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ANDEBOL O Mundial de seniores 
femininos de 2021 vai ser organizado 
por Espanha, enquanto a prova de 
2023 se realizara em tres países: 
Dinamarca, Noruega e Suécia. 
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ANDEBOL— MUNDIAL —FINAL 
Accorhotels Arena, 

em Paris 

VIncent Gerard GR 

Thierry omerf  (GR) 
Nedim Remi (4) 
Guy NYokas  
Daniel Hardsse (2)  
Mkda Karabatic  (6) 
Kentin Mahe  (5) 
TNmothey N'Guessan 
VANam Accambray 
Luc Abalo (1)  
Cedric  Sorhaindo (3) 
Michael Guigou (5) 
Ludovic Fabregas (2)  
Adrien Dipanda  
Valentin Porte  (5)  
Dka Mem 

• 09DIER DK« 

Crentensen GR 

 !!d GR) 
Sander Sagosen (1) 
baldm Hykkerud  
Nane lAyMol (4)  
Petter  0verky 
Rabin  Tonnesen (5) 
Magnos londal (2) 
Kristian Bjornsen (4)  
Andre Undboe 
Magnos Gullerud (1) 
Magnus Rod  
Chittln O' Suwan (1)  

(3)  
Gonu knannessen (1)  

Hansen (4) ~ia 

• NORUEGA 

ARI311 HOS 

Gjeding e Hansen, da Dinamarca 

PIM 

EDITE DIAS 

Nlkola Karabatic, eleito MVP, segura o troféu que colocou os franceses na galeria dos mais notáveis do Mundo Michel Euler/AP 

Campeões, pois claro 
França derrota Noruega e conquista 6.° título mundial o Gerard saltou 
do banco para travar ímpeto nórdico o Melhor só americanos e russos 

e 2017) e três Europeus (2006, 2010 
e 2014). 

No andebol, melhor só mesmo 
a Noruega (sete europeus, três 
mundiais e dois olímpicos), mas 
em femininos, enquanto no pano-
rama geral das coletivas lidera a 
seleção masculina de basquetebol 
dos EUA, que apenas quatro vezes 
não conquistou o ouro olímpico 
desde 1936 (!), totalizando 17, além 
cinco títulos mundiais. A estes, 
juntam-se os oito ouros olímpicos 
e nove mundiais obtidos pelas mu-
lheres americanas. Atrás, mas pou-
co, os hoquistas outrora soviéti-
cos, agora russos, com oito títulos 
olímpicos e 24 mundiais! 

Ontem, a vitória (33-26) não 
foi tão fácil como indiciam os nú-
meros. Pelo caminho ficaram os 
surpreendentes noruegueses, que 
chegaram com um ~card, e, on-
tem, obrigaram os Experts — que 
é como quem diz os especialistas 
na matéria — a aplicarem-se para 
não sofrer aquela que seria uma 
humilhante derrota caseira. 

Comandados pelo ex -jogador 
Christian Berge, e contagiados pela 
energia do técnico de 43 anos que já 
derrotou dois cancros, os nórdicos 
cedo mostraram ao que iam e colo-
caram-se na frente do marcador. A 
facilidade com que marcavam (12-
-15) era tal que Didier Dinart reuniu 
as tropas e trocou Omeyer por Ge-
rard. Quatro defesas do guarda-re-
des gaulês no final da 1.3  parte foram 
suficientes a equipa ficar na rota da 
vitória e, no último segundo, Valen-
tin Porte, de contra-ataque, colocou 
a França na frente pela primeira vez 
(18-17). E daí não mais saiu, até à 
festa, preparada desde o dia inicial. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
+ campeonato do mundo 

FRANÇA 2017  
1. ° França, 2.' Noruega, 3° Eslovenia, 4° Croá-

cia, 5° Espanha, 6° Suécia, 7.'Hungria, 8!Qatar, 9° 
Alemanha, 10.° Dinamarca, 11° Blelorrússla, 12.°, 
Rússia, 13.° Egito, 14.° Islándia, 15.* Maceciónia, 16° 
Brasil, 17.° Polónia, 18° Argentina, 19'. Tunísia, 20.° 
Arábla Saudita, 21.° Chile, 22° Japão, 23.° Bahrain e 
24.° Angola. 

M
AIS de 15 mil pessoas 
encheram o pavilhão 
Paris -Bercy para ver 
a seleção francesa 
conquistar o sexto tí-

tulo mundial de andebol. A Mar - 
selhesa foi entoada vezes sem 
conta, enquanto Karabatic & com-
panhia construíam uma vitória 
que coloca a equipa num panteão 
ao nível de poucos, com 11 títu-
los internacionais: dois ouros 
olímpicos (2008 e 2012) seis mun-
.diais (1995, 2001; gro9, 2011, 2015 

Nikola Karabatic eleito MVP 
Nikola Karabatic foi eleito o melhor jogador do Mundial e foi o jogador mais solicitado 

pelos milhares de fãs que encheram o pavilhão, indiferentes ao escândalo que ainda 
pende sobre o lateral-esquerdo, suspeito de ter apostado num jogo em que participou. 
O lateral-direito macedónio Kiril Lazarov foi o melhor marcador (50 golos) e no sete ideal 
estão: guarda-redes: Vincent Gérard (Fra), ponta-direita: Kristlan Bjornsen (Nor), pon-
ta-esquerda: Jerry Tollbring (Sue), central : Domagoj Duvnjak (Croa), lateral-direito: Ne-
dim Remili (Fra), lateral-esquerdo: Sander Sagosen (Nor), pivot : Bjarte Myrhol (Nor), 
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ANDEBOL 

FRANÇA É C.AMPEA 
A França venceu ontem a 
Noruega por 33-26, em Paris, 
e conquistou o seu sexto 
título mundial, o quarto nas 
últimas cinco edições. 
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ANDEBOL

França revalida
título mundial
a jogar em casa
AFrançaderrotou (33-26)ontem,
emParis, aNoruegana final do
Mundial deandebol, revalidando
otítulo frenteaoseupúblico.
Oencontro foi equilibradoatéao
intervalo,masdepoisa seleção
gaulesa impôsasuasuperiori-
dade, lideradaporNikola
Karabatic. Éo6ºcampeonato
paraFrançaem22anos, quatro
delesnasúltimascincoedições.
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Gala Desportiva 
na Mealhada 

111  A noite de 
hoje será de home-
nagem e tributo aos 

atletas, dirigentes, associações 
e equipas técnicas do concelho 
da Mealhada que se dedicam ao 
desporto e se destacaram no ano 
de 2016. A Gala Desportiva conta 
com a apresentação de José Nu-
nes, jornalista, e com a presença 
de inúmeras personalidades do 
mundo do Desporto. Entre ou-
tras, destaque para Miguel Leal, 
treinador do Boavista, Manuel 
Mendes, atleta paralímpico, Jor-
ge Braz, selecionador nacional 
de futsal, João Capela, árbitro de 
futebol, Lenine Cunha, atleta pa-
ralímpico, Domingos Paciência, 
treinador de futebol, Eduardo 
Coelho, árbitro de futsal, Paulo 
Sérgio, treinador de futebol, Pe-
dro Azevedo, jornalista da Rádio 
Renascença, Carlos Resende, trei-
nador de andebol, e Toni, treina-
dor de futebol. 

Segunda
30.jan
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Madeirenses voltaram a surpreender o Gaia. FOTO JOANA SOUSA/ASPRESS 

4, MODALIDADES 

Sports bate Gaia com 
Ana Andrade a brilhar 
ANDEBOL 
MADEIRENSE 
REGISTOU UMA 
JORNADA DE 
GRANDE QUALIDADE 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

A internacional Ana Andrade an-
debolista que regressou esta se-
mana à competição com as cores 
do CS Madeira, foi uma das figu-
ras em destaque num fim de se-
mana totalmente positivo para as 
cores madeirenses. Ontem, frente 
ao Colégio de Gaia, vitória categó-
rica e justa do Sports por 23-21, 
com 8-7 ao intervalo favorável às 
nortenhas. 

Um encontro onde de novo a 
ex-andebolista do Madeira SAD 
esteve em particular destaque ao 
marcar oito golos, juntando aos 
oito que nas véspera havia assina-
do na vitória sobre o Académico 
FC. Seis pontos determinantes 
para as andebolistas comandadas 
pelo técnico Marco Freitas na sua 
luta por um lugar na fase final.  

Ontem porém importa destacar 
igualmente o contributo do ponto 
de vista individual da guarda re-
des Nádia Nunes pronta para de-
fender as balizas mesmo depois 
de informada do falecimento de 
um familiar. O CS Madeira reve-
lou-se muito mais astuto do ponto 
de vista colectivo perante um Gaia 
incapaz ao nível físico de dar uma 
resposta mais cabal e eficaz. Méri-
to do colectivo madeirense que 
nunca baixou os braços demons- 

trando uma organização defensi-
va de qualidade com Nadia a fe-
char a baliza madeirense. 

Madeira Andebol SAD ganha 
Na outra partida que fechou a jor-
nada em seniores femininos, vitória 
justa do Madeira Andebol SAD so-
bre o Académico FC por 32-14 re-
sultado que deixa as madeirenses 
isoladas no comando do campeo-
nato com todo o mérito. Ao inter-
valo a SAD já vencia por 15-7. 
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Equipa de Marco Freitas voltou a “roubar” pontos aos líderes. 

OCS Madeira surpreendeu on-
tem o vice-líder do campeo-
nato 1ª divisão feminina em

andebol, o Colégio de Gaia, ao
receber e bater a equipa norte-
nha por 23-21. 
Em partida antecipada da 16.ª

jornada, a equipa orientada por
Marco Freitas foi para o intervalo
em desvantagem (7-8), mas con-
seguiu na etapa complementar
dar a volta aos acontecimentos
vencendo 16-13, com destaque
para os oito golos anotados por
Ana Andrade. 

CS Madeira surpreende vice-líder Colégio de Gaia 
Já o líder da prova, o Madeira

SAD, confirmou o todo o favori-
tismo que reunia de antemão
para o jogo contra o Académico
FC, que veio a vencer por ex-
pressivos 32-14, com 15-17 ao in-
tervalo. Esma Muratovic foi a
melhor marcadora do jogo com
sete concretizações. 
Este resultado permitiu que a

equipa liderada por Sandra Fer-
nandes - que no sábado havia em-
patado com o Colégio de Gaia -
aumentasse a vantagem para cinco
pontos para o vice-líder. JM

©
 J

M
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França revalida título mundial
A

França venceu on-
tem a Noruega 33-
26, em Paris, e re-
validou o título
mundial de ande-

bol, confirmando a sua su-
premacia com a conquista
do sexto campeonato em
22 anos, quatro dos quais
nas últimas cinco edições.
A seleção gaulesa, lide-

rada por Nikola Karabatic,
autor de seis golos, não de-
siludiu o seu público e con-

firmou o estatuto de favo-
rita a erguer o troféu na fi-
nal disputada com a No-
ruega, que procurava o seu
primeiro título. Apesar da
diferença de sete golos no
resultado final (33-26), o
encontro chegou ao inter-
valo com a França a vencer
pela margem mínima de
um golo, 18-17, após ter re-
cuperado de uma desvan-
tagem que chegou aos três,
14-11, aos 22 minutos.

Nikola Karabatic, com
seis golos, foi o principal
marcador da final do Mun-
dial2017, seguido de perto
dos seus compatriotas Ken-
tin Mahe, Michael Guigou
e Valentin Porte, todos com
cinco. Na seleção da No-
ruega, Kent Robin Tonne-
sen, com cinco golos, foi o
jogador mais concretizador,
seguido de Bjarte Myrhol,
Kristian Bjornsen e Espen
Lie Hansen, todos com qua-

tro. O equilíbrio registado
na primeira parte foi des-
feito logo no início da se-
gunda, em que a França,
com um parcial “demoli-
dor” de cinco golos marca-
dos e apenas um sofrido,
se colocou a vencer por 23-
18. Apesar da reação no-
rueguesa, que ainda encur-
tou a diferença para três
golos, aos 25-22, a França
chegou aos 32-24, para fe-
char com 33-26. JMA seleção gaulesa fez a festa em casa, na cidade de Paris.
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jAcoB  

EMPATAEROUVENCE 
João Jacob (foto) marcou 
cinco golos no empate do 
OCI Lions, a 25 golos, em 
casa do Volendam, para a 
Benelegue de andebol, 
resultado que colocou a 
equipa no segundo posto a 
uni ponto do líderTongeren. 
Já a Sasja, de Sérgio Rola (um 
golo)venceu o Merksem, por 
29-26, e ocupa o sexto posto 
a sete pontos do comandan-
te. Faltam três rondas para 
terminar a primeira fase. 
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França e uma festa que começa a ser habitual 

~MOI. 

França faz o hexa 
No Pela quarta vez nas últi-
mas cinco edições (só falhou 
Espanha'2013, altura em que 
o título ficou em casa) e pela 
sexta no total, a França sa-
grou-se ontem campeã do 
mundo de andebol, ao derro-
tar a Noruega, por 33-26. Esta 
é umasérie notável da seleção 
gaulesa, que começou a surgir 
com o técnico Daniel Costan-
tini, ao vencer o Mundial de 
1995, jogado na Islândia, e a se-
guir o de 2001, em casa - Por- 

tugal, então orientado por Ja-
vierGarcia Custa, foi16.°.De-
pois, comClaudeOnesta,uma 
sequência impressionante, 
com mais três mundiais (2009 
2011 e 2015), três europeus e 
dois ouros olímpicos. Agora, 
sob o comando de Didier Di-
nart, mítico jogador, tido 
comoum dosmelhores defen-
sores de sempre, a França vol-
ta a sagrar-se campeã do Mun-
do.Nikola Karabatic foi oMVP 
do Mundial. --RA 
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Agenda 

Uga -V. Setúbal-Benfica (20).  
UgaPto - V. GuIrriaraes B-Frearnunde (15) 
Moam= -Andebol - Às 17 horas, sorteio dos 
quartos de final da Taça de Portugal, na sede 
da federação, em Lisboa 
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Andebol França 
sagra-se Mcampe& 
mundial em Paris 
• A seleção francesa tor-
nou-se, ontem, campeã 
mundial de andebol, en1 
Paris, após derrotar a No-
ruega por 33-26. Nikola 
Karabatic foi o homem do 
jogo, ao marcar seis golos, 
e ajudou a seleção gaulesa 
a revalidar o titulo mun-
dial, o sexto em 22 anos. 
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O fim de semana de futebol internacional fechou com um tira-teimas no Parque dos Príncipes em que
Bernardo Silva salvou um ponto para o Mónaco na visita ao PSG, minutos depois de ver Gonçalo
Guedes estrear-se com a camisola parisiense. O ponto alto de uma ronda que teve vários jovens
portugueses como protagonistas, promessas em português.A cimeira de Paris tinha muito em jogo e
teve ambiente à altura. Velhas glórias no Parque dos Príncipes, a começar em Ronaldinho Gaúcho, que
deu o pontapé de saída, mas passando também por Valdo, ex-PSG e também ex-Benfica. Ou ainda,
nas bancadas, Pep Guardiola, adversário do Mónaco nos oitavos da  Champions .Du beau monde ce
soir au Parc pour cette affiche ! #PSGASM
 
???? #PSGlegend pic.twitter.com/iWD83KxV3E- PSG Officiel (@PSG_inside) January 29, 2017O PSG
adiantou-se aos 80m num penálti batido por Cavani, pouco antes da estreia de gonçalo Guedes,
quatro dias depois de trocar o Benfica pelo PSG. Mas ao cair do pano um golo de Bernardo Silva numa
jogada de insistência do Mónaco garantiu o empate e segurou a liderança, ainda que de novo dividida
com o Nice de Ricardo Pereira, de fora por lesão da vitória sobre o Guingamp. O PSG segue a três
pontos de distância, depois de uma ronda em que o Nantes, treinado por Sérgio Conceição, foi
empatar a Rennes.Cristiano a aparecer e do outro lado KevinJogo grande também no Bernabéu, onde
o Real Madrid recebia a Real Sociedad sob pressão, face aos últimos resultados. Cristiano Ronaldo
começou a ser assobiado e acabou a marcar um golo e uma assistência na vitória por 3-0. Do outro
lado, a Real Sociedad estreou outro jovem português: Kevin Rodrigues, lateral de ascendência
francesa que já foi chamado por Rui Jorge à seleção sub-21.O Real ganhou a toda a linha nesta ronda.
Aproveitou a derrota do Sevilha, que viu uma série de cinco vitórias seguidas para a Liga interrompida
na visita ao Espanhol, onde jogou reduzido a 10 desde os dois minutos, por expulsão de Pareja. E
aproveitou o empate do Barcelona na visita ao Bétis, num jogo em que André Gomes jogou a última
meia-hora.Nem o At. Madrid venceu nesta ronda, o que já vai deixando de ser novidade. Desta vez
ficou a zero na visita ao Alavés e já está a seis pontos do pódio. O Real tem por agora quatro pontos
de vantagem sobre Sevilha e Barça, mas ainda tem um jogo em atraso na mão.Hélder na humilhação
do Liverpool e uns minutos para JoelEm Inglaterra o fim de semana foi de Taça e teve muito que
contar. A começar pela humilhação do Liverpool, derrotado em casa pelo Wolverhampton. Boa parte
da  culpa  foi de Hélder Costa, outra promessa em português. O jogador cedido pelo Benfica fez as
assistências para os dois golos dos Wolves. Além deste incrível quase-golo.Amazing Hélder Costa's run
vs Liverpool?? pic.twitter.com/YgQz1EyMfk- Chaos Soccer Gear (@ChaosSoccerGear) January 28,
2017Foi a terceira derrota seguida do Liverpool em casa, desde o início do ano os  reds  só venceram
um em oito jogos.  É a altura certa para dar a volta, porque não se pode descer mais baixo , assumiu
Klopp no final.Foi o grande choque de uma ronda que viu de resto o Arsenal golear o Southampton (5-
0) no jogo de maior cartaz e o Manchester United vencer tranquilamente o Wigan (4-0). Um triunfo
tão sólido que José Mourinho até aproveitou para dar no final dez minutos de jogo a Joel Pereira, o
guarda-redes português de 20 anos que passou a primeira metade da época no Belenenses.De fora
ficou o Hull de Marco Silva, goleado na visita ao Fulham (1-4). Nada a fazer, para mais num jogo em
que Abel Hernandez falhou dois (!) penáltis num minuto.O passeio da Juve, Taarabt e o goleador João
MárioEm Itália, mais um dia no escritório para a Juventus, que venceu o Sassuolo, viu a Roma perder
e o Nápoles empatar e portanto aumentou a vantagem na frente. Com um jogo a menos, a  Vecchia
Signora , rival do FC Porto na Liga dos Campeões, tem a Roma a quatro pontos e o Nápoles a seis.O
quarto lugar é agora do Inter de João Mário, que voltou a marcar na vitória por 3-0 sobre o Pescara. O
segundo golo seguido do médio português, o terceiro na Serie A. Foi assimEl GOL de Joao Mario,
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buena jugada colectiva. Vía @Dunia_Interisti pic.twitter.com/375aJYN0Hz- Inter de Milán
(@inter_latino) January 28, 2017A ronda de Serie A teve ainda o empate da Fiorentina de Paulo Sousa
em casa com o Génova e com surpresa. Taarabt, cedido pelo Benfica ao Génova, entrou à meia hora e
fez as duas assistências que garantiram o empate. Para estreia não esta mal.O fim dos invictos, o
Bayern em velocidade-cruzeiro e o Dortmund a vacilarEste foi também o fim de semana em que
deixou de haver equipas invictas nas grandes Ligas da Europa. O jogo grande da Bundesliga acabou o
RB Leipzig a vencer o Hoffenheim, que resistiu 17 jornadas sem perder.O Bayern Munique venceu e
manteve distâncias, são três pontos de vantagem sobre o Leipzig, e o terceiro lugar é agora do
Eintracht Frankfurt. Isto depois de o Borussia Dortmund ter voltado a vacilar, a pouco mais de 15 dias
da primeira mão dos oitavos de final da Champions frente ao Benfica. A vencer desde os três minutos
graças a um golo de Reus, o Dortmund viu o Mainz empatar aos 83m. Só ganhou um dos últimos
cinco jogos. Raphae Guerreiro foi titular e saiu a meia hora do fim, enquanto Renato Sanches, o outro
jogador português dos  grandes  da Alemanha, fez o inverso, entrou para os 30 minutos finais na
vitória do Bayern.Ainda na Alemanha, nota para a estreia de Vítor Pereira no banco do TSV Munique
para II Bundesliga, que voltou agora à competição depois da paragem de inverno. Uma vitória sobre o
Greuther Fuerth e o TSV está na 13ª posição com 19 pontos em 18 jornadas.O Burkina de Duarte e o
fim de semana para lá da bolaFora do circuito europeu, um dos destaques do fim de semana em
português chega do Gabão, onde Paulo Duarte conduziu o Burkina Faso à meia-final da Taça de África
das Nações. Uma vitória por 2-0 sobre a favorita Tunísia reforça a proeza do primeiro treinador
português nesta fase da maior competição africana. O adversário na meia-final, marcada para quarta-
feira, é o Egito. A outra meia-final será entre Camarões e Gana.E para lá do futebol este foi também
um fim de semana cheio. Bastaria a final do Open da Austrália entre Roger Federer e Rafa Nadal, mas
houve também decisão do título mundial de andebol. E teve um vencedor previsível: a França
revalidou o título, o quarto que leva nas últimas cinco edições da prova.
 
Há 15 min
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se preocupa 
com o Sportin 

uer adiar 
eleiC 

SPORTING 

QUEBROU O SILÊNCIO 

Revela que não vai avotos 
nem apoiará nenhuma lista 
neste ato eleitoral, mas deixa 
um apelo ao líder da AG 

AlfróNIOBERNABDINO 

João Benedito resolveu falarpu-
blicamente sobre o ato eleitoral do 
Sporting, após váriosmesesdeszlén-
cio. Não o fez para assumir uma can-
didatura , ou apoiar alguém, mas an-
tes para solicitar._ o adiamento das 
eleições. O antigo guarda-redes de 
futsal, 38 anos, considera que as elei-
çõesdeviamseradladsparaofinalda 
época, nosentidodenãoprejudicaros 
objetivos desportivosdoclube. 

"Decidi falar agora, porque anda-
mos constantemente a apontar ar -
mas uns aos outros, preocupados 
com o período eleitoral e isto não 

"ESTAMOS NUM PERÍODO 
PRÉ-ELEITORAL, QUE ESTÁ 
A PREJUDICAR/.  CLARAMENTE, 
AQUILO QUE SAO 
OS OBJETIVOS DO num« 

traz a paz para dentro do Sporting. 
Estamos no período pré-eleitoral, 
que está a prejudicar, claramente, 
aquilo que são os objetivos do clube. 
O presidente da mesa da assembleia 
geral tem deponderar adiar este ato 
eleitoral. Os estatutos preveeni que 
se real ize  entre março e abril, mas o 
adiantamento não é explícito nos 
estatutos. Ou seja, a equipa, os jo-
gadores, os órgãos sociais, sócios e 
adeptos têm de estar em uníssono 
emprol dos objetivos do clube. Por 
isso, o melhor é não existir este cli-
ma de guerrilha, e este clima existe 
porque estamos nesta fase pré - 
eleitoral. Se vemos que as eleições 
são um problema, que se alterem e 
passem para o final da época", sub-
linhou, para em seguida desmisti-
ficar a questão. 

"Todos teríamos a beneficiar com 
isso: jogadores e treinadoresestãode 
férias, os dirigentes já estão, obvia-
mente, apensar no ato eleitoral, eos 
sócios e adeptos não estão toldados 

mOS ESTAMOS ~A 
QUE O ATO ELEITORAL SE REAWE 
ENTRE MARÇO E ABRIL, MAS 
A QUESTÃO DO ANANTAMENTO 

É EXPlialir 

pelos momentos atuais e resultados 
desportivos. O estigma da prepara-
çãodasépocasdesportivas? Antes de 
2011aseleiçõeserammarcadasparao 
período entre maio e junho. Além 
disso, mal estaríamos se as épocas 
desportivas fossem preparadas um 
ou dois meses antes. Temos treina-
dor, os melhores jogadores têm con-
trato, há poucos ajustamentos a fa-
zer. Achoquenada impedeesseadia - 
mento do ato eleitoral, a não ser a  

JOÃO BENEDITO 
NOME: João Paulo 
Neves Benedito 
Bi, Lisboa, 7/10/1978, 
38anos 
POSIÇÃO: Mtigoguarda-redes de 
ecapitãodeequipa do Sporting 
GUBES: Sporting e Playas de Castellón 
CURRÍCULO NO SPORliNG 9trlulos de cam- • 
peão nadona1,4Taçasde Portugal, 
4Supertagas 

vontade que aconteça agora. Mas 
quem se preocupa com o Sporting, 
queradiaraseleições», sublinha. 

Nem avança nem apoia 
Comosimbolodo Sportingbemvisi-
vel na lapela, Benedito garante que 
nãoserácandidatonemapoiaránin-
guém neste ato eleitoral. "Estaria a 
contradizer-mese isso servisse para 
ganhartempo. Nãomepassapelaca - 
beçasercandidato, seja emmarçoou 
quandoeleacontecer. Nãovouparti-
cipar neste ato eleitoral como candi-
datoeaquiloque eu respeito para não  

ser candidato é igual para não me as-
sociar a ninguém. Não possoopinare 
condicionar a opinião das pessoas. 
Porque sei, sem ta  Iças  modéstias, que 
a minha opinião tem peso e pode di-
vidir", assume, garantido 
que a paz no clube 
passa pelo adia-
mento. 

"A minha 
preocupação é 
criar um cli-
ma de paz. E 
isso passa 
por 

" Confiança no doutor 
Marta Soares" 

João Benedito não acredita que 
Marta Soares, líder da mesa da as-
sembleia geral do clube, e quem 
pode tomara decisão de adiar as 
eleições, esteja mais preocupado 
coma reeleição de Bruno de Car-
valho. "Não acredito.O doutor 
Jaime Marta Soares foi um dos 
pais da nossa democracia Tenho 

confiança nele, é uma pessoa idó-
nea. O presidente da AG que pon-
dere esta minha convicção de 
adiar as eleições. Seguramente 

marcou esta data com a melhor 
das intenções, mas a situa-
ção mudou."  

esquecer este ato eleitoral. Não po 
demos ter nas bancadas uma situa 
ção de, loigolo do Sporting, mas e 
não festejo contigo porque apoia 
outro candidato'. Estamos tão se 
parados, numa altura tão impor 
tante, que o presidente da mesa d 
assembleia geral deve pondera 
estapossibilidade." Quantoaozno 

"ESTOU A DEFENDER 
AS CANDIDATURAS, PORQUE SE 
AS ELEIÇÕES FOREM EM MARÇO 
SERÃO AVALIADAS PI10 
MOMENTO DESPORTIVO" 

mento escolhido para este apelo, 
três dias do final do prazo de apre 
sentação das listas: "Porque aind 

há tempo para o fazer. Espera 
va que alguém tivesse tido est 
lucidez para pensar no club 
acima de tudo. Há condiciona 
lismo psicológico da equipa 
que em meu entender é poten 

ciado por este clima. Em abril te 
mos uma equipa de futsal, fan 
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SOBRE O CONVITE PARA A COMISSÃO DE HONRA 

"Não dei uma nega 
a Bruno de Carvalho" 

Pr d' 

.10"1 OBJETIVO 
DE UM 

: PROF~Ot. 
 ESTOU EM CRER QUE 
• TENHO MUITO PARA 

DAR AO CLUBE" 

: "A SEM E LHANCA DO 
• B. MUNIQUE, ONDE 
• AQUELES QUE 

ESTIVERAM NO 
: CAMPO DIRIGEM, 
: EU TAMBÉM ESTIVE 

NO CAMPO" 

BRUNO DE CARVALHO 

"FEZ MUITAS COISAS 
BOAS NO CLUBE, TEM 
UMA PERSONALIDADE 
MUITO 
CARACTERÍSTICA" 

POSICl/10 ELEITORAL 

"FICO LISONJEADO 
OUE ME VEJAM 
COMO CANDIDATO, 
MAS NAO É ALTURA 
DE ME 
CANDIDATAR" 

"TENHO UMA COLUNA 
SEMANAL NO RECORD, 
NUNCA DISSE MAL 
DO SPORTING E JA VIM 
DEFENDER O PRESIDENTE 
PUBLICAMENTE" 

: MADEIRA 
RODRIGUES 

"PARECE-ME UMA 
PESSOA CARREGADA 
DE PRINCÍPIOS" 

: t()NitA 

"NAO VOU CRITICAR 
: UMA ATITUDE DO 
: PRESIDENTE. ELE 
: SABE RA AS RAZOES POR 
: QUE FEZ ESSE CONVITE" 

r. . 

o 

João Benedito explicou 

_ara as razões por que 
entende que as eleições 

não se devem realizar 
no próximo mês 

v demarço 

,cp 

SPORTING e 

tástica, que pode conquistar um 
troféu europeu, que eu nunca con-
segui. O andebol pode vencer outro 
título europeu. No fim de semana 
das eleições, a Liga pode marcar o 
jogo para sexta- feira. Imaginemos 
que alguma coisa corre mal no jogo 
em casa com o V. Guimarães! As 
pessoas talvez não vão avaliar as 
coisas que estão a ser feitas de bem. 
Vão ter voto de revolta e não de 
consciência", alerta. Já sobreo ape-
lo ao adiamento, explica por que o 
faz: "De coração, tinha de o fazer. 
Não me sentiria bem se no final da 
época pudesse associar o insucesso 
desportivo a um período eleitoral 
ocorrido a meio. Como não vi nin 
guém a fazê-lo, fi-loeu. Nãoquerdi-
zer que aconteça, não estou a dizer 
quetenhorazão absoluta. Mas éa mi-
nha convicção. Não estou a atacar o 
Sporting, estou a defender as candi-
daturas . Se forem março, serãoava-
liadas pelo momento desportivo. Es-
tou a defender as nossas equipas des-
portivaspelosmomentosque têm da - 
quiparaafrente." o 

"Jesus? Se fosse eu 
responderia igual" 
Benedito não entende as críticas a 
Jorge Jesus por este integrar a Co-
missão de Honra da candidatura 
de BdC. "O que queria que Jesus fi-
zesse? Se eu fosse treinador, res-
ponderia da mesma forma" E a ló-
gica do convite? "Não me cabe a 
mim avaliar a situação. Não vou 
criticar uma atitude do presiden-
te, ele saberá o motivo desse convi-
te. Se eu dissesse que Bruno de 
Carvalho ou Pedro Madeira Rodri-
gues fizeram algo mal, estaria a to-
mar partido. Não o faço. Falou-se 
muito desta situação. mas o Spor-
ting tem um excelente treinador, 
que deve estar focado na sua mis-
são enão precisa de pressões elei-
torais. PontofinaL" 

"Madeira Rodrigues 
tem boas ideias" 
Com Pedro Madeira Rodrigues. 
João Benedito confessa que fa-
lou uma vez e que vê neste can-
didato uma pessoa com princí-
pios e ideias. embora não conhe-
ça o suficiente para se alongar. 
"Não o conheço profundamen-
te. Madeira Rodrigues parece-
me uma pessoa carregada de 
princípios, com ideias boas para 
o clube. Mas não tenho qualquer 
outra opinião a nível pessoal." Já 
sobre se sente que merecia urna 
homenagem dos leões, depois de 
22 anos no clube, responde: "Se 
alguém tem de fazer uma home-
nagem. sou eu aos sócios e adep-
tos do Sporting, pelos anos que 
me deram. Ainda hoje vou na 
rua e muita gente pode não sa-
ber o meu nome, mas dizem: 
'Olha, vai ali aquele guarda-re-
des do Sporting'." 

"Não disse que era 
adverso a este rumo" 
Quando questionado se é contra 
o rumo que a atual direção tra-
çou para o Sporting, Benedito 
esclarece que "nunca disse que 
era adverso ao rumo que o clube 
está a tomar" com Bruno de Car-
valho. "O presidente da FIFA 
deu uma entrevista onde diz que 
está a fazer um esforço para re-
cuperar os ex-atletas para den-
tro da FIFA. É este o rumo que eu 
entendo. Não estou a dizer que o 
caminho que está a ser tomado 
não é o certo. Tenho um respeito 
enorme pela figura institucional 
do presidente do Sporting. Em 
relação àquilo que é a gestão do 
clube, dizer que existe outro 
rumo não é dizer que este rumo 
está mal", frisou. 

Garante que apenas se 
remeteu ao silêncio, pois 
não quer estar ligado 
a nenhuma candidatura 

01  João Benedito assumiu que 
foi convidado para integrar a 
Comissão de Honra da candi-
datura do atual líder. "Dei uma 
nega ao presidente Bruno de 
Carvalho? Nem pensar. Fico 
muito lisonjeado que me tenha 
enviado uma mensagem, mas 
não posso participar, nem pelo 
lado da atual direção, nem por 
outras candidaturas." 

Afinal, que explicação deu a 
Bruno de Carvalho? "Mantive-
me em silêncio. A mensagem 

"O MEU RESPERO PEfrO 
RISME« BIOUANTO 
RGURA INSTTTUOONAL 
DO CLUBE É ENORME " 

não era só para mim e, atenção , 
o respeito pelo presidente en-
quanto figura institucional do 
clube é enorme. Se fosse uma 
mensagem pessoal, possivel - 
mente respondia." Sobre o fac-
to de não ter ganho um Prémio 
Stromp este 'ano, garante que 
não vê influência de Bruno de 
Carvalho nesta decisão. "Não 
acredito que o Grupo Stromp, 
composto por pessoas que co-
nhecem muito bem o clube, se 
deixe influenciar, ou que o pre-
sidente do Sporting se tenha 
preocupado em fazê- lo. Se de-
via receber um prémio carrei - 
ra? Se fosse instituído, pelos 22 
anos de clube, era um potencial 
vencedor." o 

João Benedito não esconde 
que quer ser presidéhte do Spor-
ting. Assume que não se vai candi-
datar no próximo ato eleitoral, 
maannte que esse é um objeti - 
vo de vida. 

"Quero muito (sorri). É o meu 
objetivo de vida profissional. Es-
tou em crer que tenho muito para 
dar ao clube. Já trabalhei como 
funcionário, estava no departa-
mento financeiro quando reben - 
tou a crise. Tinha a gestão de ter -  

ceiros e as pessoas ligavam para lá, 
e diziam: 'Se as faturasse atrasam, 
vou para detrás da sua baliza'. Es-
tive no marketing, contratos de 
publicidade, patrocínios, vendi 
camarotes. À semelhança do B. 
Munique, onde aqueles que esti-
veram no campo dirigem, eu 
também estive dentro do campo." 

O voto... é secreto 
Confrontado sobre o trabalho de 
Bruno de Carvalho, João Benedi -  

to reconhece-lhe coisas positi-
vas, e espera festejar os títulos 
que o líder leonino prometeu. 
"Bruno de Carvalho fez muitas 
coisas bdasrno Sporting, tem uma 
personalidade muito caracterís-
tica, espero que consiga trazer 
para o Sporting os títulos que 
tanto apregoa." E já que não vai a 
votos admite votar em BdC? "Era 
descabido responder a isso e con - 
dicionar as intenções de voto. O 
voto é secreto (risos)." o 

"Quero muito ser presidente do Sporting" 
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ENTREVISTA 

  

      

      

 

JOAO BENEDITO ABRE O LIVRO 

      

   

"Quero muito 
ser presidente 

do Sporting" 
PEDE u IAMENTODASEIEROL SIAS 
GARANTE QUE NÃO VAI SER CAND1u4 
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França conquistadora 
soma sexto Mundial 

Com uma campa-
nha irrepreensível no 
Mundial que organizou, 
a França confirmou on-
tem o seu favoritismo na 
final de Paris, ao bater 
(33-26) a Noruega e, as-
sim, somar o seu sexto 
título, repetindo os fei-
tos de 2015, 2011, 2009, 
2001 e 1995. 

A turma gaulesa fez 
justiça à alcunha de 'Les 
Experts' , não perdendo 
um só ponto nesta fase 
final,  onde pontificou 
um plantei de elevada 
experiência, de que é 
exemplo o guarda- redes Thierry 
Omeyer, de 40 anos, ou Nikola 
Karabatic, autor de seis golos e 
melhor marcador do encontro, 
sendo bem secundado por Mi-
chael Guigou (5), Kentin Mahe  

(5) e Valentin Porte (5). 
Pela Noruega, desta-

que para Kent Tonne-
sen (5), assim como 
para o seuguarda-redes 
Torbjorn Bergerud, 
muito eficaz na 1,  parte, 
que os nórdicos coman-
daram durante largo 
tempo, chegando a de-
ter uma vantagem de 
três golos (14-11). 

Mas o selecionador 
Didier Dinart trocou 
Omayer por Vincent 
Gerard e a França me-
lhorou defensivamen-
te, chegando na frente 

ao intervalo (18-17). Após o rea-
tamento, a seleção anfitriã foi 
ainda mais consistente e apro-
veitou o contra-ataque para 
abrir o marcador e dominá-lo 
até final. o A.R. 

<ramos 
CAMPEÕES 
2017- França 
2015 — França 

2013— Espanha 

2011- França 

2009 — França 

2007— Alemanha 
2005— Espanha 
acan-croácia 
2001— França 
1999 — Suécia 
Resumo: França (6), 
Suécia (4), Roménia 
(4), Alemanha (3), 
Rússia (2), Espanha (2), 
Crácia (1), 
Checoslováquia (1), 
URSS (1) e Jugoslávia (1) 
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