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ANDEBOL 
Final da Taça feminina 
Colégio de Gaia, Alpendorada 
Passos Manuel e Sports 
Madeira qualificaram-se para 
Final 4 da Taça de Portugal 
feminina, a disputar a 25 e 26 
de maio, em Portimão. 
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Morreu antigo presidente
do ACS Sidónio Violante

ÓBITOO antigo presidente do
Atlético Clube da Sismaria
(ACS) Sidónio Rafael Batista de
Sousa Violante faleceu, ontem,
aos 72 anos.

Casado com Graça Maria
Pereira Sampaio Fernandes e
pai de Ana Margarida Sampaio
Sousa Violante e de Marta So-
fia Sampaio Sousa Violante, re-
sidia na localidade de Sismaria,
em Marrazes, no concelho de
Leiria. 

O funeral realiza-se hoje, às
16h00, no crematório de Leiria
(trata a Agência Funerária
Seco).

Numa publicação na página
de 'Facebook', o Atlético Clube
da Sismaria lamentou a morte
do antigo presidente, afir-
mando sentir “profunda cons-
ternação”.

“Nesta hora, faltam as pala-
vras para expressar a sua im-
portância para o clube. Figura
ímpar na vida associativa, pela
sua participação e dedicação,
e sócio de mérito da Federação
Portuguesa de Andebol, deixa
um legado que ficará eterna-
mente connosco”, lê-se na pu-
blicação do ACS.

Sidónio Violante era também
militante do PS. Na sua página
de 'Facebook', também a Con-
celhia do Partido Socialista de
Leiria expressa o seu pesar
pelo falecimento de Sidónio
Violante.

“O Partido Socialista em Lei-
ria, perdeu hoje [ontem] uma
sua referência e um militante
notável, nos seus mais de 35
anos de militância. Sidónio
Violante, sempre teve uma voz
e um papel próprio e empe-
nhado no combate e na defesa
das causas republicanas e da
social democracia”, refere, na
publicação, o PS de Leiria. |

Sidónio Violante morreu
com 72 anos

DR
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A3 Morreu antigo presidente do ACS Sidónio Violante
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/04/2019

Meio: Diário de Leiria Online

URL: https://www.diarioleiria.pt/noticia/42963

 
O antigo presidente do Atlético Clube da Sismaria (ACS) Sidónio Rafael Batista de Sousa Violante
faleceu, ontem, aos 72 anos.Casado com Graça Maria Pereira Sampaio Fernandes e pai de Ana
Margarida Sampaio Sousa Violante e de Marta Sofia Sampaio Sousa Violante, residia na localidade de
Sismaria, em Marrazes, no concelho de Leiria. O funeral realiza-se hoje, às 16h00, no crematório de
Leiria (trata a Agência Funerária Seco).Numa publicação na página de 'Facebook', o Atlético Clube da
Sismaria lamentou a morte do antigo presidente, afirmando sentir "profunda consternação"."Nesta
hora, faltam as palavras para expressar a sua importância para o clube. Figura ímpar na vida
associativa, pela sua participação e dedicação, e sócio de mérito da Federação Portuguesa de Andebol,
deixa um legado que ficará eternamente connosco", lê-se na publicação do ACS.Sidónio Violante era
também militante do PS. Na sua página de 'Facebook', também a Concelhia do Partido Socialista de
Leiria expressa o seu pesar pelo falecimento de Sidónio Violante.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Tavira acolhe II Encontro Nacional de Andebol Adaptado para a Deficiência Intelectual
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/04/2019

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c87f81d7

 
Tavira vai acolher o II Encontro Nacional de Andebol para a Deficiência Intelectual, entre sexta-feira e
domingo, dias 5 a 7, com vertente competitiva e social.
 
Trata-se de uma organização do Clube Vela de Tavira, da Fundação Irene Rolo e a ANDDI-Portugal,
com o apoio do Projeto Andebol4All da Federação de Andebol de Portugal, da Associação de Andebol
do Algarve, do Instituto Português do Desporto e Juventude e do Programa Nacional de Desporto Para
Todos.
 
Na parte competitiva, os jogos serão realizados no pavilhão municipal Eduardo Mansinho e no pavilhão
da Escola D. Paio Peres Correia.
 
Estarão envolvidos 12 equipas de dez clubes e associações: Vela de Tavira, Fundação Irene Rolo,
CEERIA/Cister Alcobaça, UDI Setúbal, CAID (Santo Tirso), Clube Gaia,, Cercilamas/CDC SP Oleiros,
Cautchú APDD/APCO, IFC Torrense, CerciPortalegre e ACASO (Olhão).
 
O evento inclui ainda uma jornada dupla do campeonato nacional de andebol em cadeira de rodas,
com as equipas do Sporting/CP Messines/AMAL e do IFC Torrense.
 
01 Abr 2019 08:26
 
EP - diariOnline
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As madeirenses deram tudo o que tinham, mas as visitantes foram implacáveis e garantiram a qualificação. 

Madeira SAD cai 
em duelo de titãs 

A
equipa de andebol do Ma-
deira SAD foi afastada da 
Taça de Portugal de se-
niores femininos pelo Co-
légio de Gaia, nos quartos 

de final da competição, numa 
partida que decorreu num am- 
biente de festa, com o apoio en- 
tusiástico do público e poucos 
lugares por preencher no Pavi- 
lhão do Funchal. 

O primeiro golo tardou, apesar 
das inúmeras tentativas de am- 
bas as equipas. Foi o Colégio de 
Gaia a abrir as hostilidades, 
inaugurando o marcador por 
intermédio de Patrícia Lima, ao 

que se seguiu o golo do empate do 
Madeira SAD, por Mihaela Minciu- 
na. A primeira parte pautou-se 
pelo equilíbrio, mas o Madeira SAD 
apresentou momentos de alguma 
desconcentração e perdeu o dis- 
cernimento em determinadas jo- 
aadas com diversos passes falha- 
dos, dificuldade em penetrar na 
muralha defensiva do Colégio de 
Gaia e alguns erros na finalização, 
demonstrando alguma ansiedade, 
quiçá motivada pelo facto de as 
atletas madeirenses nunca terem 
logrado estar em vantagem no mar- 
cador durante todo o encontro. A 
equipa da casa pode igualmente 
queixar-se da falta de sorte, uma 
vez que viu várias bolas embaterem 
na trave e nos postes. Ao intervalo, 
o Colégio de Gaia vencia por 13-17. 
As visitantes entraram fortes no 
segundo tempo, com dois golos de 
rompante que lhes permitiram di- 
latar a vantagem para uns compli- 

cados 13-19. A vida não se adivi- 
nhava fácil para as madeirenses 
que, embaladas pelo apoio inde- 
fectível do público, fizeram de tudo 
para dar a volta ao texto. No en- 
tanto, a equipa do Colégio de Gaia 
manteve-se firme, sólida na defesa, 
ostentando uma serenidade ina- 
balável em campo, não concedendo 
grandes veleidades ao Madeira SAD, 
que ainda foi capaz de reduzir a 
desvantagem para quatro golos, 
quando o placard mostrava 21-25 
a favor do Colégio de Gaia. Todavia, 
o esforço hercúleo e a abnegação 
demonstradas pelas atletas do Ma- 
deira SAD não foram suficientes 
para contrariar a supremacia das 
visitantes, que tiveram sempre o 
jogo controlado. O público assistiu 
a um grande jogo de andebol entre 
aquelas que são as duas melhores 
equipas da prova. Contudo, em 
alta competição, só pode haver um 
vencedor... 

ANDEBOL 

Miguel Amaro 
miguel.amaro@jm-madeira.pt  
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a GidA 
EUMINA MADEIRA SAD 
O Colégio de Gaia vai jogar a 
final-four da Taça de Portugal 
de andebol feminino - com 
Sports Madeira, Passos 
Manuel e Alpendorada -, 
depois de derrotar, no 
Funchal, o Madeira SAD, por 
26 -31 (com 13-17 ao interva-
lo). Patrícia Lima fez 11 golos 
na eliminação da equipa que 
não só era a detentora do 
troféu como possui um 
recorde de 18 triunfos. 
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FC PORTO 
TEM TRIO À BPERA 
O FC Porto conhecerá ama-
nhã, no sorteio, o adversário 
dos quartos de final da Taça 
EI-IF, mas após a disputa, on-
tem, dos últimos jogos da 
fase de poule, os portistas já 
sabem de que trio sairá esse 
contendor: Saint-Raphel (8.° 
da liga francesa), Hannover 
(13.° da liga alemã) ou 
Holstebro (4.° da liga dina-
marquesa), equipa que der-
rotou, por duas vezes, na an-
terior fase de grupos. 
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ANDEBOL 

Colégio de Gaia 
na final four 
R O Colégio de Gaia garantiu 
ontem a última vaga na final 
four da Taça de Portugal femi-
nina, ao vencer (31- 26) o Ma-
deira SAD, no Funchaljuntan - 
do-se a Passos Manuel, Alpen - 
clorada e CS Madeira. 

No Grupo B do campeonato 
masculino, o Boa Hora bateu 
(29- 20) o Fermentões. 
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ANDEBOL  
Gilberto Duarte 
frente ao Nantes 
na Champions 
Eli Eliminado o Sport ing nos oi-
tavos- de- final da Champions pe-
los húngaros do Veszprém, há 
ainda um português a competir na 
principal prova internacional de 
clubes. O lateral Gilberto Duarte 
(Barcelona) vai defrontar o Nan-
tes, futura equipa do benfiquista 
Alexandre Cavalcanti na próxima 
época, nos quartos-de-final -1a 
mão entre os dias 24 e 28 de abril 
em França e a 2a dela 5 de maio em 
Espanha -, cujos encontros fica-
ram ontem definidos, após uma 
eliminatória sem surpresas. 

Destaque para os emblemas 
magiares e franceses, que conse-
guem nesta fase ter dois conjuntos 
a lutar pela Final Four, dias 1 e 2 de 
junho na Lanxess Arena de Coió-
pia, na Alemanha. 

Eis os quartos-de-final: Nantes 
(FRA) - Barcelona (ESP), Kielce 
(POL) -PSG (FRA), Flensburg 
(ALE) - Veszprém (HUN) e \Tardar 
(MAC) Szeged (HUN). o A.R. 

OITAVOS-DE-FINAL* 
2.a mão mão 

SZEGED-Wisla Plock 23-16 (22-20) 
FLENSBURG-Brest 30-20 (30-28) 
KIELCE-Motor 34.29 (33-33) 
VESZPRÉM-Sporting 35-29 (30-28) 
NANTES-R. Neckar 30-27 (32-34) 
VARDAR-Zagreb 32.30 (27-18) 
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