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Raúl Nunes (GR)  
Pedro Carvalho (GR)  
Daniel Oliveira  
Hélder Cunha  
João Carvalho  
Rui Rolo (3)  
Sérgio Ribeiro (1)  
Nuno Pinheiro (1)  
João Martins (1)  
João Barbosa (2,17m)  
Filipe Caniço (6,17m)  
Paulo Silva  
Luís Martins (2)  
Gonçalo Areias  
José Ferreira 1)  
Daniel Miranda  

JOSÉ VIERA 

Hugo Laurentino (GR, 1)  
Alfredo Quintana (GR)  
Víctor Iturriza (3)  
Leandro Semedo (3)  
Yoan Balázquez  
Miguel Martins (6)  
Djibril Mbengue (4)  
Rui Silva (2)  
Daymaro Salina (3)  
Leonel Fernandes (2)  
Alexis Borges (4)  
Diogo Branquinho (4)  
António Areia (4,17m)  
André Gomes (1)  
Miguel Alves (1)  
Fábio Magalhães (3) 

MAGNUS ANDERSSON 

Fermentões 
perde na estreia 
4 FC Porto apadrinha início de épo-
ca da equipa promovida ao Ande-
bol 1 sem abrir mão da vitória 

ANDEBOL — ANDEBOL 1 — 2.' JOR. 
Pavilhão Municipal Arq. Fernando Távora, 

em Fermentões 

CCR FERMENTÕES e FC PORTO 

10 INTERVALO 21 

ÁRBITROS 
Francisco Remigio e Miguel Mendes 

Águas Santas e Sporting já abriam, na Maia, 
a 3.a jornada do campeonato, quando o 
promovido CCR Fermentões fez a sua 
estreia na divisão principal do andebol. No 
caso a receber o FC Porto, o qual não se 
coibiu de somar a sua segunda vitória no 
campeonato, ao presentear os promovidos 
anfitriões com pesado resultado de 17-41, 
em jogo que controlou sem grandes 
dificuldades e no qual só Yoan Balázquez 
ficou em branco. «O resultado demonstra a 
grande diferença entre as equipas, mas a 
realidade é que fizemos bem o nosso 
trabalho», afirmou Magnus Andersson, o 
treinador visitante. 

CLASSIFICAÇÃO 
3 3.a Jornada-, Ontem 

Águas Santas-Sporting 27-32 
3  Sábado 

Belenenses-SC Horta 15.30 h 
Maia ISMAI-Madeira SAD 17.00 h 
ABC-Arsenal Devesa 17.30 h 
Benfica-Fermentões 18.00 h 
FC Porto-Boa Hora 18.00 h 
AC Fafe-Avanca3 Ontem 18.00 h 
+ 2.a Jornada 
Fermentões-FC Porto 17-41 

JIIED G P 
97-73 9 1 SPORTING 3 3 O O 

2 Águas Santas 3 2 O 1 89-76 7 

3 FC Porto 2 2 O O 68-36 6 

4  Belenenses 2 2 O O 65-46 6 
5 Benfica 2 2 O O 56-45 6 

6 SC Horta 2 1 O 1 56-57 4 
7 ABC 2 1 O 1 49-53 4 
8 Boa Hora 2 1 O 1 55-65 4 
9 Maia/ISMAI 2 O O 2 43-52 2 

10  Avanca 2 O O 2 44-54 2 
11  Madeira SAD 2 O O 2 44-58 2 

12  Arsenal 2 O O 2 45-71 2 

13 AC Fafe 1 O O 1 31-33 1 
14  Fermentões O O O O 0-0 O 

4: jornada — dia 18 set, Boa Hora-Benfica (20h); dia 20, 
Sporting-Fafe (18h); da 22, Madeira SAD-Belenenses (17h), 
Fermentões-Maia ISMAI (18h), SC Horta-ABC (21h), Avan-
ca-FC POrto (15 h); dia 23, Arsenal-Águas Santas (17 h), 
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13 
AO 

INTERVALO 

Matevvz Skok (GR) 
Pedro Valdés (1)  
Edmilson Araújo (4)  
Bosko  Bjelanovic 

Pedro Solha () 
Fábio Chiuffa  
Neven Stjepanovic (2)  
Mate] Asanin (GR) 
Carlos Ruesga (4)  
Tiago Rocha (3)  
Valentin Ghionea (6,27m) 
Frankis Carol (8) 
Ivan Nikcevic 
Luís Frade 
Carlos Carneiro 
Aljosa Cudic (GR) 

HUGO CAN 

mais desporto 

ANDEBOL  ANDEBOL 1 

Frankis Carol não entrou de início mas recuperou a tempo de ser o jogador dos leões que mais golos marcou (8) 

  

 

EDUARDO OLIVEIRA/ASF 

  

Leões passam primeira etapa 
Sportinguistas iniciaram maratona de dez jogos num mês Segunda 
parte de bom nível Águas Santas provocou muitas dificuldades 

Por 

PEDRO BARROS 

O
Sporting cumpriu um 
jogo de elevadíssimo 
desgaste no início da 
maratona de dez parti-
das que terá de cumprir 

neste início de temporada, no es-
paço de um mês, entre compro-
missos do Andebol 1 e da Liga dos 
Campeões. O Águas Santas foi o 
primeiro dos dez opositores e ele-
vou a fasquia da exigência dos 
campeões nacionais, que vence-
ram, por 32-27, após uma igualda-
de ao intervalo a 13 golos. 

A defesa 5x1 movida pelo con-
junto de António José Silva per-
mitiu aos maiatos recuperar bas-
tantes bolas e partir em venenosos 
contra-ataques que, em paralelo 
com o notável contributo de Pedro 
Cruz, ditaram a igualdade ao inter-
valo. 

No segundo tempo, e já com 
Frankis Carol plenamente adap-
tado ao jogo — entrou ao minuto 17 
da primeira parte —, o Sporting 
aproveitou o desgaste do adversá- 

ANDEBOL 1 — 1.' FASE — 3.e JORNADA 

Pavilhão do Águas Santas, 

na Maia 

ÁGUAS SANTAS • SPORTING 

13 
António Campos (GR) 
Pedro Cruz (11, 4 7m)  
Gonçalo Vieira (2)  
Mário Lourenço (3) 
Francisco Fontes (2)  
Mário Oliveira (1)  
Belmiro Alves (7)  
Vasco Santos  
José Barbosa  
Nuno Fernandes (1)  
Jorge Mendes  
Henrique Carlota (GR)  
Mário Rego  
João Ribeiro  
António Aparício  
Rúben Santos 

JOSÉ ANTÓNIO SILVA 

ÁRBrrRos 
Daniel Martins e Roberto martins 

rio, num défice que provocou qua-
tro exclusões para, em superiori-
dade numérica, gerir as opções 
ofensivas e a partir do cubano ou 
do ponta-direita Valentin Ghio- 

Têm a palavra 

ADVERSÁRIO SUPERIOR 

Há que ter em consideração que 
defrontámos uma equipa claramente 
superior. Foi inevitável 
demonstrarmos algumas fragilidades 
pontuais. Mostrámos qualidades. 
Temos condições para realizar um 
campeonato digno 

JOSE ANTÓNIO SILVA 
Treinador do Águas santas 

RIGOROSOS 

Vão ser mais nove jogos sempre 
assim ou até mais críticos. O Águas 
Santas esteve muito aguerrido na 
primeira parte e nós fomos mais 
rigorosos na segunda metade. A 
equipa está a subir de rendimento 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

nea começar a cavar um ligeiro 
fosso pontual. Que só não foi maior 
porque no Águas Santas surgiu 
também Belmiro Alves em grande 
plano. 
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ANDEBOL 

Secção extinta 
em Coimbra 
-> Dificuldades financeiras 
originam demissão da di-
reção do andebol da AAC 

A direção do andebol da Ass. 
Académica de Coimbra demitiu-se 
após tomar «a difícil decisão de 
terminar com a secção de andebol 
exatamente no ano em que celebra 
os 80 anos», justificada pelos 
crescentes constrangimentos 
financeiros. «Consideramos nosso 
dever assumir o ónus da decisão, 
perante uma situação em que, 
inevitavelmente, terminaríamos a 
época desportiva com défice 
superior a 5.000 euros», alegam os 
responsáveis do andebol em 
declaração pública ontem 
divulgada, confiando o futuro da 
secção à direção geral da AAC. 
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Andebol Ameaça de demissão após 
cobrança pela utilização dos espaços
111 Depois da Secção 

de Futebol, agora é a Sec-
ção de Andebol da Asso-
ciação da Académica de 
Coimbra (SA/AAC) a de-
nunciar os valores pedidos 
pela utilização de espaços 
desportivos da Universida-
de de Coimbra. Este é um 
dos principais problemas 
apontados pela direção 
da SA/AAC, que agendou 
para hoje uma reunião que 
tem como ponto único a 
discussão e aprovação de 
um documento de quatro 
páginas A4, em que são ex-
planados os factos que, no 
entender dos dirigentes, le-
vam a um défi ce estimado 
“superior a 5.000 euros”.

A SA/AAC diz ter passado, 
“em poucos anos, de uma 
situação de receção de um 
apoio anual de sete a 10 
mil euros para uma situa-
ção em que, para além de 
nada receber, ainda terá de 
pagar perto de três mil eu-
ros anuais à Universidade 
de Coimbra, para exercer 
o direito de treinar, jogar 
e defender o símbolo da 

AAC e da UC”.
Os motivos são vários, 

a começar pela assunção 
“sem contestar”, por parte 
da Direção-Geral presidi-
da por Bruno Matias “no 
último mês do seu man-
dato” de uma dívida “que 
se encontrava prescrita, no 
momento da assinatura do 
acordo, sem comprovati-
vos contabilísticos e sus-

tentada numa declaração 
assinada pelos dirigentes 
da secção de então, que 
não tinham competências 
para tal” ao “dito acade-
mista Campos Coroa, de 
mais de 200 mil euros, a 
pagar a 25 anos”. O acordo 
resultou em “4.800 euros 
anuais” a menos nas contas 
da SA/AAC.

Na alínea b) do documen-

to, a SA/AAC aponta o dedo 
ao reitor João Gabriel Silva 
que “considera que as Sec-
ções Desportivas, que pra-
ticam desporto federado e 
com escalões de formação, 
são um custo para a UC”. 
Nesse sentido, foi defi nido 
um custo pela utilização 
dos espaços desportivos 
para treino durante a se-
mana que levou à retenção 
de “mais 3.900 euros” à SA/
AAC. A isto acresce “perto 
de 3.000 euros para com-
petições, a pagar na hora”, 
ao fi m de semana.

“Vergonhoso”
Mas a SA/AAC aponta 

também o dedo a Alexan-
dre Amado, presidente da 
DG/AAC, que diz conside-
rar “natural e inevitável 
que as secções paguem 
para usar os espaços uni-
versitários (…) ignorando 
por completo a história, 
os valores inerentes à AAC 
e UC, bem como na mis-
são que as secções despor-
tivas desenvolvem”.

A SA/AAC “considera ser 

vergonhoso a aplicação 
destas medidas, por parte 
da UC, no momento em 
que foram mobilizados 
muitos milhares de euros 
dos programas comunitá-
rios de coesão para a re-
qualifi cação dos espaços 
desportivos da UC (acres-
cida a verbas próprias, 
resultantes igualmente 
de fundos públicos), a 
tempo de realizar os Jo-
gos Universitários Euro-
peus, onde vimos os seus 
responsáveis a vanglo-
riar-se com as medalhas 
de atletas que treinam e 
competem pelas secções 
desportivas”.

E diz ser ainda “vergo-
nhoso que, atualmente, 
perante a inexistência de 
outras fontes de fi nancia-
mento, seja, na prática, o 
apoio da Câmara Munici-
pal de Coimbra a pagar 
o aluguer dos espaços à 
UC, deturpando os ob-
jetivos do Regulamento 
Municipal de Apoio ao 
Desporto”.
| Bruno Gonçalves

Os motivos são vários, 
a começar pela assunção 
“sem contestar”, por parte 
da Direção-Geral presidi-
da por Bruno Matias “no 
último mês do seu man-
dato” de uma dívida “que 
se encontrava prescrita, no 
momento da assinatura do 
acordo, sem comprovati-
vos contabilísticos e sus-

R Comunicado lembra 
que “é a primeira 
vez que a UC exige 
pagamentos” 
pela utilização 
de espaços 
desportivos

destaque

Arquivo-Carlos Jorge Monteiro

Secção de Andebol conta com cerca de 100 atletas
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Misericórdia de Coimbra 
requalifi ca património para 
apoiar mais jovens e idosos

No dia em que 
comemorou 518 anos, a 
Santa Casa de Coimbra 

homenageou antigos 
provedores. Entidade 

vai investir milhões na 
construção de quatro 

apartamentos para jovens 
em risco e na requalifi cação 

do Centro de Apoio à 
Terceira Idade >Última

Coimbra Burlões 
obrigados 
a restituir ao Estado 
mais de 400 mil 
euros >Pág 4

Coimbra Mais de 120 
espetáculos animam 
cidade em seis 
dias de Encontros 
Mágicos >Pág 9

Figueira da Foz 
Professora 
encontrada morta 
na bagageira 
do carro >Pág 13

Coimbra 
Menos 10 mil 
desempregados 
nos centros de 
emprego da região, 
garante IEFP >Pág 5

Académica Sócio 
N.º 1 recebido 
pelo plantel numa 
manhã que jamais 
esquecerá >Pág 18

Mira Mostra 
revela excelência 
gastronómica da 
região da Gândara  
>Pág 14

Desporto Estalou 
o verniz entre 
a Secção de 
Andebol da AAC e 
Universidade >Pág 20

“Taxa” sobre 
a especulação

José 
Fernando Correia

Nem todos, Pacheco. 
Nem todos

Paulo Almeida

Amanhã faço dieta 
porque hoje não me 
apeteceFilomena 

Girão

Cidade dos 
Estudantes, Cidade 
da JuventudeJosé Dias

a nossa opinião, hoje, 
no Diário As Beiras

Escola do Mar 
já não fi ca na Casa 
dos Pescadores
 

Politécnico de Coimbra e ISCAC estão a analisar 
alternativas. Porém, é certo que o estabelecimento 
de ensino será instalado na Figueira da Foz >Pág 13

DETIDOS POR ESPANCAR 
E ROUBAR 29 IDOSOS
PJ deteve quatro suspeitos de vários crimes, incluindo sequestro e homicídio. 
“Poucas vezes se assiste a semelhante violência”, diz fonte policial >Pág 3

DR

diretor: Agostinho Franklin

73614/diarioasbeiras

QUINTA
13 set. 2018 

0,70 €  (iva incluído)    

edição nº 7597

#
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DR

DB-Carlos Jorge Monteiro
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Ricardo Ferreira Santos

Dias depois da Direcção da Sec-
ção de Futebol ter criticado o
pre  ço «exorbitante» do aluguer
por hora do relvado sintético
do Estádio Universitário de Co -
imbra, apelando a uma revisão
de preços da Reitoria da
Univer sidade de Coimbra, des -
ta vez foi a Secção de Andebol
da Académica a lançar um
duro “ataque”, admitindo mes -
mo, num documento enviado
à Uni ver sidade de Coimbra e à
Direcção-Geral da AAC (DG-
AAC), que poderá apresentar a
«demissão imediata» e entregar
«as “chaves” da Secção» à pró -
pri a DG-AAC. Em causa está
«um crescente constrangimen -
to financeiro» que levaria a Sec-
ção a terminar a época, se não
se verificarem quaisquer altera -
ções, com «um défice financei -
ro de 5 mil euros».

A celebrar 80 anos de exis -
tên cia, o andebol academista
vi   ra as atenções para a Univer-
sidade de Coimbra (UC) que,
sob a liderança do reitor João
Gabriel Silva, «considera que as
Secções Desportivas que pra-
ticam desporto federado e com
escalões de formação, são um
“custo” para a UC e que não se
integra na missão de uma uni-
versidade pública». Assim, lê-

-se no documento, que não
hou   ve sequer lugar a «uma ne-
gociação, mas sim uma impo-
sição gradual, que levou à im-
plementação das políticas» que
obrigam as Secções a pagar os
espaços que utilizam. 

Perante o trabalho que de -
sen    volve e as horas que precisa
de pavilhão, a Secção revela
que teria de pagar cerca de
7.800 euros/anuais, contudo,
«numa acção de boa vontade,
a UC baixou para metade o
cus to, levando a um valor final
de 3.900 euros». Já o cálculo
de «um valor a pagar por utili-
zação dos espaços desportivos

du rante o fim-de-semana para
competições, a pagar na “hora”,
no caso da SA-AAC corres-
ponde a perto de 3.000 eu -
ros/anuais», numa informação
que, realça a missiva, foi «rece-
bida na semana em que se ini-
ciou a época, impossibilitando
a procura rápida de solu ções».

DG-AAC também é visada
Nesta mesma declaração, a

Secção realça que a «a DG, ac-
tualmente presidida por Ale-
xandre Amado, considera na-
tural e inevitável que as secções
paguem para usar os espaços
universitários, na aplicação de

um princípio do utilizador-pa-
gador», acusando que estão a
ignorar «por completo a histó-
ria», uma vez que a «missão pú-
blica» da AAC passa pela «for-
mação de jovens, integração de
atletas universitários no esca-
lão sénior e participação em
competições federadas», bem
como a formação dos «jovens
no espírito da Académica e que
virão, muitos deles, a querer
frequentar a UC».

Assim, a Secção de Andebol
academista lembra que «em
poucos anos» passou «de uma
situação de recepção de um
apoio anual de 7 a 10 mil euros
para uma situação em que,
para além de nada receber, ain -
da terá de pagar perto de 3 mil
euros anuais à UC, para exercer
o direito de treinar, jogar e de-
fender o símbolo da AAC e da
UC». A Secção «conside ra ser
vergonhoso a aplicação destas
medidas por parte da UC, no
momento em que foram mo-
bilizados muitos milhares de
euros dos programas comuni-
tários de coesão para a requa-
lificação dos espaços despor-
tivos (…) a tempo de realizar os
Jogos Europeus Universitários,
onde vimos os seus responsá-
veis a vangloriar-se com as me-
dalhas de atletas que treinam e
competem pelas secções des-
portivas» tal como consideram
«vergonhoso que, actualmente,
perante a inexistência de outras

fontes de financiamento, seja,
na prática, o apoio da Câmara
Municipal de Coimbra a pagar
o aluguer dos espaços à UC, de-
turpando os objectivos do Re-
gulamento Municipal de Apoio
ao Desporto».

A Direcção do andebol escolar,
que recorda estar a pagar, jun -
tamente com a DG-AAC, uma
dívida ao antigo presidente
Cam pos Coroa de mais de 200
mil euros (a pagar em 25 anos),
o que representa cer ca de 4.800
euros anualmente, está então na
disposição de «pas sar o teste-
munho» a quem quiser assumir
a Secção e pede desculpa aos
cerca de 100 atletas, 40 vetera-
nos, bem como aos pais e mães,
lembrando que «na cidade e no
distrito não existe qualquer ou-
tro clube de andebol».

A Reitoria da Universidade de
Coimbra, contactada pelo nos -
so jornal, não quis prestar de-
clarações, considerando o as-
sunto «do foro interno».

Apesar das várias tentativas,
o Diário de Coimbra não con-
seguiu chegar à fala com Ale-
xandre Amado, presidente da
Direcção-Geral da AAC. |

Secção passa de um 
apoio anual de 7 a 10
mil euros para uma 
situação em que nada
recebe e ain da terá de
pagar perto de 3 mil 

Direcção da Secção de Andebol 
ameaça demitir-se e “ataca” UC
Conflito Secção tem marcada para esta noite uma reunião que pode ditar a demissão dos dirigentes.
Em causa estão, sobretudo, os custos de utilização do espaço desportivo no Estádio Universitário

ARQUIVO/ANABELA SANTIAGO MARQUES

Futuro do andebol da Académica, único clube do distrito nesta
modalidade olímpica, pode estar em risco

Andebol
Nacional da 3.ª Divisão
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Professora da Figueira da Foz encontrada
morta na mala do carro  Estava desaparecida | P17

Santa Clara ganhou 
nova centralidade
Suplemento nesta edição 

Estudante 
universitário 
foi baleado
em Coimbra
De madrugada | P28

Polícia Judiciária
efectuou buscas 
na Câmara de 
Pedrógão Grande 
Reconstrução | P21

Direcção do 
Andebol da 
AAC pode 
demitir-se hoje 
Críticas à UC | P24

Festival volta
a espalhar magia
em Coimbra 
20 artistas | P6

Incêndio 
destruiu casa 
e feriu moradora 
Sargento-Mor | P3

Sabores distintos 
“Da Bairrada 
ao Mondego”
Maravilhas à Mesa | P14 e 15 

DiáriodeCoimbra
Fundador Adriano Lucas (1883-1950)  | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011)  |  Director Adriano Callé Lucas

13 DE SETEMBRO DE 2018 QUINTA-FEIRA N.º 30.036 DIÁRIO JORNAL REPUBLICANO ÓRGÃO REGIONALISTA DAS BEIRAS HÁ 88 ANOS A INFORMAR        0,80 €

18

DETIDOS POR ROUBAR 
E MALTRATAR SENIORES
São pelos menos 19 casos, desde a Figueira da Foz à Marinha Grande, com 28 vítimas. Violência
provocou uma morte e um homem está internado, há meses, por ter sido torturado. “Operação
Sénior” envolveu 140 operacionais da PJ, GNR e PSP e resultou em cinco detenções Página 18

Cerimónia deu início às comemorações dos 518 anos da Santa Casa de Coimbra Página 9

Misericórdia coml
novos projectosl

FIGUEIREDO

Jorge 
Condorcet:
Académica 
homenageia 
paixão de
sócio com 
75 anos 
de filiação 
P23
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AC Sismaria realiza 
torneio de preparação com
a presença do Sporting

O Atlético Clube Sismaria irá
realizar o seu primeiro Torneio
de Preparação em seniores
masculinos, no âmbito deste
início de época 2018/2019, a
realizar no pavilhão da Gân-
dara, amanhã e sábado.

A competição irá contar com
equipas de grande destaque a

nível nacional nos dois dias de
prova. Assim, amanhã reali-
zam-se os jogos AC Sismaria –
Sporting CP (19h00) e Póvoa
AC – CD Feirense (21h00). No
dia seguinte, no sábado, reali-
zam-se os jogos CD Feirense –
AC Sismaria (10h00), Póvoa AC
– Sporting CP (12h00), AC Sis-
maria – Póvoa AC (17h00) e
Sporting CP – CD Feirense
(19h00).|

Andebol
Gândara
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Calendários jovens 
distritais definidos

A Associação de Andebol de Vi-
seu realizou recentemente os
sorteios para a primeira fase
dos oito campeonatos jovens
distritais da temporada
2018/2019. 

Os Juvenis Masculinos, di-
vididos em duas séries, entram
em acção no dia 22 deste mês
de Setembro, seguindo-se o

início do campeonato de Inia-
cos (duas séries), no dia 23. 

Dia 29 é a vez dos Infantis
Masculinos começarem o
campeonato, à excepção da
série B, cujo início está agen-
dado para 6 de Outubro. A
prova de Iniciados Femininos
também arranca em Outubro
(dia 21). A última prova a co-
meçar será a de Infantis Femi-
ninos, cuja 1.ª ronda se disputa
a 2 de Fevereiro próximo. |

Andebol
AA Viseu
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Andebolistas do Madeira SAD 
chamadas à Seleção Nacional 

ónica Soares e Diana Oliveira, 
v andebolistas do Madeira SAD, 

foram chamadas aos traba- 
lhos da Seleção Nacional de An- 
debol, que vai estar envolvida, en- 
tre os dias 24 e 29, na preparação 
para o Campeonato do Mundo de 
2019. 

A concentração está marcada 
para o Luso, na Mealhada. 

A Seleção Nacional A Feminina 
encontra-se em fase de preparação 
para o grupo 3 da Qualificação 
para o Campeonato do Mundo, 
que será disputado na Grécia, en- 
tre os dias 23 e 25 de novembro. 

Recorde-se que o grupo 3 é 
constituído pelas seleções da Bie- 
lorússia, Grécia, Itália e Portugal. 

Foi no passado dia 17 de julho 
que decorreu o Sorteio do Direito 
Organizativo, da qualificação do  

grupo 3, para o Play-Off do Cam- 
peonato do Mundo de 2019. Por- 
tugal e Grécia apresentaram-se 
como candidatos, mas acabou por 
serem os helénicos a organizar o 
evento. 

O Play-Off vai disputar-se entre 
31 de maio e 6 de junho de 2019 e 
a Fase Final do Campeonato do 
Mundo Seniores Femininos terá 
lugar no Japão, de 29 de novem- 
bro a 15 de dezembro do próximo 
ano. 

O Japão, enquanto organizador, 
e a França, atual campeã do mun- 
do, já estão qualificados para o 
Mundial de 2019. 

Os três primeiros classificados 
do Europeu França 2018 também 
terão apuramento direto e outras 
nove seleções vão qualificar-se 
através do Play-Off europeu. 

Atletas do Madeira SAD vão juntar-se aos trabalhos da Seleção Nacional. 
Página 10
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Andebol regional contará com duas novas equipas na próxima temporada. 

CD São Roque e SC Santacruzense 'apostam' 

no andebol para a próxima temporada 

A
Associação de Andebol da 
Madeira vai contar, para esta 
nova temporada, com mais 

dois clubes no panorama regional 
da modalidade. Trata-se do Spor- 
ting Clube Santacruzense e do 
Clube Desportivo de São Roque, 
emblemas que apostarão assim 
no andebol para a próxima época. 
Não são conhecidos quais os es- 
calões de formação que vão par- 
ticipar nas competições, mas são 
dois clubes representativos das 
suas localidades e com organi- 

zação interna sólida capazes de 
dinamizar uma seção com bom 
impacto no futuro, pois o andebol 
mostra-se de 'boa saúde' na Re- 
gião, provando ser uma modali- 
dade com vitalidade e apelativa 
para os clubes que possam con- 
sumar essa aposta. 

Para além de tudo isso, o an- 
debol é uma das modalidades 
mais representativas da Região 
ao nível nacional e com um enor- 
me legado desportivo de clubes 
e seleções. Por isso, dois clubes  

com tradição na Região perfi- 
lam-se nesta nova aposta para a 
sua 'oferta' ao nível de modali- 
dades. Santacruzense e São Ro- 
que abrem assim a sua secção 
de andebol, faltando formalizar 
quais os escalões em que vão 
apostar, para dar 'corpo' à nova 
modalidade. Em suma, é de pre- 
ver que nos próximos dias os 
clubes avancem com propeções 
de potenciais atletas para inte- 
grar os escalões de andebol. 
Walter Faria 
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DERROTAS WSAS 
NA SEGUNDA ROMA DA I VGA 
Os três golos que Pedro Portela marcou pelo 
Tremblay, na receção ao Chambery, não 
conseguiram levar a equipa do ponta 
português a triunfar na segunda jornada da 
liga francesa de andebol (27-30). João Moniz e 
Gonçalo Ribeiro (um golo), também 
perderam no Ivry-Pontault; 29-22. Hoje, a 
ronda encerra, com o Dunkerke de Wilson 
Davyes a jogar em Nantes. -AS. 
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FC Porto cumpriu 
com a obrigação 
FERMENTÕES 

Pavilhão Arquiteto Fernando Távora 

Árbitros: Francisco Remigio (AA Leiria) e 
Miguel Mendes (AA Coimbra) 

FERMENToES 

Pedro Carvalho Gr 
RaúlNunes Gr 
SérgioRibeiro 1 
Nuno Pinheiro 1 

João Martins 1 

Ripe Caniço 6 
Luís Martins 2 
Daniel Miranda - 
Danie1011yeira • 
João Carvalho - 
HéklerCunha - 
Rui Rolo 3 
João Barbosa 2 

PauloSliva 
GonçaloArelas • 
José Ferreira 2 

Treinador: 
José Vieira 

Ao intervalo 10-21 

Marcha.05' 3-4,10' 4-9,15' 5-11, 20', 6-14, 
25' 746, 30'10-21, 35'11-22, 40'12-25, 
4513-28, 50'13-34, 55'17-38, 6017-41 

3 EXCLUSÕES 

VERMELHOS 

2-5 7 METROS 1-1 

• • • RUI GUIMARÃES 
Depois das épocas de1981/82 
e 1982/83 - nesta segunda 
tendo o campeonato a deno-
minação de Divisão de Honra 
-, o Fermentões está pela ter-
ceira vez a competir no mais 
alto escalão do andebol portu-. 
guês. O regresso deu-se on-
tem, em encontro da segunda 
jornada - o da primeira, em 
Fafe, foi adiado para 26 de se-
tembro -, tendo o FC Porto 
como "padrinho". 

Sem qualquer surpresa, dada 
a enorme diferença de valor 
entre os planteis às ordens de 
José Vieira e Magnus Anders-
son, respetivamente, vence- 

ram os dragões com enorme 
facilidade. 

Até cerca dos cinco minutos, 
os homens da casa, a defender 
em 5:1 com Sérgio Ribeiro à 
frente, aindaofereceram algu-
maréplica,conseguindoigual-
dades sucessivas até aos 4-4, 
mas depois os azuis e brancos 
deram o primeiro esticão, 
marcando cinco golos conse-
cutivos, desde logo se confir-
mando o expectável. 

"Fizemos o nosso trabalho, 
os jogadores estiveram muito 
bem e estou contente com 
isso", disse Magnus Anders-
son ao Porto Canal. "Só tenho 
de dar os parabéns aos meus 
jogadores. Perdemos por mui-
tos, mas isto não foi nada que -
eu não estivesse à espera. As 
diferenças são enormes entre 
uma equipa totalmente pro-
fissional e outra totalmente 
amadora. Este jogo não era do 
nosso campeonato", referiu, 
por sua vez, José Vieira. 

GOLOS 

Filipe Caniço foi o melhor 
marcador do Fermentões 
no jogo do regresso do 
clube, 35 anos depois, ao 
escalão maior. Fez seis 
golos, um deles o primeiro 
da equipa na partida 

FCPORTO 
Alfredo Quintana Gr 
Hugo laurentIno 
Victor Iturriza 3 
Leandro Semedo 3 

Miguel Martins 6 
Leonel Femandes 2 
rito 1 
Fábio Magalhães 3 
Djibril Mbengue 4 

Rui Sihq 2 
Daymaro Salina 3 
Alexis Borges 4 
Diogo Branquinho 4 

António Areia 4 
André Gomes 1 
YoanBalasquez nj 

Treinador: 
Magnus Andersson 

João Martins remata perante Leandro Semedo 
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Neved Stjepanovic tenta furar entre Vasco Santos e Pedro Cruz 

— . 2i bi do baiit~nahrtO ogo se começou a notar a 
infle leia que tem no ataque. O meia distância foi o motor 
dos bicam peões na hora de sair do sufoco criado pelos 
ma ia tos. As suas mudanças de direção e a forma como 
fugiu aos defesas da casa fizeram a diferença. O cubano foi 
o melhor marcador dos leões, com oito golos em dez 
remates. 

ANDESOL 1 

2.'JORNADT. 
FC Porto-Fermentóes 1741 

3...SOKINADA 
Águas Santas-Sporting 2742 

5abado,15/09/2018 
ISMAI-Madelra SAD (17h00) 
Benfica-Fermentbes (18h00) 
FC Porto-Boa Hora (18h00) 
ABC-Arsenal (17h30) 
Belenenses-Sp. Horta (15h30) 
AC Fafe-Avanca (18h00) 

CIAS-51F ;CAÇA° 
.1 VED M-S P 

1° Sporting 3 3 O O 97-73 9 
2.° Águas Santas 3 2 O 1 89-76 7 
3." FC Porto 2 2 O O 68 36 6 
4.° Betenenses 2 2 O O 65.46 6 
5.° Benfica 2 2 0 0 56.45 6 
6,5p. Horta 2 1 0 1 56-57 4 
7.* ABC 2 1 0 1 49-53 4 
8.° Boa Hora 2 1 O 1 56.65 4 
9.° ISMAI 2 O O 2 43-52 2 
10.*Avanca 2 O O 2 44-54 2 
11.°MackiraSAD 2 O O 2 44-58 2 
12.° Arsenal 2 O O 2 45-71 2 
13.*AC Fafe 1 O O 1 31-33 1 
14."Fermentões 1 O O 1 17-41 1 

Terça-feira,18/09/2018 
Boa Hora-Deifica (20h00) 
Quinta-feira, 20/09/2018 
Sporting-AC Fafe (18h00) 
Sábado, 22/09/2018 
Madeka SAD-Belenenses (17h00) 
Ferment6es-ISAMAI (18h00) 
Sporting da Horta-ABC (21h00) 
Avanca-FCPorto (15h00) 
Domingo. 23/09/2018 
Arsenal-Águas Santas (17h00) 

AGUAS SANTAS 

Local pavilhão 

Árbitros: Daniel Martins e Roberto 
Martins (AA Leiria) 

AGUAS SANTAS SPORTING 

Antônio Campos Gr MatevzSkok Gr 

Henrique Carlota Gr MatejAsanin Gr 

PedroCruz 11 PeciroVaidés 1 

GonçaioVieira 2 Edmilson Araújo 4 

Mário Lourenço 3 Bosko Bjelanovic 

Francisco Fontes 2 PerkoSolha 4 

Mário Oliveira 1 Fabio Chiuffa 

Bekniro Alves 7 Neven Stjepanovic 2 

VascoSantos Tiago Rocha 3 
Jorge Mendes - Carlos Ruesga 4 

José Barbosa - Frani* Carol 8 

Nuno Pimenta 1 CariosCameiro 

Mário Regonj - ValentinGhlonea 6 

/dão Ribeiro nj Ivan Nikcevk - 

AntónioAparido nj Luis Frade nj 

Reben Santos nj Aljosa Cudic Gr/nj 

Treinador: Treinador: 
José António Silva Hugo Canela 

Ao intervalo 13-13 
Marcha.05'2-1,10' 5-4,18 S-5, 20; 9-6, 
25'11-9,30'13-13,35'16-16, 40'18-18. 
45'18-22, 50'21.25, 55'24-27, 60'27-32 

5 EXCLUSÕES 3 

VERMELHOS 

4-4 7 METROS 1-2 

PAULACAPELA MARTINS 

••• O Sporting superou a 
dura passagem pela Maia e, 
resistente às dificuldades cria-
das peloÁguas Santas, mante-
ve-se invicto à terceira jorna-
da, depois de ter vencido o 
Sporting da Horta na desloca-
ção aosAçores e ainda na rece-
ção ao ABC. 

Face aum início dejogo mar-
cado pelas exibições de Antó-
nio Campos e de Matevz Skok 
nas duas balizas, coube ao 
Águas Santas a liderança ali-
cerçada nas ações de Pedro 
Cruz (também com cem por 
cento de aproveitamento nos 
livres de sete metros) e numa 
defesa aprova de um campeão 
que empatou por duas oca-
siões depois de ter enfrentado 
uma desvantagem de quatro 
golos (10-6); a primeira pelo 
reforço Stjepanovic (5-5, aos 
12') e a segunda por Carol (12-
12, aos 28'), que não foi titular 
(só entrou aos 17'). 

O lateral-esquerdo colocou 
mesmo o Sporting na frente a 
dois minutos do descanso, 
mas a igualdade caiu graças ao  

sete metros de Cruz. Só na se-
gunda parte o Sporting assu-
miu o comando, com vanta-
genstangenciais,melhorando 
no ataque e disparando na re-
ta final. O Águas Santas aca-
bou por esbarrar no 6:0 defen-
sivo e na eficácia de Skok, per-
dendo o seu melhor marcador 
(Pedro Cruz), aos 55', por le-
são. 

Os leões aproveitaram o des-
gaste do anfitrião para fugir no 
marcador e regressarem a casa 
moralizados para o que os es-
pera. No final, Hugo Canela 
disse acreditar que "os próxi-
mosjogos vão ser todos assim" 
e José António Silva desejou 
ao adversário "boa sorte na 
Europa", informando ainda 
que o meia-distância Pedro 
Cruz "deverá ter apenas uma 
entorse", não sendo motivo de 
preocupação. 

O Sporting cumpriu com  

nota positiva o jogo que abre 
urna série de dez agendados 
para o próximo mês, sabendo 
que o primeiro teste europeu 
acontece já neste sábado na 
receção aos macedónios do 
Metalurg. Depois desta es-
treia na fase de grupos da Liga  

dos Campeões, o campeão 
português, inserido no Grupo 
C, terá ainda como adversá-
riososdinamarquesesdoBjer-
ringbro-Silkebro, os turcos do 
Besiktas, os russos do 
Chekhovskie Medvedi e os 
eslovacos do Tatran Presov. 

"Excelente jogo 
contra tuna equipa 
superior. Tivemos 
qualidade e 
fizemos um bom 
trabalho nas 
transições" 

José António Silva 
Treinador do Águas Santas 

'Estamos felizes 
por termos passado 
neste campo. Quem 
viu percebeu as 
dificuldades que o 
Aguas Santas criou" 
}Jugo Canela 
Treinador do Sporting 

PlunrR07.  Sporting passou na Maia, conseguindo a terceira vitória 
consecutiva no arranque do campeonato. Aguas Santas deu boa réplica 

BICAMPEA0A PROVA 
DE TODOSOSATACKIES' 
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' GILBERTO PERDE COM 
O LOWEN PARA A CHAIWIONS 
O Barcelona, de Gilberto Duarte, começou 
com uma derrota a presença na Liga de 
Campeões de andebol, ao perder em casa dos 
alemães do Rhein Neckar Lowen, por 35-34, 
num jogo em que o português não marcou. 
Outros resultados: Motor Zaporozhye-PSG, 
29-35; Colcs-Ademar Leon,19-19; Dínamo 
Bucareste-Elverum, 26-24.0 Sporting 
estreia-se no sábado, em casa, com o Metalurg. 
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A16Sporting vence em Águas Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/09/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8eb74234

 
2018-09-12 22:44
 
O jogo, com transmissão em direto no site d' O JOGO, acabou com a vitória leonina O Sporting venceu
esta quarta-feira o Águas Santas, em encontro antecipado da terceira jornada do principal
campeonato de andebol. O jogo realizado no pavilhão da equipa maiata -
  transmitido em direto pelo site d' O JOGO
 -, acabou com a vitória leonina por 32-27. EM ATUALIZAÇÃO
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Sporting e F. C. Porto vitoriosos 
ANI)Er,oL O Sporting e o F. 
C. Porto saíram, ontem, vi-
toriosos dos embates a con-
tar para a 1.a.  Divisão Nacio-
nal de andebol. 

Os leões deslocaram-se ao 
recinto do Águas Santas e 
impuseram-se, por 3 2-27, 
numa partida antecipada da  

terceira jornada, resultado 
que lhe permite continuar 
na liderança da prova. Na 
Maia, os locais causaram 
bastante problemas aos 
campeões nacionais, che-
gando ao intervalo empata-
dos a 13 golos. 

Já o F. C. Porto, no acerto  

da segunda ronda, teve uma 
tarefa bem mais facilitada 
na deslocação à casa do re-
cém-promovido Fermen-
tões, cilindrando o adversá-
rio, por 41-17 (21-10 ao inter-
valo), ascendendo à terceira 
posição provisória. • 
SUSANA SILVA 
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P. CARVALHO() O O 
JOÃO MARTINS 1 O 
IOÃO BARBOSA 2 O 
FILIPE CANIÇO 6 1 
PAULO SILVA O O 
LUIS MARTINS 2 0 
GONÇALO AREIAS O (1 
JOSÉ JERREIRA 1 O 
DANIFI MIRANDA O O 

II. IALIRCNTINOG 1 O 
°AMARO SAUNA 3 O 
I. FERNANDES 2 O 
ALEXIS BORGES 4 O 
D. BRANQUINHO 4 O 
ANTONIO AREIA 4 O 
ANDRE GOMES 1 O 
MIGUEL ALVES 1 O 
F.MAGAIHÃES 3 O 

JOGO ADIADO 

FC Porto sem 
contemplações 
R O FC Porto não deu ontem 
quaisquer hipóteses ao Fer-
mentões, vencendo (41-17) em 
Guimarães, no jogo adiado da 2' 
jornada da fase regular do 
Campeonato. Numa partida de 
sentido único, os dragões cedo 
se adiantaram no marcador pe-
rante um adversário que fez a 
sua estreia, depois de ter sido 
promovido esta época ao esca-
lão principal. Miguel Martins, 
com 6 golos (75%), destacou-
se pelos dragões, bem secunda - 
do pelo guardião Hugo Lau ren-
tino, com 8 defesas (59%). 

FERMENTÕES  17 

 

41 FC PORTO 

' JoséVieiraO  

 

Q M. Andersson 
C4S r.xe 

RAUL NuNESO o o A. QUINTANA° o o 
DANIEL OLIVEIRA O O VICTOR ALVAREZ 3 O 
HELDER CUNHA O O LEANDRO SEME00 3 O 
JOÃO CARVALHO O O VOAN BIANCO O O 
RUI ROLO 3 1 MIGUEL MAR1INS 6 O 
SÉRGIO RIBEIRO 1 1 OJIBRIL MBENGUE 4 O 
NUNO PINIIIIRO 1 O RUI SILVA 2 O 

AO INTERVALO: 1021, LOCAL: Pavilhão 
Municipal Arquiteto Fernando Távora, em 

Fermentões, Guimarães; ÁRBITROS: 
Francisco Rensigio e Miguel Mendes 
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ahr... EFICÁCIA. Frankis Carol marcou muitos golos com grande qualidade técnica 

ANDEBOL 

BOM ENSAIO PARA A 

GUIN» ONS 

_ 

Sporting, que recebe 
sábado o Metalurg, 
vence em Águas Santas e 
lidera Campeonato 

27 32 
ÁGUAS SANTAS 

José Silva  O 
C,.5 EXC.  

SPORTING 

()Hug° Canela 

CLSEXt  

A CAMPOS O o O MATEVZ SKOKO O O 
PEDRO CRUZ 11 O PEDRO VALDÉS 1 1 
GONCALO VIEIRA 2 2 E. ARAUJO 4 1 
M. LOURENÇO 3 1 B. BJELANOVIC O 1 
F. FONTES 2 O N. STJEPANOVIC 2 O 
MÁRIO OLIVEIRA 1 O CARLOS RUESGA 4 O 
BELMIRO ALVES 7 1 PEDRO SOLHA 4 O 

tl. CARLOTA° O o MATEI ASANINO0 o 
VASCO SANTOS O FRANKIS CAROL 8 o 
N. FERNANDES 1 TIAGO ROCHA 3 o 
JOSÉ BARBOSA O o FABIO CHIUFFA O 

V. GHIONEA 6 
IVAN NIKCEVIC O 

o 
o 
o 

AO INTERVALO: 13-13 

LOCAI: Pavilhão do Aguas Santas, na Mala 

ÁRBITROS:Daniel Martins e Roberto Martins 

ALEXANDRE REIS 
E JOÃO BAPTISTA SEDCAS 

R O Sporting manteve ontem a 
invencibilidade e a liderança na 
fase regular ao Campeonato, ao 
vencer (32-27) na visita a Águas 
Santas, em partida antecipada da 
3-4 jomada, pois os leões defrontam 
sábado os macedónios do Meta-
lurg na Liga dos Campeões. 

A turma da casa entrou forte no 
encontro, com uma defesa agres-
siva, a contrariar muito bem o ata-
que organizado do Sporting, che-
gando a um parcial de 4-1. 

A partidaseguiu intensa e muito  

disputada, nem sempre bem joga-
da dadas as muitas falhas técnicas, 
com os maiatos a tentarem con-
trariar o maior potencial do ad-
versário através devários sistemas 
defensivos, do 6x0 ao 5x1, e um 
guarda-redes, António Campos, 
muito inspirado. 

O Sporting ainda recuperou (5-
5), mas depois viu-se surpreendi-
do, quando o Águas Santas obteve 
uma vantagem de 4 golos (10-6), 
fazendo soar o alarme nos bicam -
peões nacionais. 

Mas os últimos 10 minutos da 
P parte foram dos leões, que de-
ram a volta ao marcador (13-12), 
com grande exibição de Frankis 
Carol, mantendo o equilíbrio até 
ao intervalo, onde se registava 
um empate (13-13). 

PROTAGONISTAS 
"UM EXCELENTE JOGO CONTRA 
O BICAMPEÃO, LUTANDO 
COM AS NOSSAS ARMAS, 
MAS FALTOU CONSISTÊNCIA" 
JOSÉ SILVA, técnico do Águas Santas 

"O ÁGUAS SANTAS COLOCOU 
MUITAS DIFICULDADES, MAS 
NA SEGUNDA PARTE FOMOS 
MAIS ASSERTIVOS NO ATAQUE" 
HUGO CANELA, técnico do Sporting 

As sucessivas igualdades manti-
veram-se nos primeiros 10 minu-
tos do segundo tempo, como jogo 
muito repartido (18-18), até que o 
Águas Santas começou a sentir 
muitas dificuldades em marcar, 
sofrendo um parcial de 4-0, en- 

quanto os leões respiraram de alí-
vio. O Sporting, com uma vanta-
gem confortável e com a qualida-
de dos seus executantes, sem difi-
culdades em construírem golos 
fáceis, controlaram sem grandes 
problemas os restantes 15 minu-
tos, apesar do Águas Santas tudo 
fazer para tentar contrariar. 

Frankis brilha 
Frankis Carol, com 8 golos em l O 
remates (80% de eficácia), foi o 
grande trunfo do Sporting, sendo 
bem secundado por Valentin 
Ghionea (6 golos com 88%), assim 
como pelo guarda-redes Matevz 
Skok , a realizar 8 defesas (30%). 

Pedro Cruz foi a maior arma do 
Águas Santas, com11 golos (61%) e 
melhor marcador da partida. 
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ANDEBOL 

Técnico João Garcia 
de saída do Sporting 

O treinador João Garcia, bicam-
peão de juvenis como Sporting, está 
de saída de Alvaiade. Divergências 
com o projeto levaram o técnico, de 36 
anos, a demitir-se. Garcia passou pelo 
Almada, A. Moinho e S. Correia. 
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SportingTV com 
jogos da Velux 
CB  A SportingTV vai transmi-
tir em direto os 10 jogos da 
equipa de andebol dos leões no 
Grupo C da Velux EI-IF Liga dos 
Campeões, sendo que 1" jorna-
da disputa-se no próximo sá-
bado (18h30) com a receção no 
Pavilhão João Rocha à turma 
macedónia do Metalurg. 
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