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O ANDEBOL. Sortes diferentes para 
as três equipas portuguesas na Taça 
dos Campeões Europeus de andebol 
de praia, nas Canárias: os campeões 
nacionais V. Gaw e 2Much 4you 
ganharam um e perderam outro e as 
Tigres foram derrotadas duas vezes. 
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mais desporto 

ANDEBOL EURO-2018 

IÍLDER SANfo; 

Um caso de polícia 
Ex-treinador do FC Porto ameaçado em treino Ljubomir Obradovic 

já não é selecionador do Montenegro o Equipa perdeu com a Suécia 

ror 

EDITE DIAS 

L
JUBOMIR OBRADOVIC já 
não é selecionador do Mon - 
tenegro, mas foi preciso 
chamar a polícia ao treino da 
equipa para serenar os ani - 

mos exaltados, de acordo com a im -
prensa balcanica. 

O ex- treinador do FC Porto pre-
parava os últimos detalhes para a 
estreia, frente à Suécia, na qualifica 
ção para o Europeu, quando viu en 
trar pelo treino Stevan Vujovic, atual 
mente a jogar nos suíços do Amictia 
Zurich, acompanhado pelo inter 
nacional sub - 21 Vukan Lipovina, e 
um outro homem não identificado. 

Indiferentes à sessão de trabalhos 
que estava a decorrer, dirigiram - se 
ao treinador sérvio e questionaram -
- no sobre a convocatória para a se - 
leção, confrontando-o diretamen -
te sobre a sua auséncia, bem como  

a de Nebojsa Simic e Vladan Lipovi-
na. Obradovic aceitou falar com os 
jogadores mas só no final do treino. 

De acordo com o site handboll-
skanalen.se, o antigo internacio-
nal Vujovic exigiu repetidamen-
te respostas ao técnico e o 
ambiente tornou - se tão tenso que 
foi preciso chamar a polícia ao 
local. 

mais andebol 

ESLOVÉNUL O treinador Veselin 
Vujovic e a federação eslovena 
chegaram a acordo para prolongar o 
contrato entre as partes até 2020. 
Portugal joga domingo na Luz, com a 
Eslovénia, rumo ao Euro-2018. 

C  AUTÓGRAFOS. A Seleção realiza 
a segunda jornada na Luz, domingo, 
com os eslovenos, mas, na véspera, 
os jogadores da equipa portuguesa 
estarão no pavilhão 2, a partir das 18 
horas, para sessão de autógrafos. 

Ljubomir Obradovic pediu a 
demissão na sequência do in-
cidente e da aparente apatia 
do grupo que treinava, já não 
tendo orientado a equipa, 
ontem, que sofreu pesada 
derrota na Suécia (36-21). 

A federação montene - 
grina emitiu entretanto 
um comunicado onde , 
pode ler-se: «Estamos 
chocados com a atitude 
do ex internacional Ste-
van Vujovic, que junta-
mente com Vukan Lipo-
vina e uma terceira 
pessoa vandalizaram o 
treino. Tudo o que 
aconteceu anteontem à 
noite vai ser relatado às 
autoridades competen -
tes. Lamentamos, mas 
compreendemos a de-
missão do treinador 
Ljubomir Obradovic.» 

Obradovic 
conquistou 

seis títulos de 
campeão com o 

FC Porto e saiu 
ha duas épocas 

Página 2



A3

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 12,41 x 1,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66772759 04-11-2016
Alavarium defronta Passos Manuel na Taça de Portugal
O sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal de andebol feminino, cujos jogos serão
disputados a 8 de Dezembro, decorreu ontem. A “sorte” ditou que o Alavarium/Love Tiles
jogue no recinto do Passos Manuel, que também milita na 1.ª Divisão Nacional.
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Sports e SAD voltam 
a jogar fora para a Taça 
O Club Sports Madeira e o Madei-
ra Andebol SAD conheceram on-
tem os seus adversários para os oi-
tavos-de-final da Taça de Portugal 
em andebol feminino, com as equi-
pas madeirenses a voltarem a jogar 
fora de portas, tal como aconteceu 
na ronda anterior. 

O actual detentor do troféu, o 
`Sports', desloca-se ao reduto do 
CA Leça, equipa que está actual-
mente no sétimo lugar do `nacio- 

nal' da I Divisão feminina. Já o Ma-
deira SAD vai ao reduto do líder do 
Campeonato Nacional da II Divi-
são -1.° fase, o ARC Alpendorada. 

Os restantes jogos desta ronda, 
que está marcada para 8 de De-
zembro são: CA S. Félix Marinha-
Santa Joana, Passos Manuel-Alava-
Hum, JAC-Alcanena-Modicus, 
Académico FC-Colégio de Gaia, 
Douro AC-Maiastars e Assomada-
SIR 1° Maio. P. V. L. 

Detentor da Taça de Portugal joga no reduto do Leça. 
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As equipas madeirenses já co-
nhecem a sua sorte nos oitavos
de final da Taça de Portugal em
seniores femininos. 
O sorteio, que se realizou na
tarde de ontem, acabou por
ditar que o Clube Sports Ma-
deira enfrente o AC Leça, fora
de casa, enquanto o Madeira
SAD jogará com o Alpendorada,
também fora de portas, no pró-
ximo dia 8 de dezembro, dispu-
tando o acesso aos
quartos-de-final da competição,
onde serão apuradas oito equi-
pas.

ANDEBOL
MADEIRA SAD E CS MADEIRA
JÁ CONHECEM ADVERSÁRIOS
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