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O ANDEBOL. Relatório e 
Contas de 2018 foi aprovado 
por unanimidade, na AG da 
FAP em Santa Iria da Azóia, 
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Ajuda Alimentar a Cães 
mata fome... a gente 

A
'Ajuda Alimentar a Cães', pa-
ralelamente à missão que a 
norteia, de apoio aos animais 

de estimação abandonados ou em 
más condições, está a ajudar uma 
mãe e o filho de 10 anos, que, se- 
gundo dizem, "estavam à fome". 

Na sequência desta perturbadora 
realidade, a associação desenvolveu 
urna campanha de angariação de 
alimentos para ajudar a família, 
algo que têm conseguido com su- 
cesso, conforme nos dão conta na 
página do Facebook. 

"Temos ido todos os dias à casa 
desta família entregar o que vocês 
nos fazem chegar. As palavras são 
poucas mas os abraços que nos 
dão dizem absolutamente tudo. 
Esforçamo-nos para não chorar à  

frente deles", pode ler-se no texto 
acompanhado de fotos de algumas 
das dádivas recolhidas por diversas 
entidades, entre as quais a equipa 
de sub 10 do Santacruzense (pais, 
filhos e o seu treinador) e aos pais 
e atletas do Andebol do Clube Des- 
portivo São Roque, e algumas em- 
presas. 

De acordo com o mesmo relato, 
a mãe que está a ser ajudada lan- 
çou um outro apelo à associação 
no sentido de ajudarem uma outra 
mãe com dois filhos que estará a 
passar por muitas dificuldades. 

"Continuamos a receber qual- 
quer tipo de ajuda e prometemos 
continuar a entregar à família". 
acrescenta a 'Ajuda Alimentar a 
Cães'. 
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DHOL 

MADEIRA SAD 
E CS MADEIRA COM 
RESULTADOS DISTINTOS 

As duas equipas madeirenses 
na 1.' divisão feminina 
somaram resultados 
distintos. O Madeira SAD 
venceu por 28-33 o 
Juventude de Lis, fora de 
casa, iniciando o Grupo A da 
melhor maneira. Já o CS 
Madeira, foi derrotado em 
casa diante do SIR 1.' de 
Maio, por 23-29, num 
encontro equilibrado onde as 
madeirenses não 
conseguiram dominar as 
operações, acabando dessa 
forma por serem derrotadas. 

A \ 
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GILBERTO DUARTE 
NA FINAL DA TAÇA DO REI 
Com três golos, Gilberto Duarte contribuiu 
para a vitória do Barcelona sobre o Logrofio, 
por 28-24, na meia-final da Taça do Rei, que se 
está a disputar na cidade espanhola de 
Alicante. Hoje, a equipa catalã vai defender o 
título na final, perante o Cuenca, atual sexto 
classificado da Liga Asobal e que atinge este 
patamar pela primeira vez. O Cuenca bateu o 
Granollers nas "meias", por 26-22. -AS. 

Página 4



A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 53

  Cores: Cor

  Área: 8,46 x 10,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79903176 07-04-2019

ANTIYMOL 

Nacional feminino 
sem surpresas 
••• A fase de play-off de Na-
cional feminino de andebol da 
I Divisão abriu sem qualquer 
surpresa. As equipas que ter-
minaram nos quatro primei-
ros lugares da primeira fase do 
campeonato-ColégiodeGaia, 
Madeira SAD, 1° de Maio/Co-
légio João de Barros e Alava-
rium, por esta ordem - ultra-
passaram sem problemas de 
maior, apesar de jogarem 
como visitantes, os clubes que 
se classificaram entre o quinto 
e o oitavo postos. 

No próximo sábado, irão re-
petir-se os mesmos duelos, 
agora nos pavilhões de quem 
triunfou nesta ronda, eum se- 

gundo triunfo de qualquer 
equipa dará acesso imediato às 
meias-finais. 

No Grupo B, as duas equipas 
nortenhas, a jogar em casa, 
venceram e o triunfo do CA 
Leça permitiu a conquista de 
três pontos importantes para 
fugir à despromoção, perante 
um rival direto. 

11M-1111rM  

Alpendorada-Coléglo de Gaia 2339 
Juv Lis-MadelraSAD 28-33 
Suaras Madeira-r Malo/CJ Barros 23-29 
Assomada-Alavanurn 24-29 

MalaStars-Passos Manuel 22-20 
CA Leça-Alcanena 28-22 
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ANDEBOL. Na 1,  mão dos quartos - 
de- final do playoff do Nacional 
feminino registaram-se ontem os 
seguintes resultados: Juve Lis-
Madeira SAD, 28-33; Assomada-
Alavarium, 24-28; CS Madeira-
João Barros, 23-29. Entretanto, A 
assembleia geral da Federação 
(FAP) aprovou por unanimidade o 
Relatório e Contas de 2018. 
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