormal e anacrónica em defesa
do Benfica, não sei a que título", afirmou o presidente do ABC, João Luís Nogueira. O dirigente
assegurou que o jogo será em Braga, às 18h30 de sábado, e garantiu: "vamos ser campeões, não
tenham dúvidas". João Luís Nogueira deixou ainda entreaberta a possibilidade de facultar bilhetes aos
adeptos 'encarnados', o que terá que acontecer até às 12h00 de quinta-feira para que o jogo se
realize em Braga, caso contrário será no mesmo dia, às 21h00, mas em São João da Madeira. A
polémica surgiu na terça-feira após a FAP ter anulado a marcação do jogo decisivo, que estava
marcado para esta quarta, porque o clube bracarense ter-se-ia recusado a disponibilizar 15 por cento
dos bilhetes aos visitantes, e adiá-lo para sábado. Contudo, o ABC explicou, esta quarta-feira, em
comunicado, que esse pedido teria que ser feito pelo Benfica até cinco dias antes da partida, o que,
segundo os minhotos, não aconteceu, mas sim apenas quatro dias antes, "em claro incumprimento
com a norma regulamentar". Por essa razão, o ABC vendeu entretanto esses bilhetes "a empresas
solidárias com a posição do clube". O ABC acusa a FAP de, com esta "decisão unilateral", visar
"beneficiar o Benfica e deturpar o princípio da ilegalidade entre os clubes participantes", sendo que o
clube bracarense entende que a ausência de normas sancionatórias no regulamento desportivo
específico da prova, que estabeleçam a possibilidade de alteração do jogo e/ou em local que não seja
a casa do ABC, em Braga, "tem como consequência única a nulidade da deliberação da direção da
FAP". O clube considera ainda que a decisão da FAP, "para além de não respeitar o teor do
regulamento desportivo que elaborou, modifica as regras da competição em vésperas da realização da
final do campeonato, prejudicando o ABC, o que constitui uma gritante ilegalidade, suscetível de
apuramento de responsabilidade civil (entre outras) à direção da FAP junto das instâncias judiciais". O
ABC informa também que, ainda esta quarta, dará conhecimento da situação à secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto e ao Instituto Português da Juventude e do Desporto. Fique a par das
Notícias de Desporto. Siga O MINHO no Facebook. Clique aqui Tópicos:ABC de Braga, Federação de
Andebol de Portugal
 
 2016-06-01T18:08:53+00:00
 
http://facebook.com/ominhopt
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O presidente do ABC Braga disse esta quarta-feira à agência Lusa que o quinto jogo da final do
campeonato de andebol vai realizar-se em Braga e acusa a Federação de Andebol de Portugal (FAP)
de beneficiar o Benfica. "Isto não é nada contra o Benfica, mas contra quem tomou esta decisão
anormal e anacrónica em defesa do Benfica, não sei a que título", afirmou o presidente do ABC, João
Luís Nogueira, à agência Lusa. O dirigente assegurou que o jogo será em Braga, às 18:30 de sábado,
e garantiu: "vamos ser campeões, não tenham dúvidas". Continuar a ler João Luís Nogueira deixou
ainda entreaberta a possibilidade de facultar bilhetes aos adeptos 'encarnados', o que terá que
acontecer até às 12:00 de quinta-feira para que o jogo se realize em Braga, caso contrário será no
mesmo dia, às 21:00, mas em São João da Madeira. A polémica surgiu na terça-feira após a FAP ter
anulado a marcação do jogo decisivo para hoje, conforme inicialmente marcado, porque o clube
bracarense ter-se-ia recusado a disponibilizar 15 por cento dos bilhetes aos visitantes, e adiá-lo para
sábado. Contudo, o ABC explicou hoje em comunicado que esse pedido teria que ser feito pelo Benfica
até cinco dias antes da partida, o que, segundo os minhotos, não aconteceu, mas sim apenas quatro
dias antes, "em claro incumprimento com a norma regulamentar". Por essa razão, o ABC vendeu
entretanto esses bilhetes "a empresas solidárias com a posição do clube". O ABC acusa a FAP de, com
esta "decisão unilateral", visar "beneficiar o Benfica e deturpar o princípio da ilegalidade entre os
clubes participantes", sendo que o clube bracarense entende que a ausência de normas sancionatórias
no regulamento desportivo específico da prova, que estabeleçam a possibilidade de alteração do jogo
e/ou em local que não seja a casa do ABC, em Braga, "tem como consequência única a nulidade da
deliberação da direção da FAP". O clube considera ainda que a decisão da FAP, "para além de não
respeitar o teor do regulamento desportivo que elaborou, modifica as regras da competição em
vésperas da realização da final do campeonato, prejudicando o ABC, o que constitui uma gritante
ilegalidade, suscetível de apuramento de responsabilidade civil (entre outras) à direção da FAP junto
das instâncias judiciais". O ABC informa também que, ainda hoje, dará conhecimento da situação à
secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e ao Instituto Português da Juventude e do
Desporto. Autor: Lusa
 
 17h06
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Vicente Moura, vice-presidente para do Sporting para as modalidades, confessou-se esta quarta-feira
muito surpreendido com a decisão da Federação Andebol de Portugal (FAP) em relação ao quinto e
decisivo encontro entre ABC e Benfica, lembrando que a mesma entidade tomou uma decisão
diferente para uma situação semelhante entre os leões e a formação bracarense. "Estamos
estupefactos com esta situação, porque são dois pesos e duas medidas para uma situação exatamente
igual. Quanto disputámos o quinto jogo da meia-final em Braga, em devido tempo, contrariamente ao
que o ABC alegou mais tarde, pedimos os 15 por cento de bilhetes a que tínhamos direito de acordo
com o regulamento. O ABC recusou, não entregou bilhetes, nós comunicámos a situação a FAP, que
emitiu um comunicado em que dizia ao ABC para nos ceder os bilhetes e caso não os fizesse dizia que
ia comunicar ao conselho de justiça. Até este momento sobre essa atuação não sabemos nada",
garantiu o vice-presidente dos leões em declarações à Sporting TV. O dirigente lembra que os leões
foram prejudicados pelo facto de não terem adeptos no pavilhão Flávio Sá Leite. "Como somos um
clube responsável comparecemos no jogo, realizou-se sem adeptos nossos, o que nos prejudicou
bastante, porque o ambiente foi hostil, e fomos eliminados. Acho que a Federação não teve nessa
altura em conta que o Sporting é grande clube, que investe centenas de milhares de euros no andebol
e não pode deixar de defender as suas equipas. Com esta situação, a FAP alterou o comportamento.
Emitiu um comunicado correto, agora estão a ter um comportamento correto, contrariamente ao que
fez no passado." Continuar a ler O comandante aplaude a decisão da FAP mas duvida que o
campeonato possa ser homolgado perante a diferença de condições que as equipas tiveram. "É uma
situação que apluadimos mas que esperávamos que tivesse sido similar no jogo anterior. Não sei o
que vai acontecer, se vão ou não ceder, o que sei é que houve dois pesos e duas medidas e não sei se
a FAP - apelo ao presidente que medite sobre o assunto - trata o Sporting de maneira diferente e tem
condições para homolgar esta prova. Não sei se tem, porque não foram criadas condições similares. A
direção e os seus serviços jurídicos têm motivos para reclamar os jogos junto da Federação. Estamos
a ser prejudicados e não fomos tratados com o respeito necessário. A FAP não pode desrespeitar um
clube com a nossa dimensão" Autor: José Morgado
 
 22h17
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Em declarações a Bola Branca, Vicente Moura acusa a Federação de ter dois pesos e duas medidas.
Em causa está um conflito entre ABC e Benfica O Sporting admite impugnar o campeonato nacional de
andebol, afirma o vice-presidente para as modalidades, Vicente Moura, em declarações a Bola Branca.
Em causa está a decisão da Federação de adiar o derradeiro jogo da final entre o ABC e o Benfica,
como forma de pressionar o clube de Braga a remeter para Lisboa os ingressos a que o Benfica tem
direito. Os leões acusam a Federação de Andebol de nada ter feito num caso idêntico, quando o ABC
também se recusou a atribuir ingressos ao Sporting. "Nós achamos estranho, para não lhe chamar
algo de muito mais grave, que agora a Federação faz aquilo que lhe compete, mas não fez nem
alterou a situação quando teve conhecimento de um caso semelhante. Eu posso perguntar, nós
podemos perguntar, o Sporting Clube de Portugal pode perguntar se a Federação vai ter condições
para homologar este campeonato nacional", afirma Vicente Moura a Bola Branca. Questionado se o
Sporting vai tentar impugnar o campeonato, o vice-presidente dos leões para as modalidades admite
que o clube irá "até às últimas consequências". "Admito essa possibilidade. Já temos queixas de
arbitragem, já temos apresentado queixas que a Federação não tem acolhido e mais: o presidente do
conselho de arbitragem tem elogiado actuações de árbitros que toda a gente viu que são prejudiciais
para o Sporting Clube de Portugal. Temos admitido tudo isso, até agora, mas não há dúvidas que há
dois pesos e duas medidas. Isto é inaceitável e, provavelmente o Sporting, - eu não sou presidente do
Sporting, mas o presidente está comigo - irá até às últimas consequências", conclui Vicente Moura.
 
 01 Jun, 2016 - 20:45
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LUSA 01 Jun, 2016, 17:00 | Andebol ABC e Benfica jogam final | Reuters O presidente do ABC Braga
disse esta quarta-feira à agência Lusa que o quinto jogo da final do campeonato de andebol vai
realizar-se em Braga e acusa a Federação de Andebol de Portugal (FAP) de beneficiar o Benfica. "Isto
não é nada contra o Benfica, mas contra quem tomou esta decisão anormal e anacrónica em defesa
do Benfica, não sei a que título", afirmou o presidente do ABC, João Luís Nogueira, à agência Lusa. O
dirigente assegurou que o jogo será em Braga, às 18h30 de sábado, e garantiu: "vamos ser
campeões, não tenham dúvidas". João Luís Nogueira deixou ainda entreaberta a possibilidade de
facultar bilhetes aos adeptos 'encarnados', o que terá que acontecer até às 12h00 de quinta-feira para
que o jogo se realize em Braga, caso contrário será no mesmo dia, às 21h00, mas em São João da
Madeira. A polémica surgiu na terça-feira após a FAP ter anulado a marcação do jogo decisivo para
hoje, conforme inicialmente marcado, porque o clube bracarense ter-se-ia recusado a disponibilizar 15
por cento dos bilhetes aos visitantes, e adiá-lo para sábado. Contudo, o ABC explicou hoje em
comunicado que esse pedido teria que ser feito pelo Benfica até cinco dias antes da partida, o que,
segundo os minhotos, não aconteceu, mas sim apenas quatro dias antes, "em claro incumprimento
com a norma regulamentar". Por essa razão, o ABC vendeu entretanto esses bilhetes "a empresas
solidárias com a posição do clube". O ABC acusa a FAP de, com esta "decisão unilateral", visar
"beneficiar o Benfica e deturpar o princípio da ilegalidade entre os clubes participantes", sendo que o
clube bracarense entende que a ausência de normas sancionatórias no regulamento desportivo
específico da prova, que estabeleçam a possibilidade de alteração do jogo e/ou em local que não seja
a casa do ABC, em Braga, "tem como consequência única a nulidade da deliberação da direção da
FAP". O clube considera ainda que a decisão da FAP, "para além de não respeitar o teor do
regulamento desportivo que elaborou, modifica as regras da competição em vésperas da realização da
final do campeonato, prejudicando o ABC, o que constitui uma gritante ilegalidade, suscetível de
apuramento de responsabilidade civil (entre outras) à direção da FAP junto das instâncias judiciais". O
ABC informa também que, ainda hoje, dará conhecimento da situação à secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto e ao Instituto Português da Juventude e do Desporto. Please enable
JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 01 Jun, 2016, 17:00|
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O clube minhoto enviou esta 4ªfeira um comunicado às redacções onde contesta a atitude da
Federação Portuguesa de Andebol a propósito do adiamento do jogo com o Benfica A Administração do
ABC/UMinho pronunciou-se esta quarta-feira sobre o adiamento do jogo entre ABC/UMinho e Benfica
que vai definir o novo campeão nacional de Andebol. Tal como já ontem adiantava aos microfones da
RUM o presidente da estrutura, o ABC/UMinho critica e contesta a posição tomada pela Federação
considerando que se trata de "uma decisão unilateral, sem qualquer sustentação regulamentar e
jurídica que fere de morte o princípio da igualdade entre os clubes na competição". No comunicado
pode ler-se ainda que a Federação "não respeita" o teor do regulamento. Comunicado do ABC/UMinho:
"Relativamente ao 5º jogo da final entre ABC Braga/S. L. Benfica, agendado para o dia 01 de Junho,
pelas 21.00 horas no Pavilhão Flávio Sá Leite, cumpre à Direcção do ABC de Braga informar e
esclarecer o seguinte: 1. Estabelece o regulamento desportivo da prova PO1 a obrigação de
distribuição de 15% dos bilhetes para o Clube adversário (este terá que efetuar o respetivo pedido de
bilhetes ao Clube organizador, até cinco dias anteriores (prazo continuo) à data da realização do jogo,
dando conhecimento do mesmo à Federação (art.º 5.º, n.º 5 do RE prova); 2. Conforme referido na
Nota de Imprensa da FAP no dia 28 de Maio de 2016 (ou seja, 4 dias antes do jogo) veio o SL Benfica
requerer a requisição de 250 bilhetes para o jogo em causa; 3. Os serviços administrativos do nosso
Clube, estão fechados no fim de semana, e o mencionado e-mail apenas foi visualizado, na segunda-
feira, dia 30 de Maio. 4. Isto é, o SL Benfica solicitou os bilhetes a que tinha direito, com apenas dois
dias de antecedência da realização do decisivo jogo de atribuição do título de Campeão Nacional de
Andebol e em claro incumprimento com a norma regulamentar supra mencionada. 5. Em resposta a
tal solicitação, informou o ABC que "(.) os bilhetes público encontram-se já esgotados, comprados por
empresas solidárias com esta posição do nosso Clube, estando a restante lotação consignada a
associados e afins". 6. Ora em virtude do SL Benfica não ter reclamado os bilhetes nos 5 dias
anteriores (conforme norma regulamentar referida) o ABC de Braga, tem o direito de comercializar os
bilhetes da forma que bem entender. 7. Explicada esta posição, a Federação, remeteu no próprio dia
30 de Maio duas notificações escritas ao ABC de Braga, visando beneficiar o SL Benfica e deturpar o
princípio da igualdade entre os Clubes participantes; 8. O ABC explicou que o pedido do SL Benfica
contraria as normas regulamentares estipuladas pela Federação, a que esta dolosamente ignorou; 9.
Por consequência a Federação estipulou ao arrepio das normas regulamentares em vigor que: i) Dar
sem efeito a actual marcação do jogo nº 2395, ABC Braga/S. L. Benfica, agendado para o dia 01 de
Junho, pelas 21.00 horas no Pavilhão Flávio Sá Leite, com as demais consequências regulamentares;
ii) Proceder à alteração de tal jogo, sendo efectuada nova marcação para o dia 04 de Junho, pelas
18.30 horas no Pavilhão Flávio Sá Leite, devendo até ao dia 02.06 p.p., pelas 12 .00 horas, ser
assegurada a entrega de bilhetes ao clube adversário, ou em alternativa, na sede da Federação; iii)
Caso a obrigação regulamentar mencionada supra em ii) não seja cumprida no prazo estipulado por
parte do ABC Braga, a Federação desde já designou o mesmo dia 04 de Junho, pelas 21.00 horas, no
Pavilhão das Travessas em São João da Madeira, para a realização do referido jogo, sendo neste caso
o jogo integralmente organizado pela Federação, disponibilizando-se 85% dos bilhetes ao ABC Braga e
15% ao S. L. Benfica. 10. A ausência de normas sancionatórias ou outras, estabelecidas no referido
Regulamento Desportivo específico da prova que, estabeleçam a possibilidade de alteração do jogo
inicialmente agendado para o dia 1 de Junho, para o dia 4 do mesmo mês (ou outro), e/ou em local

Página 53



que não seja a casa do ABC em Braga, tem como consequência única a nulidade da deliberação da
Direcção da FAP 11. Trata-se de uma decisão unilateral, sem qualquer sustentação regulamentar ou
jurídica que fere de morte, o princípio da igualdade entre os clubes na competição. 12. E, em especial,
os princípios de organização e transparência previsto no art. 5º do RJFD, pois foi uma decisão tomada
sem qualquer possibilidade de exercício do contraditório pelo nosso Clube. 13. Acresce ainda que, a
referida deliberação da Direção da Federação, em agendar o 5º e último jogo para o Pavilhão das
Travessas em S. João da Madeira, pelas 21.00h, caso não seja cumprido no prazo estipulado a entrega
dos bilhetes ao SL Benfica, constitui uma clara alteração da norma prevista no art. 3º nº2 al. c) do
Regulamento Desportivo da PO01. 14. O que viola o art. 34º nº4 do RJFD que prevê: "A aprovação de
alterações a qualquer regulamento federativo só pode produzir efeitos a partir do início da época
desportiva seguinte, salvo quando decorrer de imposição legal, judicial ou administrativa" 15. Assim
sendo, a referida deliberação da Direcção da FAP, para além de não respeitar o teor do Regulamento
Desportivo que elaborou, modifica as regras da competição em vésperas da realização da final do
campeonato, prejudicando o ABC. 16. O que constitui uma gritante ilegalidade, suscetível de
apuramento de responsabilidade civil (entre outras) à Direção da Federação junto das instâncias
judiciais. 17. Sem prejuízo do conhecimento que ainda hoje daremos, à Secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto e ao Instituto Português da Juventude e do Desporto, I.P. relativamente a
esta lamentável e incompreensível situação 18. Face ao exposto, solicitamos o total apoio de todos os
adeptos e simpatizantes no jogo da Final independentemente do dia, hora, local, ou adversário que
tenhamos de enfrentar.".
 
 Hoje às 14H34
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Acordo entre Federação de Andebol e os clubes foi alcançado esta tarde Está alcançado o acordo entre
a Federação de Andebol de Portugal e ABC/UMINHO e S.L. Benfica. As três instituições estiveram, tal
como o a RUM adiantou, esta tarde em negociações e chegaram há minutos a acordo. O ABC/UMINHO
aceitou ceder bilhetes ao clube da Luz, ainda assim, sabe-se que o número de ingressos cedidos será
inferior aos quase 300 pedidos pelas águias. Desta forma o jogo que inicialmente estava previsto para
esta noite foi confirmado para o próximo Sábado e vai jogar-se no Pavilhão Flávio Sá Leite. A decisão
do título de campeão irá acontecer na casa dos academistas que conseguem manter, desta forma,
este importante factor que é jogar perante os seus adeptos e no seu pavilhão.
 
 Há 14 minutos
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01-06-2016 17:10
 
 O presidente do clube bracarense, João Luís Nogueira, manifestou a convicção de que a sua equipa
será campeã nacional.
 
 Foto: © 2016 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.
 
 Adeptos do ABC devem lotar o último jogo da final
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O presidente do ABC Braga disse hoje à agência Lusa que o quinto jogo da final do campeonato de
andebol vai realizar-se em Braga e acusa a Federação de Andebol de Portugal (FAP) de beneficiar o
Benfica. "Isto não é nada contra o Benfica, mas contra quem tomou esta decisão anormal e anacrónica
em defesa do Benfica, não sei a que título", afirmou o presidente do ABC, João Luís Nogueira, à
agência Lusa.
 
 O dirigente assegurou que o jogo será em Braga, às 18:30 de sábado, e garantiu: "Vamos ser
campeões, não tenham dúvidas". João Luís Nogueira deixou ainda entreaberta a possibilidade de
facultar bilhetes aos adeptos 'encarnados', o que terá que acontecer até às 12:00 de quinta-feira para
que o jogo se realize em Braga, caso contrário será no mesmo dia, às 21:00, mas em São João da
Madeira.
 
 A polémica surgiu na terça-feira após a FAP ter anulado a marcação do jogo decisivo para hoje,
conforme inicialmente marcado, porque o clube bracarense ter-se-ia recusado a disponibilizar 15 por
cento dos bilhetes aos visitantes, e adiá-lo para sábado.
 
 Contudo, o ABC explicou hoje em comunicado que esse pedido teria que ser feito pelo Benfica até
cinco dias antes da partida, o que, segundo os minhotos, não aconteceu, mas sim apenas quatro dias
antes, "em claro incumprimento com a norma regulamentar". Por essa razão, o ABC vendeu
entretanto esses bilhetes "a empresas solidárias com a posição do clube".
 
 O ABC acusa a FAP de, com esta "decisão unilateral", visar "beneficiar o Benfica e deturpar o princípio
da ilegalidade entre os clubes participantes", sendo que o clube bracarense entende que a ausência de
normas sancionatórias no regulamento desportivo específico da prova, que estabeleçam a
possibilidade de alteração do jogo e/ou em local que não seja a casa do ABC, em Braga, "tem como
consequência única a nulidade da deliberação da direção da FAP".
 
 O clube considera ainda que a decisão da FAP, "para além de não respeitar o teor do regulamento
desportivo que elaborou, modifica as regras da competição em vésperas da realização da final do
campeonato, prejudicando o ABC, o que constitui uma gritante ilegalidade, suscetível de apuramento
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de responsabilidade civil (entre outras) à direção da FAP junto das instâncias judiciais".
 
 O ABC informa também que, ainda hoje, dará conhecimento da situação à secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto e ao Instituto Português da Juventude e do Desporto.
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Fui praticante desportivo profissional de Andebol durante muitos anos, mas é com pena que, constato
o decaimento daquela que foi durante décadas, a segunda modalidade do País quer em número de
praticantes, quer do interesse dos meios de comunicação social em geral. Os tempos em que o
Andebol, independentemente da transmissão televisiva semanal em sinal aberto ou fechado, era uma
romaria de gente aos pavilhões de todo o País, quer na fase regular, quer na fase final, terminou há
alguns anos e pelo rumo que as coisas levam, não se auguram momentos de felicidade na
modalidade. Neste momento, o Andebol nacional, vive uma situação de miserocracia de ideias,
alicerçada na subsidiodependência do Estado, representado por pessoas sem capacidade de devolver à
modalidade, o prestígio nacional e internacional que noutros tempos (em particular do meu querido
amigo Luís Santos) granjeou. E perante a situação caricata que assistimos nos últimos dias, fácil é de
perceber, porque razão, a modalidade está doente e muito distante dos seus tempos dourados.
Através de Nota de Imprensa de 31 de maio do presente ano, a Federação de Andebol de Portugal
(doravante FAP) desmarcou o 5º (e último) jogo da final entre ABC Braga/S. L. Benfica, agendado
para o dia 01 de Junho, pelas 21.00 horas no Pavilhão Flávio Sá Leite, em virtude do Clube minhoto
não ter entregue ao Clube visitante 15% dos bilhetes aparentemente devidos nos termos
regulamentares. Refira-se que o jogo estava com lotação esgotada e com transmissão televisiva (coisa
rara nos últimos anos) assegurada. Mais consta da referida Nota de Imprensa que, a FAP procede a
nova marcação para o dia 04 de Junho, pelas 18.30 horas no Pavilhão Flávio Sá Leite, devendo até ao
dia 02.06 p.p., pelas 12 .00 horas, ser assegurada a entrega de bilhetes ao clube adversário (SL
Benfica), ou em alternativa, na sede da Federação. Acrescentando que, caso a obrigação regulamentar
mencionada supra, não seja cumprida no prazo estipulado por parte do ABC Braga, a Federação desde
já designou o mesmo dia 04 de Junho, pelas 21.00 horas, no Pavilhão das Travessas em São João da
Madeira, para a realização do referido jogo, sendo neste caso o jogo integralmente organizado pela
Federação, disponibilizando-se 85% dos bilhetes ao ABC Braga e 15% ao S. L. Benfica. Ora, a
estranheza e incompreensão do teor da Nota de Imprensa, levou-me a analisar a regulamentação
desportiva em questão. Após análise da mesma, constata-se a manifesta evidência de ilegalidades que
não podem passar em claro, perante o público em geral, e sobretudo, perante o Governo e a
Administração Pública competente. Com efeito, estabeleceu a FAP, no regulamento desportivo da
prova PO1 (art. 5.º, n.º 5 do Regulamento Específico aprovado em Reunião de Direção de
06/05/2015, e que entrou em vigor em 01/07/2015,);a obrigação de distribuição de 15% dos bilhetes
para o Clube adversário (mas este terá que efetuar o respetivo pedido de bilhetes ao Clube
organizador, até cinco dias anteriores (prazo continuo) à data da realização do jogo, dando
conhecimento do mesmo à Federação). Conforme referido na Nota de Imprensa da FAP, o SL Benfica
(por incúria ou não) apenas requereu no dia 28 de Maio de 2016 (ou seja, 4 dias antes do jogo) a
requisição de 250 bilhetes para o jogo em causa. Em resposta a tal solicitação, o ABC informou que
"(...) os bilhetes público encontram-se já esgotados, comprados por empresas solidárias com esta
posição do nosso Clube, estando a restante lotação consignada a associados e afins". Em primeiro
lugar, realce-se que a proporção de 85% para 15% entre Clube visitado e Clube Visitante não é todo
equitativa, nem pugna pelo equilíbrio do apoio dos sócios, adeptos ou apoiantes dos Clubes em
questão. Sendo certo que, em muitas outras partidas do Campeonato Nacional de Andebol da
presente época, a referida proporção foi totalmente ignorada por alguns Clubes, e sem que tal mereça
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comportamento semelhante por parte da FAP, relativamente a Sporting CP e FC Porto, entre muitos
outros. Mas foi na sequência desta, aparente e inócua divergência, que a referida Nota de Imprensa
foi publicada e a Direção aparentemente deliberou. E assim, cumpre esclarecer o leitor. O
Regulamento Desportivo específico do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Andebol masculino da
presente época, contém uma disposição (art. 14º) que anula todas as demais disposições
regulamentares que contradigam aquela Regulamentação desportiva específica. Assim, as normas
constantes daquele Regulamento desportivo específico, têm um valor hierárquico superior, às normas
dos restantes Regulamentos que eventualmente o contrariem, pelo que, será neste corpo normativo
que as eventuais incidências ocorridas na competição, terão de ser solucionadas. Contudo, por falta de
arte do regulamentador, ou incapacidade para o efeito, a verdade é que o aludido Regulamento, não
estabelece, por um lado, a possibilidade de alteração do jogo desde há muito agendado para o dia 1
de Junho, para o dia 4 do mesmo mês (ou outro), bem como, da designação de outro local que não
seja a casa do ABC em Braga, ex vi o art. 3º nº2 al. c) do Regulamento Desportivo da PO01 que
refere que as: "1/2 Final e Final serão disputadas à melhor de 5 jogos (no sistema, Casa, Fora, Casa,
eventual 4.º jogo Fora, e eventual 5.º jogo em casa do melhor classificado na 1.ª Fase". Tendo em
conta que, na 1ª fase do Campeonato, o ABC de Braga terminou em 2º lugar, e o SL Benfica em 4º,
ainda mais difícil se torna compreender a legalidade da referida deliberação da Direção, ao arrepio do
Regulamento Desportivo que elaborou e aprovou. Assim, a referida deliberação da Direção da FAP
registada na Nota de Imprensa de ontem, ao prever o agendamento do 5º e último jogo do
Campeonato Nacional para o Pavilhão das Travessas em S. João da Madeira, pelas 21.00h, caso não
seja cumprido no prazo estipulado a entrega dos bilhetes ao SL Benfica, constitui uma clara alteração
da norma prevista no art. 3º nº2 al. c) do Regulamento Desportivo da PO01 ainda em vigor. Como a
FAP não deveria ignorar, dispõe o art. 34º nº 4 do Regime Jurídico das Federações Desportivas que:
"A aprovação de alterações a qualquer regulamento federativo só pode produzir efeitos a partir do
início da época desportiva seguinte, salvo quando decorrer de imposição legal, judicial ou
administrativa". Pelo que, a ilegalidade da referida deliberação é atroz e, sobretudo, atentadora do
princípio da igualdade entre os Clubes em questão, sendo por consequência, suscetível de apuramento
de responsabilidade civil (entre outras) à Direção da Federação. Assim, a referida deliberação da
Direção da FAP, para além de manifestamente ilegal, e de não respeitar o teor do Regulamento
Desportivo específico que elaborou, modifica as regras da competição em vésperas da realização da
final do campeonato, prejudicando todos intervenientes, mas em especial, todos aqueles que, como
eu, amam a modalidade. Veremos que consequências, serão apuradas desta caricata e vergonhosa
situação, mas no fundo quem perde.é o maltratado Andebol Português. Lisboa, 1 de Junho de 2016
Advogado na MGRA Soc. Advogados (lmc@mgra.pt) e Docente Direito do Desporto Universidade
Lusíada de Lisboa
 
 01/06/2016 18:30
 
Lúcio Miguel Correia
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Presidente do ABC acusa Federação de beneficiar o Benfica
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Fala em "defesa" dos encarnados... 17:06 . Record Por Record O presidente do ABC Braga disse esta
quarta-feira à agência Lusa que o quinto jogo da final do campeonato de andebol vai realizar-se em
Braga e acusa a Federação de Andebol de Portugal (FAP) de beneficiar o Benfica."Isto não é nada
contra o Benfica, mas contra quem tomou esta decisão anormal e anacrónica em defesa do Benfica,
não sei a que título", afirmou o presidente do ABC, João Luís Nogueira, à agência Lusa.O dirigente
assegurou que o jogo será em Braga, às 18:30 de sábado, e garantiu: "vamos ser campeões, não
tenham dúvidas".João Luís Nogueira deixou ainda entreaberta a possibilidade de facultar bilhetes aos
adeptos 'encarnados', o que terá que acontecer até às 12:00 de quinta-feira para que o jogo se realize
em Braga, caso contrário será no mesmo dia, às 21:00, mas em São João da Madeira.A polémica
surgiu na terça-feira após a FAP ter anulado a marcação do jogo decisivo para hoje, conforme
inicialmente marcado, porque o clube bracarense ter-se-ia recusado a disponibilizar 15 por cento dos
bilhetes aos visitantes, e adiá-lo para sábado.Contudo, o ABC explicou hoje em comunicado que esse
pedido teria que ser feito pelo Benfica até cinco dias antes da partida, o que, segundo os minhotos,
não aconteceu, mas sim apenas quatro dias antes, "em claro incumprimento com a norma
regulamentar".Por essa razão, o ABC vendeu entretanto esses bilhetes "a empresas solidárias com a
posição do clube".O ABC acusa a FAP de, com esta "decisão unilateral", visar "beneficiar o Benfica e
deturpar o princípio da ilegalidade entre os clubes participantes", sendo que o clube bracarense
entende que a ausência de normas sancionatórias no regulamento desportivo específico da prova, que
estabeleçam a possibilidade de alteração do jogo e/ou em local que não seja a casa do ABC, em
Braga, "tem como consequência única a nulidade da deliberação da direção da FAP".O clube considera
ainda que a decisão da FAP, "para além de não respeitar o teor do regulamento desportivo que
elaborou, modifica as regras da competição em vésperas da realização da final do campeonato,
prejudicando o ABC, o que constitui uma gritante ilegalidade, suscetível de apuramento de
responsabilidade civil (entre outras) à direção da FAP junto das instâncias judiciais". O ABC informa
também que, ainda hoje, dará conhecimento da situação à secretaria de Estado da Juventude e do
Desporto e ao Instituto Português da Juventude e do Desporto.
 
 17:06 . Record
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Polémica dos bilhetes : Sporting questiona se campeonato deve ser homolgado
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O dirigente lembra que os leões foram prejudicados pelo facto de não terem adeptos no pavilhão
Flávio Sá Leite. 22:17 . Record Por Record Vicente Moura, vice-presidente para do Sporting para as
modalidades, confessou-se esta quarta-feira muito surpreendido com a decisão da Federação Andebol
de Portugal (FAP) em relação ao quinto e decisivo encontro entre ABC e Benfica, lembrando que a
mesma entidade tomou uma decisão diferente para uma situação semelhante entre os leões e a
formação bracarense."Estamos estupefactos com esta situação, porque são dois pesos e duas medidas
para uma situação exatamente igual. Quanto disputámos o quinto jogo da meia-final em Braga, em
devido tempo, contrariamente ao que o ABC alegou mais tarde, pedimos os 15 por cento de bilhetes a
que tínhamos direito de acordo com o regulamento. O ABC recusou, não entregou bilhetes, nós
comunicámos a situação a FAP, que emitiu um comunicado em que dizia ao ABC para nos ceder os
bilhetes e caso não os fizesse dizia que ia comunicar ao conselho de justiça. Até este momento sobre
essa atuação não sabemos nada", garantiu o vice-presidente dos leões em declarações à Sporting
TV.O dirigente lembra que os leões foram prejudicados pelo facto de não terem adeptos no pavilhão
Flávio Sá Leite. "Como somos um clube responsável comparecemos no jogo, realizou-se sem adeptos
nossos, o que nos prejudicou bastante, porque o ambiente foi hostil, e fomos eliminados. Acho que a
Federação não teve nessa altura em conta que o Sporting é grande clube, que investe centenas de
milhares de euros no andebol e não pode deixar de defender as suas equipas. Com esta situação, a
FAP alterou o comportamento. Emitiu um comunicado correto, agora estão a ter um comportamento
correto, contrariamente ao que fez no passado."O comandante aplaude a decisão da FAP mas duvida
que o campeonato possa ser homolgado perante a diferença de condições que as equipas tiveram. "É
uma situação que apluadimos mas que esperávamos que tivesse sido similar no jogo anterior. Não sei
o que vai acontecer, se vão ou não ceder, o que sei é que houve dois pesos e duas medidas e não sei
se a FAP - apelo ao presidente que medite sobre o assunto - trata o Sporting de maneira diferente e
tem condições para homolgar esta prova. Não sei se tem, porque não foram criadas condições
similares. A direção e os seus serviços jurídicos têm motivos para reclamar os jogos junto da
Federação. Estamos a ser prejudicados e não fomos tratados com o respeito necessário. A FAP não
pode desrespeitar um clube com a nossa dimensão"
 
 22:17 . Record
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Andebol - Peso Régua 

Associação Desportiva 
de Godim 

RESULTADOS 

Torneio Encerramento Iniciados Masculinos 

22/05/2016, Domingo, 11:00 Horas — Pavilhão Municipal de Peso 

da Régua — AD Godim 30 — SVR Benfica "B" 24 

Minis 

22/05/2016, Domingo, das 10:00 Às 17:00 Horas - Campo 

Municipal de Peso da Régua 

Taça Associação Andebol Vila Real — Taça AAVR 

SVR BENFICA 3 — AD GODIM 6 
AD GODIM 12 — AD AMARANTE 2 

BECA A 6 — AD GODIM 7 

PRÓXIMA JORNADA 

Campeonato Regional Juniores / Seniores Masculinos Série A 

29/05/2016, Domingo, 18:30 Horas — Pavilhão Municipal 

de Ermesinde — CP Natação - AD Godim 

Torneio Encerramento Iniciados Masculinos 

25/05/2016, 4' Feira — 21:30 Horas — Pavilhão Municipal Vizela 

Callidas Club — AD Godim 

29/05/2016, Domingo, 15:00 Horas — Pavilhão Municipal de Peso 

da Régua — AD Godim — AC Fafe 

II Gala do Andebol - Associação Desportiva Godim 

28 Maio 2016, Sábado - Pavilhão Municipal de Peso da Régua 

20:00 horas - Recepção com sessão fotográfica 

20:30 horas - Recepção às entidades oficiais 

21:30 horas - Início da Gala 

Encontro Nacional De Minis - Peso Da Régua 

Entre 30 Junho a 03 de Julho de 2016 — Participação 

de 60 Equipas 

Federação Portuguesa de Andebol Visita à Cidade do Peso do Ré-

gua num Primeiro Encontro com a Associação Desportiva de Godim 

e a Câmara Municipal do Peso da Régua para a entrega da reali-

zação do maior evento que irá decorrer na Cidade da Régua o En-

contro Nacional de Minis entre 29 de Junho a 03 de Julho de 2016. 
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ANDEBOL 

Nove atletas do 
Sporting da Horta 
na seleção Açores 
nosJogos das Ilhas 
Baleares 2016 

Nove atletas do escalão de ini-
ciados do Sporting Clube Horta 
estão convocados para a Seleção 
Açores nos Jogos das Ilhas Bale-
ares 2016. 

No primeiro jogo, a seleção 
açoriana defronta os Baleares. 
O encontro está agendado para 
quarta-feira, pelas 12h00. 

Mediante o resultado do pri-
meiro jogo será definido o restan-
te calendário da Seleção Açores. 

Os jogos das Ilhas Baleares 
2016 realizam-se em Palma de 
Maiorca de 23 a 29 de Maio. 

A Seleção Açores será orienta-
da pelo selecionador, Rui Santos 
e pelo treinador, Mário Betten-
court. ■ 
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ANDEBOL
TORNEIO DE
CAPTAÇÃO

O ACV Andebol Clube, em parceria com os Agrupamentos
de Escolas Padre Benjamim Salgado e Camilo Castelo
Branco, promove, domingo, no Pavilhão Municipal Terras
de Vermoim, um torneio de captação inter-escolas. Durante
a manhã, a partir das 9h30, atletas oriundos dos centros
sociais de Castelões e de Pousada de Saramagos, bem
como alunos dos primeiro e segundo anos do 1.º ciclo dos
dois agrupamentos vão praticar a modalidade. A tarde é
reservada para as crianças dos terceiro e quarto anos de
escolaridade.
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ANDEBOL
FALTARAM

GOLOS
PARA

O TÍTULO
A AA Didáxis venceu o último
jogo, frente ao Xico Andebol,
por 40-13, mas não conseguiu
ser campeã regional de infan-
tis, devido à diferença de golos
marcados e sofridos. Acaba,
assim, no 2º lugar, com os
mesmos pontos do 1º clas-
sificado.
Nota de registo é que esta
equipa apenas perdeu um jogo
durante toda a época, o que
constitui, desde já, um feito
que demonstra a qualidade e
o futuro desta formação. Todas
as vitórias foram por números
esclarecedoras e na última a
atleta Vitória Ferreira marcou
14 golos.

Campeonato Nacional
de Juniores
A AA Didáxis perdeu, em casa,
por 29-26, diante do Colégio
de Gaia, equipa que terminou
a competição no 1º lugar e
garantiu o acesso à fase final
da discussão do título nacional.
Apesar da AA Didáxis não ter
hipótese de apuramento reali-
zou um jogo digno e obrigou o
Colégio de Gaia a muito tra-
balho para vencer. As atletas
vão agora disputar a final
nacional do Desporto Escolar
nos dias 19 a 22 de maio.
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Andebol

juniores da sir 
vencem em almeirim

Em jogo da última jornada 
do Campeonato Nacional 
da 2ª Divisão, os juniores 
averbaram mais uma vitória 
na deslocação ao reduto dos 
3AAA de Almeirim, num jogo 
claramente dominado pela 
equipa da casa. Ao intervalo 
o resultado de 15-8 era prova 
disso. A segunda parte foi 
a confirmação com o final 
de 34-22 que garantiu a 
classificação no 5º lugar

As juniores, também a disputar a últi-
ma jornada, apresentaram-se com a equi-
pa de juvenis reforçada por 3 juniores, 
aproveitando a receção aos 20 Kms de 
Almeirim para as juvenis prepararem a 
3ª fase marcada para este fim de sema-
na em Leça. Em relação ao jogo em si os 
5-13 ao intervalo e os 14-28 no fim do 
jogo acabam por resumir o mesmo. De-
pois do 4º lugar e da presença na fase 
final na época passada, este ano a SIR 1º 
de Maio fica pela segunda fase que lhe 
garantiu o estatuto da sexta melhor equi-
pa portuguesa.

As infantis foram até Leiria medir for-
ças com a Juventude do Lis, equipa tradi-
cionalmente difícil mas que não teve ar-
gumentos para as meninas de verde que, 
com uma parte parte dominadora (1-11), 
resolveram a partida que chegou ao fim 
com o resultado 10-18.

As seniores, por sua vez, foram até ao 
Porto defrontar o académico local, colo-
cando frente a frente duas boas equipas 

que se respeitaram desde o início e am-
bas a privilegiar a ação defensiva como 
forma de chegar à vitória. Nos primeiros 
16 minutos, nota positiva para a SIR 1º 
de Maio que vencia por 6-3, a partir 
daí atravessou um período de inépcia 
atacante apenas marcando um golo nos 
restantes 14 minutos da 1ª parte valendo 
a excelente prestação da defesa que só 
permitiu 3 golos ao Académico, que se 
aproximou com o resultado ao intervalo 
favorável às cores marinhenses por 7-6. 
Segundo tempo e a continuação das di-
ficuldades do ataque da SIR 1º de Maio 
que só aos 16 minutos fez um golo e, nes-
sa altura, já a equipa da casa dominava 
por 10-8. Só perto do fim do jogo é que a 
concretização voltou com 5 golos, mas aí 
já era tarde com a vitória do Académico 
por 16-13. Com este resultado a SIR 1º de 
Maio mantém a 3ª posição mas atrasou-
-se na luta pela subida à 1ª Divisão.

 Ò JuVenis feMininas na 3ª fase

 Na próxima sexta feira começa em 
Leça a terceira fase do campeonato na-
cional de juvenis com a participação da 
equipa da casa, do Alavarium, do CS 
Madeira e da SIR 1º de Maio, que vão 
disputar a quarta e última vaga para a 
fase final. A equipa marinhense entra em 
competição sexta feira, às 19h, frente ao 
Alvarium, no sábado mede forças com o 
CS Madeira, às 18h, e no domingo com-
pleta a competição frente à equipa da 
casa, em jogo agendado para as 13h15.

No próximo fim de semana apenas os 
juvenis masculinos jogam em casa, no sá-
bado, às 15h, frente aos Empregados do 
Comércio. ß Página 66
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Casa da Criatividade voltou a ser palCo da Gala dos Campeões

autarquia homenageou 433 campeões

A Casa da Criatividade foi 
palco de mais uma edição da 
Gala dos Campeões Sanjoanen-
ses, uma iniciativa através da 
qual a autarquia distingue atle-
tas e dirigentes que, ao longo da 
última época, se evidenciaram 
na modalidade que praticam 
ou representam. Inserida nas 
comemorações dos 32 anos de 
elevação à categoria de cidade, 
assinalados no passado dia 16 
de maio, na edição deste ano 
do evento foram atribuídas 
433 distinções, num total de 14 
modalidades de 12 associações 
e agrupamentos de escolas. O 
professor João Araújo, falecido a 
8 de novembro do ano passado, 
vítima de doença prolongada, 
também não foi esquecido, com 
a Câmara Municipal de S. João 
da Madeira a atribuir ao então 
preparador físico a distinção de 
“Campeão de Sempre”. 

“Comemoramos os 32 
anos com eventos na área da 
cultura, solidariedade, empre-

endedorismo, educação e de 
iniciativa municipal, mas as 
celebrações não podiam pas-
sar sem uma homenagem ao 
desporto da cidade”, referiu Ri-
cardo Figueiredo, presidente da 
autarquia sanjoanense, depois 
enumerar as diversas iniciativas 
que decorreram ao longo do dia 
e que fizeram parte do programa 
comemorativo. “Toda a história 
da independência de S. João da 
Madeira tem raízes curiosas no 
desporto”, sublinhou o autarca, 
recordando a vitória, em 1923, 
de uma equipa de futebol da 
cidade perante uma formação 
da Oliveirense. “Na altura isso 
teve um impacto extraordinário. 
Deu alento aos sanjoanenses e 
levou, naturalmente, a um im-
pulso que acabaria por resultar 
na criação da ADS, em 1924, e 
depois na independência conce-
lhia, em 1926”, disse o autarca, 
que considera que a história de 
S. João da Madeira “tem sido 
impulsionada pelo desporto”.

Numa iniciativa que presta 
“homenagem a todos os atle-
tas”, o líder da autarquia subli-
nhou também a importância dos 
“campeões do passado”. “São 
um orgulho, inspiração e exem-
plo para os atuais”, realçou, 
destacando também o trabalho 
desenvolvido pelas associações 
e escolas. “Estão aqui 12 que 
são lideradas por pessoas cujo 
espírito está bem presente, é 
bem paradigmático e é bem 
ilustrado pelo nosso homena-
geado de hoje”, afirmou Ricardo 
Figueiredo, numa referência a 
João Araújo, que define “como 
um exemplo”. “Não sendo um 
sanjoanense de origem adotou 
S. João da Madeira como sua 
e foi aos sanjoanenses que 
dedicou a sua vida no ensino, 
no desporto, na participação 
cívica e como autarca, função 
que desempenhou com invulgar 
capacidade de solidariedade, 
responsabilidade e uma ética 
irrepreensível, como sempre foi 

seu timbre”, explicou Ricardo 
Figueiredo, que entregou a 
distinção aos filhos de João 
Araújo. “A vida do meu pai foi 
sempre pautada por momentos 
de luta e ansiedade, mas, acima 
de tudo, momentos de alegria e 
vitória”, referiu Maria João filha 
do falecido preparador físico. 
“Foi um homem feliz, completo 
e pleno de si. Ganhou tudo o 
que tinha para ganhar em ter-
mos desportivos, mas perdeu a 
maior luta que teve pela frente, 
a luta pela vida”, acrescentou, 
sublinhando a importância do 
desporto. “É a melhor forma 
de se estar na vida. Transmite 
valores de partilha, do saber 
perder e ganhar, transforman-
do os jovens em mulheres e 
homens responsáveis”, concluiu 
Maria João.

Na edição deste ano a au-
tarquia sanjoanense distinguiu 
433 campeões, 375 dos quais 
referentes a títulos regionais e 
58 a conquistas nacionais.

assoCiações e aGrupamentos 
Com Campeões

Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite
Agrupamento de Escolas João da Silva Correia
Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior
Associação de Pais da Escola Serafim Leite
Associação Desportiva Sanjoanense
Associação Estamos Juntos
Associação Portuguesa de Shaolin Si
Centro Cultura e Desporto de S. João da Madeira
Centro Cultural e Recreativo de Fundo de Vila
Clube de Bilhar de S. João da Madeira
Clube Campismo de S. João da Madeira
Serviços Sociais da Câmara Municipal de S. João da Madeira

modalidades Com Campeões

Andebol
Atletismo
Badminton
Basquetebol
Bilhar
Boccia
Damas
Futebol
Natação
SandaTénis
Ténis de Mesa
Wushu/Kung Fu
Xadrez
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Gala DOS CamPEõES

433 
CamPEõES 

hOmENaGEaDOS
P 12
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andebol

CAMPEONATO NACIONAL DE 
JUVENIS MASCULINOS

ads a um passo da 
suBida

siR 1.ª mAiO, 27
sANJOANeNse, 28

sANJOANeNse, 39
PONte sOR, 20

Sanjoanense: Ramiro Pinho, João Freitas, António 
Silva, Francisco Silva, Miguel Pinho, Daniel Andra-
de, João Perez, Gonçalo Fernandes, Guilherme 
Novo, Paulo Reis, Diogo Santos, Alexandre Tava-
res, Rui Coelho, Rodolfo Silva.
Treinador: Miguel Sousa.

Num fim de semana de jornada 
dupla, a Sanjoanense venceu os dois 
encontros e garantiu mais seis pontos. 
No primeiro jogo a Sanjoanense entrou 
conseguindo construir uma vantagem 
que ao intervalo era de sete golos 
(10-17). A segunda parte foi bem dife-
rente. Uma maior eficácia dos locais, 
que alcançaram um parcial de 17-11, 
reduziram a diferença dos alvinegros 
para apenas um golo no final.

No segundo encontro a Sanjoa-
nense venceu sem grandes dificulda-
des conseguindo ao longo da partida 
distanciar-se no marcador.

A duas jornadas do fim e com 
12 vitórias em 12 jogos realizados os 
alvinegros estão a um passo da subida 
à 1.ª Divisão.

CAMPEONATO NACIONAL DE 
INFANTIS MASCULINOS

deCidido no seGundo 
tempo

sANJOANeNse A, 33
s. PAiO OLeiROs, 30

Sanjoanense: Francisco Brandão, André Teixeira, 
Miguel leite, Marcos Carvalho, José Almeida, João 
Lourenço, Miguel Almeida, Eugenio Khomenko.
Treinador: Mário Lopes.

Jogo equilibrado, nomeadamente 
na primeira parte, situação que se 
refletiu no marcador, que ao intervalo 
registava uma igualdade a 16 golos. 
No segundo tempo a Sanjoanense foi 
mais eficaz e com um parcial de 17-14, 
conseguiu alcançar a vitória.

 
CAMPEONATO NACIONAL DE 

INFANTIS

ads sem arGumentos

sANJOANeNse B, 9
vACARiçA, 28

Sanjoanense: Afonso Tavares, Gustavo Vieira, João 
Pinto, André Ferreira, Bruno Lima, Tiago Lima, 
Bernardo Morais, Pedro Silva, Diogo Moreira, João 
Batista, Vasco Silva.
Treinador: Ricardo Gaspar.

A jovem equipa alvinegra não teve 
argumentos para contrariar o jogo da 

equipa do Vacariça, que chegou ao in-
tervalo com uma vantagem confortável 
(3-13). Na segunda parte  os visitantes 
ampliaram ainda mais a diferença.

CAMPEONATO REGIONAL DE 
INFANTIS FEMININOS

venCeu a mais Forte

AA esPiNhO, 23
sANJOANeNse, 6

Sanjoanense: Patrícia Faria, Mariana Barata, 
Inês Bastos, Luciana Rebelo, Mariana Pinho, Inês 
Coelho, Maria Pinho, Andreia Correia, Inês Lima, 
Patrícia Pereira.
Treinador: Manuel António.

Jogo dominado na totalidade pelo 
formação de Espinho, perante uma 
sanjoanense que durante a primeira 
metade apenas conseguiu bater o 
guardião local apenas uma vez. No 
segundo tempo a história não foi muito 
diferente, com o Espinho a distanciar-se 
ainda mais.

CAMPEONATO NACIONAL DE 
VETERANOS

sanJoanense venCe 
última Jornada

sANJOANeNse, 34
s. BeRNARDO, 27

Sanjoanense: Pedro Neto, José Silva, José Correia, 
André Lima, Humberto Rodrigues, Rui Duarte, 
Fernando Dias, Carlos Ferreira, Luís Correia, Marco 
Cardoso, Nuno Silva, Ricardo Pinho, José Fonseca, 
Henrique Pinho.
Treinador: Rui Costa.

A Sanjoanense venceu na últi-
ma jornada e confirmou a primeira 
posição. Foi um jogo dominado pelos 
alvinegros, que ao intervalo contavam 
já com seis golos de vantagem (17-11). 
A segunda parte foi mais equilibrada, 
ainda assim com um parcial favorável 
à Sanjoanense, que alcançou, assim, a 
sétima vitória em oito jogos realizados. 

Agenda

Juvenis masculinos
Sanjoanense-Avanca
Dia 21, às 14h00, Pavilhão Travessas

Infantis femininos
Sanjoanense-Monte
Dia 21, às 11h00, Pavilhão Travessas

Infantis masculinos
Espinho-Sanjoanense A
Dia 21, às 18h00, Nave de Espinho

Infantis masculinos
Feirense A-Sanjoanense B
Dia 21, às 15h00, Pavilhão Lavandeira

Minis masculinos
Feirense B-Sanjoanense A
Dia 22, às 14h00, Fernando pessoa

Minis masculinos
Sanjoanense B-Alavarium
Dia 22, às 11h00, Pavilhão Travessas

Minis femininos
Sanjoanense-Ac. Espinho
Dia 22, às 11h00, Pavilhão Travessas Página 69


