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Placard.pt acompanha jogos do
Mundial de Futebol em 8 cidades
O espaço Placard.pt Bancada está
a fazer uma mini-digressão nacional que vai percorrer oito cidades
portuguesas e mostrar alguns dos
jogos do Campeonato do Mundo
de Futebol. A iniciativa é da SAS
Apostas Sociais, Jogos e Apostas
Online, que se tornou na mais
recente operadora de apostas
desportivas à cota online no
mercado regulado português.

A sua oferta de serviços d
e jogo encontra-se disponível
no site oficial www.placard.pt
e permite aos seus utilizadores
apostarem em 22 modalidades
desportivas. Para além das mais
procuradas, como futebol, ténis e
basquetebol, estão ainda disponíveis muitas outras, nomeadamente andebol, futsal, desportos
motorizados e de inverno.
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B. Perestrelo de bronze

no Encontro Nacional
A Madeira esteve representada,
entre a passada quinta-feira e ontem, na edição de 2018 do Encontro Nacional de Andebol destinado
ao escalão de infantis, que teve lugar na Batalha, através das formações da Bartolomeu Perestrelo e
Madeira Andebol SAD, em femininos, e CE Levada e CD Infante em
masculinos.
Na grande festa do andebol infantil português que contou com
um total de 56 equipas as campeãs
da Madeira de infantis femininos,
CD Bartolomeu Perestrelo foi a
grande figura em termos regionais
ao arrecadar a medalha de bronze
na competição.
As 'estudantes' apenas somaram
uma única derrota ao longo da prova, e nas meias-finais onde viriam a
falhar o passaporte para a tão desejada final, ao perder diante do Alpendorada por 22-15. Na fase de
grupos, as insulares venceram o
grupo com vitórias diante do Porto
Salvo (27-6) e Babar (18-11) para
depois rumar às meias-finais com
um triunfo diante do Leça (14-13).
Já com o desaire nas 'meias', a
equipa orientada pelo técnico
Américo Cardoso discutiu a medalha de bronze frente ao Alcanena
onde festejou o pódio com um
triunfo por 31-22.
Ainda no sector feminino o Ma-

deira Andebol SAD somou derrotas na zona 2, frente ao Feirense
(20-24) e Alcanena (15-22), indo
depois discutir um lugar entre o
17.° e o 24.° lugares. Nesta fase a
SAD venceu o Almeirim por 20-4
para depois na atribuição do 19.° e
20.° lugar vencer o Oliveira de Frades por 14-13.
Finalmente no sector masculino,
o CE Levada foi a equipa em destaque ao fechar a prova no sétimo
posto. Depois de vencer o grupo 5
com triunfos diante do Guadiana
(35-17), Fermentões (21-12) e Lamego (23-17). Já na luta por um lugar nas meias-finais os estudantes
perderam diante do Sporting (2123), sofrendo novo desaire, frente
ao Lagoa por 24-19. Já na luta pelo
7° posto, as madeirenses venceram
o Xico Andebol por 22-20.
Quanto ao CD Infante esteve em
bom plano no grupo 2 com dois
empates ante o Estrela Vigorosa
(24-24) e Xico Andebol (18-18) e
ainda uma vitória diante do Marienses 25-13. Fora dos primeiros
lugares do grupo, a formação do
Monte discutiu um lugar entre o 9.°
e o 16.° lugar, onde viria a concluir a
competição no 14.° final, após derrota com o Benfica (21-16), vitória
diante do Belenenses (32-31) e finalmente um desaire ante o Azarara (21-18). P. V. L.

Estudantes perderam apenas um jogo dos cinco realizados. FOTO CDBP

OUTRAS COMPETIÇÕES
SELECÇÃO SUB-20

NACIONAL NO 7.° LUGAR

■A selecção nacional de sub-20
■A equipa do CD Nacional fechou
feminina fechou ontem o Torneio a sua presença no Campeonato
das 4 Nações, que teve lugar em
Nacional de Veteranos masculinos
França, sem conhecer qualquer
no sétimo lugar final. Depois das
vitória. A equipa das Quinas que
derrotas nos quartos-de-final
contou com as madeirenses Bea- diante do Módicus por 21-10, os altriz Sousa e Patrícia Morais (Ma- vinegros somaram novo desaire na
deira Andebol SAD) somaram
luta pelo quinto e oitavo lugares
diante do Almada por 18-17. Finalpor derrotas os jogos realizados,
diante da França (37-17), Espanha mente no derradeiro jogo na luta
(27-25) e, ontem, frente à Alemapelo sétimo posto os insular vencenha (38-25).
ram o Master AA/Olhão por 23-18.
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Bernardo Atilano e o madeirense Duarte Nuno Anjo tentam hoje conquistar a medalha de bronze na prova de pares. FPB

Sonho de uma medalha
nos Jogos do Mediterrâneo
PAULO VIEIRA LOPES

plopes@dnoticias.pt
O madeirense Duarte Nuno Anjo
pode hoje festejar a conquista de
uma medalha de bronze em Badminton na sua estreia em Jogos do
Mediterrâneo, que se está a disputar
em Tarragona, Espanha.
O jogador da selecção portuguesa
teve ontem duas oportunidades de
garantir o passaporte para a luta das
medalhas na prova de singulares e
pares, mas apenas conseguiu na prova de duplas, onde joga com o seu
colega de selecção Bernardo Atilano.
Logo pela manhã, o jogador do
CDR Prazeres disputou os quartosde-final da competição individual
onde veio a perder diante do n.° 35
do ranking mundial, o francês Lucas

NA JORNADA
DE ONTEM, OS
MADEIRENSES
DO 'VOLEIBOL' NÃO
FORAM FELIZES
Maurice Corvee por 2-0 (21-15 e 216) ficando assim afastado da luta
pelo pódio. Já durante a tarde e nas
meias-finais de pares masculinos,
Anjo e Atilano defrontaram a dupla
turca Serdar Koca/Serhat Salim e
até estiveram a vencer por 1-0 (2112). Contudo, os turcos foram mais
eficazes nos dois sets seguintes, garantindo assim o lugar na final ao
vencer os parciais por um duplo 1421.

Hoje, a dupla lusa irá medir forças
com os italianos Kevin Strobl/Lukas
Osele na tentativa de tentar conquistar a medalha de bronze.

Portugal perde no voleibol
no voleibol, e em dia de estreia,
Portugal não foi feliz quer em masculinos e femininos tendo perdido
diante da Grécia e Eslovénia respectivamente por 3-0. Nas selecções lusas fizeram parte os madeirenses
André Rosa, José Vieira e Fabiola
Gomes. Hoje a equipa masculina defronta a Itália enquanto a selecção
feminina mede forças com a Argélia.
Finalmente no andebol, Isabel
Gois, Jessica Ferreira, Anais Gouveia e Cristiana Morgado, atletas
madeirenses fazem hoje a estreia,
com Portugal a defrontar a Espanha
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Gilberto vai assinar pelo Barcelona
• mo O lateral-esquerdo Gilberto Duarte vaí jogar no Barcelona na próxima temporada,
tendo sido o eleito para ocupar
a vaga do tunisino Wael Jallouz. OJOGO sabe que o meiadistância português assinará
em breve e o contrato terá a
duração de uma época.
Aos 27 anos, Gilberto, que começou a jogar no Lagoa, foi
sete vezes campeão nacional
pelo FC Porto e passou as duas
últimas temporadas nos polacos do Wisla Plock (foi o melhor marcador da equipa na

última ediçãodaLigados Campeões, com 54 golos), preparase para jogar num mais maiores clubes de andebol do mundo, dando um salto sensacional na carreira. Até hoje, apenas Carlos Realista, do hóquei
em patins, nos anos 80, havia
jogado no Barcelona, estando
também Alexis Borges (andebol) esta temporada no clube,
mas como luso-cubano. Na
próxima temporada, também
o hoquista João Rodrigues jogará no Palau Blaugrana, deixando o Benfica.

„.•*/'
)zt.V)
Gilberto Duarte troca a Polónia pela Catalunha
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PORTUGAL Canoístas Fernando Pimenta, Joana Vasconcelos (prata) e
Teresa Portela (bronze) subiram ao pódio nos Jogos do Mediterrâneo
A

TRES MEDALHAS
Ell CINCO FINAIS
Enviado
especiala
Tarragona
(Espanha]

*O*
Textos RUIOUIMARÃES

P
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• -

19h00 Espanha-Portugal (Fem.Grupo A)
19h30 Grécia-Portugal (Masc Ginpo C)
RADMINTON
3.°/4.°LUGARES
15h00 Kevin Stroblitukas Osele (liai-Bernardo
Atilano/Duarte Anjo (Por)
ESGRIMI
ELIMINATÓRIAS
10h15 Fabiana Bonito (espada)
119h10 Final
G01_:-:7130 Prova inchidual masculina
Pedro Silvae Daniel Rodrigues
LUTAS AMADORA
REPESCAGEM
9h00 Antônio Cabral (60 kg)
e Pedro Caldas (67 kg)(?)
18h00 Anais
NATAÇÃO
ELIMINATÓRIAS
8h30 Miguel Nascimento (501)vres)
8h36 In4s Femandes (50 livres)
8h39 José LopeseAlexis Santos (50 bruços)
8h41 Raquel Pereira (50 bruços)
8h50 Miguel Nascimento (200 mariposa)
8h57 Vidoria Karninskaya e Ana Monteiro
(200 mariposa)
09h07 Joãolt1tal e Francisco Santos (200 costas)
09h32 Miguel Nasdrnento e TomásVeloso
(400 livres)
09h32 Margarida Ourães e Tamila Itoiub
(40011ms)
16h30 Firais
L' F. r
11h00 Eduardo Marques «asaria Caroina.loâo
(laser radial)
VOLEIEc,._
15h00 Portugal-ltálla(nasc. Grupo A)
18h00 Argélia-Portugal (tem.Grupo D)

São já oito as medalhas conquistadas por Portugal nos
Jogos do Mediterrâneo, prova
em que participa pela primeira vez, cumprindo-se assim
um desejo demais de duas décadas do Comité Olímpico de
Portugal (COP). Às quatro do
primeiro dia - ouro para Melanie Santos e João Pereira, ambos no triatlo, e bronze para
João Costa (tiro) e Alexis Santos (natação, 200 livres) - ontem juntaram-se mais quatro,
três da canoagem, que esteve
presente nas cinco finais que
a especialidade disputou no
Canal Olímpico da Catalunha,
a cerca de 20 quilómetros de
Barcelona. Para esta modalidade em concreto, as conquistas são uma normalidade,
sendo que só em 2018 sãojál1
as medalhas alcançadas pela
canoagem: quatro na Taça do
Mundo, quatro no Europeu e
agora três nos jogos de Tarragona. "Já temos uma medalha
para cada jogador, é uma forma de lhes dar motivação para
o Mundial da Rússia", diz Hélio Lucas, o técnico responsável por todos estes êxitos.
Com quase todos os atletas
fora das zonas de conforto, pelos menos as mais recentes, a
manhã em Castelldefelds arrancou com a final do K1500
feminino e com a primeira
medalha para Portugal. Joana

Convite Olimpico de Portugal

Hélio Lucas, o treinador de
quatro dos cinco canoístas
portugueses emTarragona, foi sempre cauteloso ao
abordar a possibilidade de
medalhas, mas elas lá
caíram, numa manhã de
festa

Joana Vasconcelos, Fernando Pimenta e Teresa Portela despediram-se de Tarragona com medalhas

"Se ainda sei o

caminho para
casa? E verdade
que já passámos
muito tempo fora
de casa em
estágio, mas está a
valer a pena"

FernandoPimenta
Medalha de prata em K1500

Vasconcelos passou na frente
aos 250 metros, mas o tempo
que fez (1m54,936s) "apenas"
lhe garantiu a segunda posição, tendo sido superada pela
servia Milica Starovic
(1m53,637s). "Foi uma prova
bastante boa. Já não competia
em K1500 há algum tempo e

consegui bater-me com as melhores, que é o mais importante", disse Joana, recordando
que "a rapariga que ganhou é
uma excelente atleta".
Fernando Pimenta, o "Senhor Canoagem", apresentou-se a seguir. "Esta prova
não é a minha especialidade,
mas já começo a fazer alguns
resultados e a aprender" - foi
assim que Pimenta começou
a conversa com os jornalistas,
depois de ter chegado à medalha de prata no K1500, regata ganha pelo espanhol Roi
Rodríguez."Como disse, esta
distância não é a minha especialidade, é metade da que
costumo fazer. É preciso ter
um ritmo e um arranque superior. Mas se nesta distãncia, em que estou a começar,
consigo o pódio, acho que é
um bom indicador", continuou o três vezes medalhado
no recente campeonato da
Europa da Sérvia, com um

ouro, uma prata e um bronze
em Belgrado. "Sem ter sido
perfeita, a prova foi boa. Fui
um pouco mais lento do que
deveria e na parte final tentei
recuperar", referiu ainda o limiano, que aos 250 metros
tinha apenas o quarto tempo.
A terceira e última medalha
teve a assinatura de Teresa

Portela, com um bronze no K1
200, prova ganha por... Teres
Portela, uma canoísta espanhola."Estaprova serviutambém para aprender. Estou contente com meu resultado e
com aminha atuação. Foí mais
um passo e agora o importante é estar motivada por estes
resultados para o Mundial",
analisou.

K2 500 ficou à porta do pódio
Fernando Pimenta voltou à ação com João Ribeiro para a
última final da canoagem, terminando em quarto lugar,
a milésimas de segundo do pódio. "Fizemos apenas
quatro treinos para a segunda prova. Faltou treino de
conjunto, mesmo assim foi uma excelente prova", disse
Pimenta, descrevendo: "Viemos na luta pelas medalhas
até ao final e infelizmente calhou-nos a nós o quarto
lugar. Mas devemos estar satisfeitos porque demos tudo
para honrar a nossa bandeira." Em Kr zoo, Messias
Baptista, que faz hoje 19 anos, terminou a prova em
sexto lugar.
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Femnra Portugal.Eslovénia
24-29
Masculino Espanha-Portugal
34-22
BADMftrrON
%final Duarte Anjo-M. Corvee(Fra) 0-2
Is final -13emardoAtilano-P. Abian sn30-2
~itinal - B.AtIlano/DuarteAn}o-S.Koca/5.
Salim(Tur)
1.2
CANGAGr
K1500 - 2.° Joana Vasconcelos
K1500 rn - 2.° Fernando Pimenta
K1200( - 3.• Teresa Portela
K1200 m - 6.° Messias Baptista
K2500 m 4.°F. Pimenta/João Ribeiro
ESGRIMA
Espada - Fase cfegrupx Max Codeço (3V e
10), RicardoCandelas(4V)
tré
01:::1c,
M. Codeço-A. Ramos/UM
9-15
R. Candeias-H. Elkord (Mar)
6-15
Fbrere Fase degrupos. Débora Nogueira (50)
Ronda cles16
O. Nogueira-J. Meinville(Era)
9-15
GINA5TiCA r....RTi571CA
Feminino 8.° Portugal
All.Around 77.. Beatriz Diasi21.'Leonor
Silva.;15.° lutariam Pitrez
Mas(ullilO•
AllArouncl 19.*SimãoAlmeida
434 kg. Hélio Hemadez-M. Stylianou (C rui 8-0
H. Hernadez-D. Crykota (Ser)
0-1
'84 kg: Filipe Reis-A. Kvesk (Croacki) 2-0
F. Reis-2.Arzovki(Mac)
1-1
60kg A. Cabral-1.. Abdennour (kg) 0-9
67 kg Pedro Caldas-A. Abdwlkarim (Sir) 0-9
NATAC..1.1".1
400 m estilos
3.°João Vital
4.18,76
8.°Tomás Veios°
4.30,85
200 rn
9.°1fictoria Kamlnskaya
2.1853
InêsFernandes
2.22.41
100 m hvrtsr lira
16.° M iguel Nascimento
52,16
200 mlivres
5.. Diana Durães
2.02,00
7.°Rita Frischimecht
2.04.07
103 m brucos - elirn
17.°Alexis Santos
1.04,46
100 m bruccs - etm
10.0 Raquel Pereira
131,10
rn man pwa efim
14.•Ana Monteiro
2824
17.°InêsFemandes
29,15
100 mcwar.
5.°Gabriel Lopes
55.77
Eliminatória
12.° Francisco Santos
57.43
1500 nt
6.°Guilberme Pina
1529,37
4x100inii
6.° Portugal (R. Frischknecht, R. Pereira,
Inês Femandes e Diana Durães) 3.54.15
4 x 200 cr,
5.0 Portugal (Mi. Nascimento. Gabriel
Lopes:7. Veloso e Alexis Santos) 7.27,39
Espingvci:i ar comprimido 10 m
11.° Sara Antunes
TIRO COM ARMAS CACA
Trapquablicitóes
Feminino:
7.° Mariana Serra,
9.'Ana Rita Rodrigues
Masci,lino
5.°João Paulo Azevedo
6.° José Bruno Faria
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NATA.
Atleta do Sporting mostrou-se ambicioso, já apontou ao
Europeu e disse querer ser o melhor nadador português de sempre

VITAL FOI BRONZE
NOS 400 ESTILOS
João Vital conquistou a
oitava medalha de Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, que contam com
atletas de z6 nacionalidades. A primeira tinha sido
ganha no triatio, logo no
primeiro dia de prova
elos João Vital fez o tempo
4m18,76, atrás do italiano Federico Turrini, que ganhou o
ouro com 4m16,37s, e do espanholJoan Lluis Pons, medalha
de prata, com 4m17,97s.
"Não estava nada à esperadeste tempo nesta altura da época. Esta medalha é muito importante para mim porque é a
primeira a nível internacional
como nadador sénior", reagiu
João Vital, nadador do Sporting, que conseguiu ontem a
oitava insígnia de Portugal
nos Jogos do Mediterrâneo,
que decorrem em Tarragona,
Espanha, até um de julho.
Nos 400 estilos, os 4m18,76s
valeram-lhe o terceiro lugar e
a respetiva medalha de bronze. "Soujovem,tenho20 anos,
espero melhorar e gostaria
muito de um dia ficar em primeiro nesta prova", continuou Vital, que logo de seguida apontou atenções aos campeonatos da Europa de Glasgow, que decorrem emagosto;
"A expectativa é ir à final e depois ver como corre. Se der
medalha, muito bem; se não

udTAIdOS NOVE REFUGIADOS
ENTRE 140 ESTRANGEIROS
São 140 os voluntários estrangeiros oriundos
não só dos países participantes, mas também
de outras regiões da Europa, num total de 25
nacionalidades, que estão a apoiar os jogos do
Mediterrâneo deTarragona. Este grupo, que é
financiado pelo programa de intercâmbio
Erasmus, conta ainda com nove jovens que
vivem na Catalunha com o estatuto de
refugiados.

VO" POR1UGUESES
ENTRARAM A PERDER
As seleções feminina e masculina não
entraram bem na competição. A equipa
feminina, no primeiro jogo do grupo, perdeu
frente à Eslovénia por 3-0. Também com uma
derrota pelos mesmos úmeros estreou-se a
seleção masculina frente à Grécia. Hoje,
ambas voltam a jogar: as mulheres contra a
Itália pelas 15h00 e os homens defrontam a
Algéria, às 18h00.

TARRAGONA18 CUSTA
METADE DOS JOGOS DE 2005

r

Em tempos de pressão da opinião pública no
controlo das despesas públicas, os Jogos
Mediterrânicos de Tarragona asseguram que
esta edição custará metade 75 milhões de
anos, metade do que Espanha gastou em
Almeria'05, apesar deste torneio ser o que
conta com mais atletas (3700) e países (26).0s
autarcas asseguram que aproveitaram o evento
para transformar zonas pobres da cidade.
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João Vital já só pensa em chegar à final dos Europeus
der, é dar o máximo pela melhor classificação possível."
João Vital, que já esteve nos
Jogos Europeus, há três anos,
em Baku, no Azerbaijão, considerou que estar nestesJogos
do Mediterrâneo "é uma experiência única, ainda por
cima numa cidade linda", sendo "como uns pequenos Jogos
Olímpicos", que são "um dos
próximos objetivos"na carreira. Tendo começado a nadar
aos dez anos, no Algés, representando agora o Sporting,

"Quero ser o
melhor
nadador
português
de sempre,
é para isso
que treino
todos os
dias"
JoãoVital

Vital tem "o Alexis Santos
como referência" e, apesar da
tenra idade, já sabe o que pretende e o que o espera. "Quero
ser o melhor nadador português de sempre, é para isso que
treino todos os dias. Sei que
temos de ser muito focados,
muito determinados e que
não podemos engordar, seguindo um plano muito rígido.Paramim, que adoro doces,
não é nada fácil segui-lo, mas
sigo, porque entendo a razão",
explicou.

DUPLA NACIONAL
VAI LUTAR PELAS MEDALHAS
Bernardo Atilano e Duarte Anjo podem hoje
chegar ao pódio em pares, tendo pela frente
um jogo em que está em disputa a medalha de
bronze e em que defrontam os italianos
Kevin Strobl e Lukas Osele. "Tínhamos
definido que o objetivo era estar nas meiasfinais e foi conseguido, mas, agora queremos
mais", reconheceu Joaquim Gonçalves, o
treinador da dupla.

24
20

M,-rsrulin Portugal-Grécia
0-3
FemininoPortugal-Eslovénia
0.3
VELA
Laser fapes4 regalas) 5.°Eduardo Marques
Laser rachai (apc554 regaras)8.'CarollnaJoão

Pos. Pais
Ouro Prata Bronze Total
20
13
16
49
2.°Espanha
11
16
13
40
3.°Turquia
8
6
11
25
44"Servla
7
5
2
14
5.° França
6
10
13
29
6.0 Grécia
5
3
3
11
Egito
3
6
6
15
8.° PORTUGAL 2
2
4
8
9.°Argelia
2
O
1
3
10.° Eslovénia
9
1
3
5
11.° Tunísia
1
2
2
5
12.° Marrocos
1
1
1
3
13.° Macedeola
1
O
2
3
San Morbo
1
O
O
1
15.° Montenegro O
1
1
2
16,°CroaCia
O
1
O
1

Portugal teve dois atiradores na final
Faria foi o primeiro
eliminado e Azevedo
o segundo, depois
de terem sido criadas expectativas

José Faria e João Azevedo fora do pódio

*mo João Azevedo, de Vila do
Conde, de 34 anos, e José Faria, da Quarteira, de 32, chegaram ontem à final do tiro com
armas de caça, tendo Portugal
sido o único país com dois representantes. De resto, esteve
Espanha (ouro), Egito (prata),
Itália (bronze) e Croácia, cada

um com um atleta. "Foi uma
prova excelente, conseguimos meter dois atiradores na
final, e chegar à final era o nosESPANHA E ESLOVESIA
so objetivo, pelo menos com
um atirador. Por pouco, não FORAM CARRASCOS DE PORTUGAL
chegámos às medalhas", la- As seleções nacionais de andebol entraram
mentou Custódio Ezequiel, com o pé esquerdo em Tarragona. Na
chefe de equipa/treinador, competição masculina, a seleção sub-20, a
que foi atirador olímpico em cargo de Nuno Santos, perdeu com a EspaSidney 2000 e Atenas 2004. nha, por 34-22, num jogo em que André
"O nosso objetivo é voltar aos Gomes foi o melhor marcador nacional, com
jogos Olímpicos, não vamos seis golos. Já a seleção A feminina, orientada
há dois ciclos, e estes atirado- por Ulisses Pereira (foto), perdeu com a
res dão-nos garantias", asse- Eslovénia (29-24). Cláudia Correia foi a
gurou.
goleadora da equipa (6).
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Conheça os pedidos urgentes de
Sérgio Conceição a Pinto da Costa

UM CADASTRO DE
TRÊS MATCH POINTS'
ERDIDOS EM

+ de 700
prémios

f O

internacionais
SPORTING
Jogadores que
rescindiram queriam
conversar com a nova
gestão, mas recuaram

BRUNO
ESTRAGOU
TUDO
Ex-presidente
recusa destituição
Deixou de ser
sportinguista
por 14 horas
Abel Braga diz que
médio é craque, mas...

Calma para
Scarpa p29-31
Fernando Santos: "Vamos provar que temos qualidade" Queiroz: um herói iraniano
com contas por acertar Opinião de Luís Freitas Lobo, Manuel Queiroz, Pejman
Rahbar e Joana Marques Quintero e James estratosféricos P4-20

Quatro medalhas
no segundo dia

P41-42
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Portugal com oito medalhas no fim do terceiro dia dos Jogos do Mediterrâneo
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Portugueses juntaram este sábado quatro medalhas às quatro conquistadas no sábado. Portugal soma
oito medalhas nos Jogos do Mediterrâneo que tiveram início quinta-feira e se prolongam até 1 de julho
em Tarragona, Espanha. Ao terceiro dia de competição, a delegação portuguesa arrecadou mais
quatro medalhas, tendo agora dois ouros, duas pratas e quatro bronzes. No sábado, Melanie Santos e
João Pereira conquistaram o ouro no triatlo, enquanto João Costa e Alexis Santos arrecadaram o
bronze no tiro e nos 200 metros estilos da natação, respetivamente. Este domingo somaram-se as
medalhas na canoagem com Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta, em K1 500, a conquistarem a
prata, enquanto Teresa Portela conseguiu o bronze em K1 200. Também o jovem nadador João Vital
ficou em terceiro lugar nos 400 metros estilos. Na segunda-feira o par masculino de badminton,
composto por Bernardo Atilano e Duarte Anjo vão disputar o encontro de atribuição da medalha de
bronze, às 15h00, tendo pela frente o par italiano Strobl/Osele, isto depois de não terem conseguido
passar à final ao perderem este domingo com o par turco formado por Serdar Koca e Serhat Salim,
por 2-1. Além de poder arrecadar medalhas no badminton, Portugal também tem a hipótese de chegar
ao pódio em ginástica artística no quarto dia de competição, tanto por intermédio de Simão Almeida
como com a dupla feminina Mariana Pitrez e Beatriz Dias. Andebol, basquete 3x3, esgrima, golfe, luta,
natação, vela e voleibol são as restantes modalidades em ação na segunda-feira, num Jogos nos quais
Portugal se estreia com 232 atletas.
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ANDEBOL

Prata no Pan-americano
para Chiuffa dos leões
O brasileiro Fábio Chiuffa. contratado pelo Sporting, sagrou-se ontem vice-campeão pan-americano,
tendo perdido (24-29) a final frente à
Argentina. Os finalistas e o Chile (3.°)
apuraram-se para o Mundial'2o19.
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Juniores perdem
no andebol
® A Seleção feminina de juniores perdeu (25-38) ontem com a
Alemanha em andebol, na última
ronda do Torneio das Quatro Nações, em APT, França. "O objetivo foi preparar a equipa para o
Mundial, ajustando e corrigindo
situações individuais e coletivas.
Temos de melhorar", constatou a
selecionadora Ana Seabra.
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ANDEBOL

Azuqueca vence na Nazaré
ri Os espanhóisdoPalletways VeralliaAzuqueeaveneeramaP edição
cio Nazaré Dreams Beach Handball,
ao derrotarem os vice-campeões
nacionais, EFE Tigres, por 2-1. Em
femininos, avitóriafoiclas dinamarquesas do Derma Sun, por 2-0, sobre
as espanholas do Piava Algeciras. O
presidente da Câmara da Nazaré,
entidade que organizou o evento, já

prepara 2019. "Este torneio teve
uma qualidade altíssima, com jogadore scampeões cio Mundo e da Eu ropa . O 'feedback ' das equipas e dos
dirigentes internacionais é que o
torneio teve muita qualidade orga nizativa. Estamos disponíveis para
torná-lo mais atrativo, através do
reforço do' prize-money", explicouWalterChicharro.-0 J.P.

Walter Chicharro entrega prémios
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