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oi num clima de enorme alegria e con-
vívio que o Manabola - Lusitano Cul-
tura e Desporto de Braga deu início às 
comemorações do seu 30º Aniversário, 
celebrando a sua Festa com os Alunos 
do Centro Novais e Sousa de Braga, 
Instituição cujos Alunos disputam o 

Campeonato Regional de Andebol Adaptado. Alguns 
dos Atletas do Manabola, que fizeram parte da primeira 
equipa do ano de 1988, lá estiveram marcando presença 
e festejando 30 anos ao serviço do Desporto e do An-
debol do melhor modo, num jogo/convívio que foi uma 
verdadeira lição de “fair-play desportivo”. Esta jornada 
inspira-se nos objetivos da organização de “Braga CED 
(Cidade Europeia do Desporto) 2018”, fomentando des-

de logo a criação no Manabola para a época desportiva 
de 2018-19 de uma equipa de Veteranos que irá partici-
par no próximo Campeonato Regional da Associação de 
Andebol de Braga. Uma lição esta jornada desportiva, 
cujo resultado de 15-15 empata no gosto que todos têm 
pelo Desporto e de forma particular pelo ANDEBOL, 
modalidade que é também o orgulho dos Bracarenses. 
Responsáveis do Centro Novais e Sousa como o seu Di-
rector Eduardo Sousa e a Professora Lucinda VilaVerde, 
promotora deste encontro, ajudaram na entrega de lem-
branças aos Atletas (ex) do Manabola, tendo o Capitão 
do Centro Novais e Sousa recebido a homenagem devi-
da da “equipa visitante” com a entrega de um exemplar 
do seu equipamento com o nº 30 (Aniversário).

MANABOLA CELEBRA 30 ANOS

F
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PAULO PESE NOES 

"Azuis" da Calheta são novamente os campeões açorianos de andebol 

Marítimo revalida título 
regional em Santa Maria 
Andebol. Equipa 
micaelense garantiu a 
presença na fase final 
do apuramento da 
3.a Divisão Nacional, 
que irá disputar-se no 
próximo mês de junho 

NUNO MARTINS NEVES 

nu nom neves@acorianooriental.pt  

O Marítimo Sport Clube con-
quistou no fim de semana o 
Campeonato dos Açores de An-
debol no escalão de seniores, re-
validando o título do ano pas-
sado. Os "azuis" da Calhetavão 
assim representara Região Au-
tónoma dos Açores na fase final  

de apuramento da 3.4 Divisão 
Nacional. 

O feito da equipa maritimista 
acontece graças a uma presta-
ção 100 por cento vitoriosa no 
Regional de Andebol, disputa-
do a duas voltas no presente mês 
contra o Grupo Desportivo de 
São Pedro, da vizinha ilha de 
Santa Maria. 

Na primeira volta, disputada 
em São Miguel, a equipa orien-
tada por Rui Dâmaso derrotou 
os marienses por 29-14 (17-6 ao 
intervalo) e 27-16 (14-9 ao inter-
valo). Já na segunda volta, rea-
lizada no fim de semana em solo 
"cagarro", o Marítimo teve a sua 
vitória mais "suada" (22-27, 10-
16 ao intervalo) tendo fechado  

o Regional com nova conquis-
ta, agora por 16-26 (7-11 ao in-
tervalo). Jorge Silva, com 26 go-
los (média de 6,5 por jogo), foi 
o melhor marcador do campeo-
nato, seguido bem de perto do 
colega de equipa Carlos Cabral, 
com 20 remates certeiros. 

O campeão açoriano vai discu-
tir a Fase Final deApuramento da 
3.4 Divisão. O sorteio desta fase 
será realizado no dia 4 de junho, 
na sede da Federação deAndebol 
de Portugal. O Marítimo jogará 
contra o 1.9 classificado da zona 
1 e 2 da 2. -4 Fase, no sistema de to-
dos contratodos a umavolta, em 
regime de concentração. O 1.9 
classificado seráo campeão e sobe 
à 2.4 Divisão.. 
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Cordeiro felicita 
Sp. Horta pela 
subida de divisão 

Andebol. O Presidente do Go-
verno felicitou o Sporting Club 
da Horta pela subida à I Divi-
são do andebol português na 
próxima época, considerando 
que se trata de uma "conquis-
ta que engrandece a história 
desse clube e que constitui um 
enorme orgulho para o Des-
porto Açoriano". 

Com a vitória de sábado 
frente ao AD Sanjoanense / 
Clínicas CMP, num jogo dis-
putado na ilha do Faial, o Spor-
ting Club da Horta garantiu 
um lugar na I Divisão de An-
debol Masculino na tempora-
da 2018/2019. ♦ NMN/GACS 
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ANDEBOL 
Sporting sem Ruesga 
na Taça de Portugal 
Carlos Ruesga não vai jogar pelo 
Sporting na final four da Taça de 
Portugal, no próximo fim de semana, 
no Peso da Régua, por lesão. 
«Infelizmente não vou conseguir 
jogar os últimos jogos da época [...1. 
Desde há algumas semanas sabia 
que o jogo contra Benfica [6 de maio] 
seria o último da época. Toda a dor, 
esforço e sacrifício para tentar 
ajudar a equipa nesse jogo decisivo 
valeu a pena: somos bicampeões», 
anunciou o central espanhol nas 
redes sociais. Os leões defrontam o 
FC Porto numa das meias, sábado. 
Benfica e FC Gaia disputam a outra. 
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A6 Bilhetes pagam saco azul de Bruno - Correio da Manhã
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/05/2018

Meio: Bola Online (A)

URL: http://www.abola.pt/Mundos/Noticias/Ver/731666

 
07:27
 
Procurador diz não ter dúvidas de que os 60 mil euros apreendidos no gabinete de Geraldes, em
notas, são do Sporting.
 
Os 60 mil euros que foram apreendidos pelo Polícia Judiciária no gabinete de André Geraldes, diretor-
geral, são do Sporting, diz a juíza de instrução criminal do Porto.
 
E a investigação vai mais longe: acredita que se trata de dinheiro proveniente da venda de bilhetes,
designadamente os que são distribuídos às claques.
 
O esquema permitira manter um saco azul no clube que levava a que Geraldes dispusesse de dinheiro
para distribuir - pagando dali, por exemplo, os subornos a árbitros de andebol e a jogadores de
futebol adversários.
 
Redação
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ANDEBOL 
| Rui Serapicos | 

Fermentões, freguesia suburba-
na do concelho de Guimarães,
com cerca de 5700 habitantes,
vai ter, na época 2018/19,  o seu
clube de andebol no escalão
mais alto da modalidade. 

A equipa vimaranense, que é
orientada há quatro anos por
José Vieira, ex-jogador formado
no ABC, venceu sábado  em ca-
sa o CA Póvoa, por 27-23, e be-
neficiou da derrota da Sanjoa-
nense, em casa do Sp. Horta. 

Com estes resultados, quando
falta uma jornada para a conclu-
são da fase final do campeonato
nacional da II Divisão, o CCR
Fermentões ocupa a segunda po-
sição com 22 pontos, mais três
do que o Sanjoanense, terceiro –
e em cujo recinto joga no próxi-
mo sábado a derradeira ronda da
prova, tendo já aritmeticamente
garantida a promoção ao Ande-
bol 1. O clube está preparado pa-
ra medir forças com Sporting,
Benfica, FC Porto e ABC? Que
mudanças se esperam? Estas são
algumas das questões para as
quais José Vieira diz não ter, por
enquanto respostas.

“É uma coisa inédita, que ain-
da não esta digerida”, responde
o reinador, contactado ontem ao
telefone pelo Correio do Minho. 

“Ainda não sei”, acrescenta,
explicando que vai ser conforme
o que “ quiserem fazer”. 

Em causa, explica, está por um
lado a definição, por parte do

clube, que é amador, do seu pro-
jecto desportivo para a tempora-
da que se segue e, por outro, re-
vela que  tem “outra proposta”.

José Vieira conta-nos que até
ao passado sábado estava “foca-
do só nos jogos e ainda não sa-
bia como as coisas iam ficar”. 

Agora, que já tem a promoção

garantida - prossegue -“vamos
conversar” .  

De facto, revela o treinador, há
cerca de um mês, recebeu “outra
proposta”. Porém, explica, “co-
mo estava virado para os jogos
não pensava em mais nada”. 

José Vieira sublinha que é pre-
ciso “ver o que é melhor para o

clube” e, por outro lado, realça
adiante que “também não estou
para entrar numa coisa que seja
o saco de batatas”.  Está em cau-
sa saber se o Fermentões vai dis-
por de condições mínimas para
ter uma equipa competitiva e,
salienta,  “com compromisso de
responsabilidade”. Para José
Vieira, “quando se trata de equi-
pas sem dinheiro, a única coisa
que se pede é responsabilidade”. 

Acrescenta: “no início fala-se
em ir a todos os treinos. Depois
se há falhas repercute-se na
equipa. Assim, a ir para a I Divi-
são, ou se dá uma boa imagem
ou mais vale não ir”. 

Fermentões sobe ao Andebol 1:
treinador José Vieira em reflexão
TREINADOR DO CLUBE VIMARANENSE diz que está “ainda a digerir” a promoção ao escalão superior
do andebol nacional e que agora “é preciso conversar”.

DR  

Pavilhão da Casa do Povo de Fermentões encheu sábado à tarde para apoiar vitória que valeu promoção ao escalão mais alto 

+ treinador
Como jogador, José Vieira
formou-se nos escalões
jovens do ABC, nos quais
conquistou títulos
nacionais. Já sénior, vestiu
por dois anos a camisola
do SC Braga, voltou mais
uma época ao ABC.
Prosseguiu dois anos no
Marítimo, três no Ginásio
Sul, depois  Maia, Sporting
e Benfica, concluindo 
as ultimas três épocas 
no  ABC. Como treinador,
começou por orientar 
a equipa de juvenis b do
ABC, tendo sido campeão
nacional. Continuou com
os  iniciados  e juvenis. 
Há 4 anos assumiu a
orientação do Fermentões. 
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ANDEBOL
| Redacção | 

O Juventude Mar venceu, invic-
to, a fase de apuramento do
Campeonato Nacional de juve-
nis femininos de andebol, que
decorreu de sexta-feira a domin-
go, em Alcanena.

Apenas o primeiro lugar desta
fase de apuramento garantia a
passagem à fase final e o clube
de Esposende, com três vitórias
em outros tantos jogos, garantiu
esse objectivo, com 9 pontos.

Em segundo lugar ficou o CS
Madeira, com sete pontos, cor-
respondentes a duas vitórias e
uma derrota; o terceiro classifi-
cado foi o Alavarium, com 4
pontos, os mesmos que o quarto
classificado, Jac-Alcanena. 

O CS Juventude Mar junta-se,
assim, ao ARC Alpendorada,
CA Leça e SIM Porto Salvo, na
fase final do campeonato nacio-
nal de juvenis femininos que te-
rá lugar em Sines, nos dias 1, 2 e
3 de Junho e onde será encontra-
do o campeão nacional. 

A disputar no mês de Junho, em Sines 

Juventude de Mar apurado
para a fase final

DR  

Juventude de Mar concluiu fase de apuramento só com vitórias

Página 8



A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 12,26 x 29,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 75095316 22-05-2018

ALAVARIUM                                  33

Treinador: Paulo Gomes.
Rafael Almeida; João Antunes (1), José
Silvares (3), João Gonçalves (5), Pedro
Freitas (8), João Almeida (3) e Leandro
Costa (6) - sete inicial - Tiago Pereira,
Nuno Coelho, Rui Henriques, Sandro
Gomes (1), Rodrigo Cunha, Gonçalo
Oliveira, João Monteiro e Tiago Costa (6).

ÍLHAVO AC                                     24

Treinador: Élio Maia.
Tiago Alves; Albano Lopes (15), Jorge
Silva, Gonçalo Dias (2), Fernando Vilar,
Tiago Filipe (5) e João Esteves (1) - sete
inicial - Nuno Neto, Vítor Pereira, Re-
nato Areias (1), Pedro Mostardinha,
Pedro Loureiro, Mário Viegas, Edgar
Martins e António Abreu.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 100 espectadores.
Árbitros: Simão Brandão e Marc Ro-
drigues (A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: António Antunes e
Ricardo Cerqueira( Aveiro).
Ao intervalo: 18-13.

Avelino Conceição

Com quatro jornadas para o
termo da Zona 1 da 2.ª Fase do
Campeonato Nacional da 3.ª
Divisão Masculina, Alavarium
e Ílhavo AC disputaram uma
partida em que, desde o seu ini-
cio, a equipa da casa vincou
bem a vontade de vencer, ati-
tude que lhe permitiu triunfar
de forma justa e por esclarece-
dores nove golos de vantagem.
Uma vitória que coloca a equi -
pa de Paulo Gomes numa “cor-

rida” acesa pelos três primeiros
lugares que dão acesso à tão
desejada subida divisão.

A formação ilhavense até foi
quem abriu o marcador, mas
foi o Alavarium assumiu desde
cedo que o jogo tinha contor-
nos de decisivo, pois só uma vi-
tória deixaria a equipa avei-
rense em condições de poder
enfrentar, depois, as últimas três
partidas com o sonho da subida
ainda presente.

Após alguma replica dos visi -
tantes, os locais partiram para
uma boa exibição, marcando
uma sucessão de golos, que, a -
lia do a uma magnifica exibi ção
de Rafael Almeida entre os pos-
tes, deu a confiança necessária
para chegar ao intervalo com
uma confortável vantagem de
cinco golos (18-13), di fe rença
que iria obrigar o con jun to
orientado por Élio Maia a em -
penhar-se na segunda metade.

Na segunda parte, a prestação
das duas equipas não mudou
em relação ao primeiro tempo,
com o Alavarium super motiva -
do e a equipa do Ílhavo - é certo
que depende só de si para atin-
gir o objectivo da subida - a ten-
tar responder com algumas
tran sições rápidas, mas que fo-
ram esbarrando sucessivamen -
te nas mãos do guarda-redes
Rafael Almeida.

E aproveitando uma fase de
algum desnorte do adversário,
a equipa da casa marcou cinco
golos sem resposta, passando
o resultado para a maior dife-
rença em toda a partida (31-21),
o que desde logo garantia a vi-
tória para o Alavarium. Os últi-
mos minutos serviram para os
dois técnicos darem tempo de
jogo a jogadores menos utiliza-
dos, consumando-se o triunfo
categórico por parte parte dos
aveirenses, apesar do 15 golos
de Albano Lopes no conjunto
ilhavense.

Depois da derrota (22-24) na
primeira volta em Ílhavo, o Ala-
varium fica agora com vanta-
gem no confronto directo com
os ilhavenses, contas que po-
dem ser decisivas na luta pela
subida de divisão, onde tam-
bém está envolvida a equipa do
Feirense, que segue a par com
o Ílhavo AC na segunda posi-
ção, com 27 pontos. A formação
de Aveiro, com menos quatro
pontos, é a quarta classificada
da tabela, liderado pelo Modi-
cus, que está a uma vitória de
garantir a subida à 2.ª Divisão
Nacional.

Apesar de alguns lapsos co-
metidos ao longo da partida, o
trabalho da equipa de arbitra-
gem não teve influência no re-
sultado final. |

Alavarium mantém
sonho da subida
“Derby” Triunfo esclarecedor coloca, matematicamente, o
Alavarium na luta pela promoção. O Ílhavo, que só depende
de si para subir, foi surpreendido por adversário muito forte

Andebol
3.ª Divisão Nacional

João Gonçalves numa cinco vezes em que bateu o guardião Vítor Pereira

PAULO RAMOS
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4) MODALIDADES 

Isabel Góis deixa a SAD 
e ruma à Alemanha 
AOS 23 ANOS, 
A GUARDA-REDES 
MADEIRENSE 
AVENTURA-SE' 
NA LIGA ALEMÃ 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Uma das melhores guarda-redes 
do andebol feminino nacional da 
actualidade e já considerada por 
muitos como uma grande referên-
cia no mundo da modalidade, a ma-
deirense Isabel Góis, não vai conti-
nuar com a camisola do Madeira 
Andebol SAD na próxima tempo-
rada. 

Com 23 anos, esta jovem psicólo-
ga de formação tem em mãos um 
aliciante convite vindo da Alema-
nha e tudo indica que será a próxi-
ma etapa na sua curta mas riquíssi-
ma carreira desportiva. 

Nascida para o andebol no escalão 
bambis da AD Camacha em 2004, o 
seu percurso desportivo levou a 
que posteriormente vestisse a 
camisola do Madeira SAD, na 
sua primeira passagem pela  4,, 
equipa em 2012, antes de ru- 
mar 

 
à cidade do Porto para se 

licenciar em psicologia. 
Durante três temporadas vestiu 

e foi campeã nacional com as co-
res do Alavarium, em Aveiro, ten-
do esta época regressado ao Ma-
deira SAD onde assumiu um pa-
pel crucial no trajecto brilhante 
das madeirenses, conquistando 
tudo o que havia para ganhar em 
Portugal na época que agora ter-
minou. 

Isabel Gós é também a 'dona' 
quase absoluta da baliza da selec-
ção A de Portugal, partilhando a 
titularidade com outra madeiren-
se Jéssica Ferreira, que joga no 
Colégio de Gaia. Pelas selecções 
nacionais soma 133 internaciona-
lizações, 41 pela equipa A e 92 
pela seleção de juniores. 

Uma oportunidade para evoluir 
Ao DIARIO, Isabel Góis confirmou 
o convite, sem que ainda tenha ain-
da qualquer compromisso assina-
do. Na curta mas agradável conver-
sa que manteve com a nossa repor-
tagem, prefere falar de um momen-
to que se a concretizar, será uma 
excelente oportunidade para conti-
nuar a evoluir. 

"Sem dúvida neste momento te-
nho essa possibilidade que aliás no 
ano passado poderia ter aconteci-
do. Creio que se assim acontecer  

será uma oportunidade para conti-
nuar a crescer como atleta, certa-
mente num campeonato bem 
mais competitivo." 

Uma nova experiência que não 
teme até porque gosta de perse- 0 111L 
guir os seus sonhos como desta- „„ 
ca. "Como lhe disse neste mo-
mento não posso adiantar muito 
mais. O mais importante é destacar 
a minha vontade em continuar a 
crescer como andebolistas 
e ser humano. Quando 
fui para o Porto estu-
dar também foi uma 
experiência nova, vi-
ver sozinha, tirar o 
curso, no fundo 
este será mais um 
desses desafios, 
um sonho que 
desejo concre-
tizar. Desde 
muito 
nova 
que :Ni' 

gostava 
de estar onde 

agora estou, te-
nho sido uma privile- 

giada por ter ao meu 
lado excelentes pessoas e 
colegas que muito tem 
contribuído para todos os 
bons momentos". 

E por falar em bons 
momentos Isabel não 
esquece esta época que 
agora terminou. "Fize-
mos uma grande tempo-
rada. Pessoalmente creio 
que estive bem melhor, 
treinei mais, a equipa foi 
fantástica, foi um bom re-
gresso à Madeira sem dú-
vida e só posso agradecer 
a todas as pessoas do Ma-
deira SAD o que fizeram 
por mim. Deixe-me dei-
xar uma palavra de parti-
cular apreço para com to-
das as minhas colegas e 
equipa técnica, estão no 
meu coração." 

"Estou muito confiante, 
tenho um foco na minha 
carreira que é querer evo-
luir e continuar com o meu 
trabalho mostrando aos 
mais jovens que tudo é pos-
sível. Tudo está ao nosso al-
cance quando lutamos e 
trabalhamos muito, é as-
sim no desporto e é as-
sim na vida. Nunca 
devemos desistir 
dos nossos so- 
nhos". 1111111L-r.,„ 

Este ano, a 
jogadora venceu 
o Campeonato, a 
Taça de 
Portugal e a 
Supertaça. 
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JOÃO mala viu 
MUDAR-SE PARA FRANÇA 
João Moniz vai despedir-se do campeonato 
português. O guarda-redes do Belenenses, 
clube onde foi formado, vai estrear-se a jogar 
além-fronteiras pela equipa de Gonçalo 
Ribeiro, o Pontault-Combault, de França. Esta 
equipa está na Proligue - o segundo escalão -, 
mas ainda pode sonhar com uma subida à 
primeira divisão, se vencer os dois jogos frente 
à equipa de Tiago Pereira, o Sélestat. 
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João Pinto vai jogar 
dois anos no Huesca 
Meia-distância, de 
29 anos, vai para 
Espanha jogar no 
sétimo classificado 
da Liga Asobal 

RulaunKARAss 
*se "Sempre tive este sonho, 
desde que comecei ajogar nos 
seniores que queria experi-
mentar algo diferente", disse 
a O R-AJ.° Jos..-.7) Pinto. 
O meia-distância, de 29 anos, 
assinou por duas temporadas 
com os espanhóis do Huesca, 
equipa que ficou em sétimo 
lugar na LigaAsobal, partindo 
assim para uma nova aventu-
ra, desta vez fora de portas. 
"Estou muito satisfeito com 
esta oportunidade", referiu. 

Natural de Lisboa, João Pin-
to, de1,89 me 94 kg, começou 
a jogar aos dez anos no 1.° de 
Dezembro de Queijas, tendo 
chegado ao Sporting ainda jú-
nior, sendo que, durante a for-
mação, fez uma época no Be-
lenenses. Nos seniores esteve 
nos leões, em dois períodos, 
São Bernardo, Madeira SAD, 
também duasvezes,Belenen-
ses e ABC, conquistando um 
Camjx-vnato (Sporting), duas 
Taças de Portugal (Sporting e 
ABC) e duas Taças Challenge, 
pelos verdes e brancos, em 
2009/10 e 2016/17. 

João Paulo Pinto esteve, este 
ano, no Madeira SAD e foi o se-
gundo melhor marcador da 
equipa, com 201golos, atrás de 
Elledy Semedo (208). 

João Pinto fez uma bela época no Madeira SAD 
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Diogo Oliveira ruma à Alemanha 
0 internacional sub-21 do 

Avanca, Diogo Oliveira, vai rumar 
à Alemanha, para ingressar no 
1-1BW Balingen-Weilstetten, 59-
classificado da Bwidesliga2. 

"Tinha um ano de contrato, mas 
chegamos a acordo com o clube 
alemão. Será uma boa oportuni-
dade. Temos pena de o ver sair, 
após cinco anos aqui, onde de-
monstrou qualidade, mas vamos 
encontrar outras soluções", con-
siderou José Costa, presidente do  

clube do concelho de Estarreja. 
O site do emblema germânico 

teceu elogios ao central , bom ati-
rador e organizador, que teve a sua 
formação inicial no Leça, passan -
do ainda pelos juvenis do FC Por -
to. "Diogo Oliveira convenceu-
nos. Tem características que vêm 
colmatar necessidades no plantei. 
Estou ansioso para trabalhar com 
ele", desejou Jens Burkle., treina-
dor do HBW Balingen-Weilstet-
ten, pelaprimeiravezcom um an- 

debolista luso. Diogo Oliveira dis-
se o que lhe vai na alma: "Estou 
ansioso pelo início da época. Estar 
em Balingen é um sonho." 

Prol de França 
Depois de Muno Gonçalves garan - 
tir a subida à Starligue de França 
com o Istres, Tiago Pereira (Seles-
tat) e Gonçalo Ribeiro (Pontault-
Combault) jogam hoje o 1'-' jogo do 
playoff de acesso ao escalão prin-
cipal gaulês. O A.R. 
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Juíza diz que não ter dúvidas de que 60 mil euros apreendidos são do Sporting
 
O
 
Correio da Manhã
 
avança esta terça-feira que os 60 mil euros que foram apreendidos pela Polícia Judiciária no gabinete
de André Geraldes, diretor-geral, são do Sporting, diz a juíza de instrução criminal do Porto. E a
investigação vai mais longe: acredita que se trata de dinheiro proveniente da venda de bilhetes,
designadamente os que são distribuídos às claques.
 
O esquema permitiria manter um saco azul no clube que levava a que Geraldes dispusesse de dinheiro
para distribuir - pagando dali, por exemplo os subornos a árbitros de andebol e a jogadores de futebol
adversários.
Autores
: Tânia Laranjo, Henrique Machado, Liliana Rodrigues/
Correio da Manhã
 
2018/05/22

Página 14



A15

Presidente da Confederação Africana de Andebol quer ajudar Angola a conquistar o
mundo
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Presidente da CAHB quer estabelecer parceria com a Federação Angolana
 
O presidente da Confederação Africana de Andebol (CAHB), Mansourou Aremou, manifestou esta
segunda-feira a pretensão de trabalhar com a Federação Angolana na elaboração e implementação de
uma estratégia para o desenvolvimento da modalidade nas competições internacionais.
 
De acordo com o dirigente, que falava no final da audiência concedida pela Ministra da Juventude e
Desporto Ana Paula Sacramento Neto, a medida visa criar um projeto que possa levar Angola, país
mais titulado do continente africano, a atingir lugares cimeiros no Campeonato do Mundo bem como
nos Jogos Olímpicos.
 
O responsável enalteceu a qualidade do andebol angolano sobretudo no setor feminino que dispõe de
uma presença mais forte nas competições africanas, daí o interesse em traçar estratégias juntamente
com a Federação Internacional da modalidade.
 
"Angola tem representado bem o nosso continente nos últimos anos, por isso estou disponível para
ajudar o andebol angolano nesta importante luta para alcançar os níveis mais altos", disse Mansourou
Aremou.
 
No quadro das visitas que efetua ao país, após participar na inauguração da nova sede da Federação
Angolana de Andebol (FAAND), localizada no complexo da Cidadela Desportiva, o presidente da
Confederação Africana de Andebol visitou as instalações dos clubes 1.º de Agosto e Petro de Luanda.
 
Partilhar Partilhar Partilhar
 
2018-05-22 08:06:30+01:00
 
Sportinforma / Angop
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Receita de bilheteira gera saco azul para subornos no Sporting, avança o Correio da
Manhã
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/05/2018

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7824c4a2

 
Juíza diz que não ter dúvidas de que 60 mil euros apreendidos são do Sporting
 
Por Record
 
O Correio da Manhã avança esta terça-feira que os 60 mil euros que foram apreendidos pela Polícia
Judiciária no gabinete de André Geraldes, diretor-geral, são do Sporting, diz a juíza de instrução
criminal do Porto. E a investigação vai mais longe: acredita que se trata de dinheiro proveniente da
venda de bilhetes, designadamente os que são distribuídos às claques. O esquema permitiria manter
um saco azul no clube que levava a que Geraldes dispusesse de dinheiro para distribuir - pagando
dali, por exemplo os subornos a árbitros de andebol e a jogadores de futebol adversários.Autores:
Tânia Laranjo, Henrique Machado, Liliana Rodrigues/Correio da Manhã
 
08:50
 
Record
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