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Seleção portuguesa de Andebol

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1ac6363b-952d-467d-8dcf-

16ca436e09be&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
No Andebol, Portugal joga amanhã com a Roménia em Santo Tirso na caminhada para europeu.
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Madeira, SAD 
na frente 
4 Deslocação à Madeira valeu 
jornada dupla para quatro equi-
pas no Nacional feminino 

Jornada dupla para a equipa do Madeira, SAD 

Aproveitando a deslocação à Madeira, ADA 
Colégio João de Barros e Alavarium 
cumpriram jornada dupla no campeonato 
da I divisão feminina, com a equipa de 
Aveiro provisoriamente empatada em 
pontos (8) com o Madeira SAD na frente 
da respetiva tabela classificativa, mercê 
dos três jogos já cumpridos, após o 
empate registado sábado (entre ambas) e 
as respetivas vitórias de domingo. No 
caso do Alavarium na visita ao reduto do 
Sports Madeira (29-21), enquanto o 
Madeira SAD também registou triunfo, 
28-15, frente ao Cl Barros, atual 3.° 
classificado, tendo Diana Oliveira, com oito 
golos, sido a melhor marcadora da partida. 
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mais desporto 

ANDEBOL {,  SELEÇÃO NACIONAL 

«Só temos o que merecemos» 
Paulo Pereira, selecionador nacional, não quer mais desculpas Vencer a Roménia amanhã, 
em Santo Tirso, é o primeiro passo para o Europeu de 2020 Gilberto Duarte está em dúvida 

Fnl iAann nl IVFIRMAÇP 

Por 

JOSÉ CARLOS DE SOUSA 

p
ORTUGAL começa ama-
nhã o apuramento para o 
Campeonato da Europa 
de 2020, frente à Romé-
nia, no Pavilhão Munici- 

pal de Santo Tirso. Num grupo de 
que ainda fazem parte a Lituânia e 
a França —campeã mundial em tí-
tulo! — , os adversários que se se-
guem, por esta ordem, não resta 
agora à equipa nacional outra so-
lução que não seja fazer pela vida 
já nos primeiros dois jogos... 

«Não temos tido sorte nos sor-
teios, mas se queremos estar en-
tre os melhores não podemos es-
tar à espera que o sorteio dite sim 
ou não. Se queremos, de facto, 
estar lá [fase final do Campeona-
to da Europa] temos de ganhar à 
Roménia e à Lituânia», afirmou 
ontem Paulo Pereira, seleciona-
dor português, na conferência 
de antevisão da partida com os 
romenos. 

« Não é porque eles [Roménia 
e Lituânia] sejam fracos. Nós é que 
temos de trabalhar melhor, estar 
mais focados. Se calhar, temos de 
fazer mais coisas do que os ou-
tros», foi mais longe Paulo Perei-
ra, que disse o mesmo aplicar-se 
ao desporto, ao País. 

«Temos de assumir as coisas de 
uma vez por todas. Costumo di-
zer que nós só temos aquilo que 
merecemos. Sei das injustiças, 
mas normalmente temos o que 
merecemos», observa Paulo Pe- 

Paulo Pereira, selecionador, e o capitão da equipa, Tiago Rocha, anteciparam jogo de amanhã 

Tiago Rocha e o amigo romeno... 

O capitão de equipa, Tiago Rocha, está em sintonia com o seu selecionador, mas 
foi cauteloso. Sem deixar de assumir a vontade de marcar presença numa grande com-
petição, o que não acontece desde o Europeu da Suíça, em 2006. «A equipa está em-
penhada e motivada. Esperamos desta vez alcançar o apuramento para o Campeo-
nato da Europa». Lembrou, entretanto, que não será tarefa fácil. «A França é a atual 
campeã do mundo, a Roménia pratica bom andebol e a Lituânia tem jogadores de qua-
lidade», ressalvou o pivot, que vai defrontar o romeno Valentim Ghionea, companhei-
ro no Sporting... «A amizade fica fora do campo. Vou defender o meu país. Mas cla-
ro que trocamos as picardias normais, de forma saudável, frisou . 

QUALIF. EUROPEU 2020 
3 Grupo 63 1.° Jornada 3 Amanhã 

PORTUGAL-Roménia 20.00 h 
Pavilhão Municipal, em Santo Tirso  

SELEÇÃO A MASCULINA 
Convocados 

N_° muno'? 
1 Alfredo Quintana 
2 Humberto Gomes 
3 Gustavo Capdeville 
4 Sérgio Barros 
5 Diogo Branquinho 
6 Pedro Portela 
7 Carlos Martins 
8 Tiago Rocha 
9 Daymaro Salina 
10 Alexis Borges 
11 Gilberto Duarte 
12 Fábio Magalhães 
13 Alexandre Cavalcanti 
14 André Gomes 
15 Belone Moreira 
16 Diogo Silva 
17 —Rui Silva 
18 Miguel Martins 

selecionador:  Paulo Pereira; 
Adjunto: Paulo Fidalgo 

reira, que é ainda o treinador do 
CSM de Bucareste. O que lhe per-
mite estar por dentro do andebol 
romeno... «A Roménia fez um in-
vestimento brutal. Até estou cu-
rioso, pois tem agora o treinador 
do Barcelona como selecionador, 
embora a escola seja a mesma», 
fez notar. 

Entretanto, o lateral Gilberto 
Duarte, jogador do Barcelona, está 
lesionado (foi ontem submtido a 
exames) e é agora a única dúvida 
para este primeiro jogo. 
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PORTIMONENSE 

Andebol regressa 
passados 30 anos 
e  Passados 30 anos, o Portimo-
nense volta a ter andebol. O 
clube contará com uma equipa 
de Iniciados Masculinos, trei-
nada por José Ricardo, para 
competir no Campeonato de 
Portugal. Custódio Coelho e 
Luís Paiva são os diretores da 
secção e Luís Carrilho o coorde-
nador e responsável técnico. • 
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LAGOA II 
UNIDADE DE APOIO 
A Escola Secundária Padre 
António Martins de Oliveira 
(ESPAMOL), em Lagoa, conta 
com uma Unidade de Apoio 
ao Alto Rendimento. A inicia-
tiva envolve 24 alunos que 
praticam modalidades como 
a natação, patinagem de ve-
locidade, andebol, canoa-
gem, ténis e golfe. 
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GALA DE DESPORTO
| Telmo Martins | 

O município de Braga promoveu
um evento, a Gala do Desporto,
onde prestou tributo aos atletas
que, ao longo da última tempo-
rada, demonstraram mérito a ní-
vel nacional, europeu e mundial. 

Esta foi a quinta vez que atle-
tas, dirigentes, treinadores, árbi-
tros e eventos desportivos foram
distinguidos perante e comuni-
dade. 

No ano em que Braga é a  Ci-
dade Europeia do Desporto o
evento encheu o Altice Fórum
Braga, onde os atletas tiveram o
merecido reconhecimento pelas
prestações realizadas ao longo
da última temporada.

O júri atribuiu o prémio de me-
lhor árbitro a Andreia Sousa, da
Associação Futebol de Braga,
enquanto Jorge Braz, seleccio-
nador de futsal, foi distinguido
na categoria de melhor treinador.
O prémio de melhor dirigente
foi atribuído a Luís Botelho, pre-
sidente do Hóquei Clube de Bra-
ga e o prémio de Mérito e Exce-
lência à professora Maria Alice
Torres, por toda uma vida dedi-
cada ao desporto e à propagação
de várias modalidades na cidade
bracarense.

Os bracarenses também foram
chamados a participar nesta V
Gala do Desporto, na eleição do
melhor evento desportivo do
ano. Através de uma votação on-
line a final-four da Taça da Liga
foi a prova vencedora, numa ca-

tegoria em que estavam a con-
correr também a Festa Nacional
de Ginástica, a 80.ª Volta a Por-
tugal, a 39.ª edição da Rampa
Internacional da Falperra, o I
Open Ténis de Braga e o Cam-
peonato do Mundo de Ciclismo
Universitário.

Recorde-se que a próxima edi-
ção da final four da Taça da Liga
vai voltar a decorrer em Braga.
Na última época os clubes mi-
nhotos não marcaram presença
nesta fase da competição mas na
presente edição os três clubes
minhotos estão focados em fazer
melhor figura na competição.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA distinguiu os
atletas, dirigentes, treinadores, árbitros e eventos
que se destacaram ao longo da última
temporada, além de vários campeões nacionais.

Gala de Desporto distinguiu

DR

Os atletas em maior destaque na temporada 2017/18 foram distinguidos pelo município na Gala de Desporto

MELHOR TREINADOR
JORGE BRAZ
É o actual seleccionador nacional português de
futsal, desde a época desportiva de 2010, encon-
trando-se ligado aos quadros técnicos da Federa-
ção Portuguesa de Futebol desde o ano de 2006.
Na última temporada desportiva conquistou o tí-
tulo de campeão europeu na modalidade, tendo
ainda conduzido a selecção nacional portuguesa
em três fases finais de Campeonatos da Europa e
duas fases finais de Campeonatos do Mundo.

MELHOR ÁRBITRO
ANDREIA SOUSA
Andreia Sousa, árbitra dos quadros da AF Braga
desde a época 2006/2007, tendo ascendido ao
quadro da FPF na época 2011/2012 onde se en-
contra actualmente. Pertenceu também ao qua-
dro de Elite da AF Braga. Na última época esteve
presente em vários jogos da Liga dos Campeões
feminina e na Supertaça de Futebol Feminino, às
quais se somam já presenças em Campeonatos
da Europa de Sub-17 e Sub-19.

Campeões nacionais de basquetebol
em cadeira de rodas, vencedores da
Taça e Supertaça, a equipa do APD
Braga conquistou o triplete pela
terceira vez consecutiva e foram uma
das equipas distinguidas na V edição
da Gala do Desporto.

+ mais

lll
“Neste ano que Braga
ostenta o título de Cidade
Europeia do Desporto,
orgulhamo-nos de ter
desenvolvido um conjunto
de políticas e actividades
que fazem do desporto uma
área fundamental na nossa
sociedade, contribuindo
para o bem-estar e qualida-
de de vida da população.
Assumimos o compromisso
de continuar a investir no
fomento do desporto e no
aumento da cultura despor-
tiva do conselho. Braga
afirmou-se como uma
cidade de campeões”.

Ricardo Rio
Presidente da Câmara Municipal de Braga
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principais atletas da época

FLÁVIO FREITAS

A equipa de futebol feminino do SC
Braga também foi distinguida na V
Gala do Desporto. As Guerreiras do
Minho subiram ao palco e foram
homenageadas pela conquista da
Supertaça, depois de terem vencido o
Sporting na final.

+ mais

Distinção
Maria Alice Torres homenageada 
por uma vida dedicada ao Desporto
Nesta edição da Gala do Desporto, a professora Maria Alice Torres recebeu
o prémio de Mérito e Excelência. A sua ligação ao desporto surgiu desde
muito cedo e de uma forma bastante ecléctica. Na sua juventude repre-
sentou o ABC de Braga, competindo no âmbito federado e escolar em vá-
rias modalidades, como o voleibol, o atletismo, o andebol e o badminton.
Posteriormente rumou a Lisboa para concluir a sua formação académica,
que a levou a ser professora de educação física. 
Durante a sua estadia em Lisboa representou os dois grandes clubes da
capital, de forma paralela, algo inimaginável nos dias de hoje. No Spor-
ting Clube de Portugal praticou atletismo e no Sport Lisboa e Benfica pra-
ticou voleibol. Em ambas as modalidades foi somando títulos nacionais.
De regresso a Braga fundou as secções de atletismo e voleibol do SC Bra-
ga, na vertente feminina. Pelas suas mãos, em 1973, nasceu o grupo fe-
derado de badminton do Colégio Teresiano, que teve durante largos anos
a hegemonia a nível nacional do badminton juvenil.
Em 1985 criou a secção de atletismo federado da Escola André Soares on-
de funcionou uma verdadeira escola de formação desportiva. Foram mui-
tos os atletas que se distinguiram, a ponto de se assumirem entre os me-
lhores nacionais do atletismo juvenil, tendo ainda alcançado a primeira
divisão nacional nesta modalidade.
Teve ainda tempo para leccionar Educação Física e foi treinadora de volei-
bol, atletismo e badminton.

§prémio mérito e excelência

MELHOR DIRIGENTE
LUÍS BOTELHO
Ascendeu à presidência do Hóquei Clube de Bra-
ga em 2013 e fez o clube bracarense regressar ao
principal escalão do hóquei nacional. Na última
temporada a equipa sénior manteve-se no pata-
mar mais elevado do hóquei em patins nacional,
conquistando ainda títulos regionais em todos os
escalões de formação. Na patinagem artística do
clube nota para o registo de um aumento pro-
gressivo do número de praticantes.

MELHOR EVENTO DESPORTIVO
FINAL FOUR DA TAÇA DA LIGA
Realizada no Estádio Munipal de Braga, o evento
contou com a participação de três clubes da I Liga
(FC Porto, Sporting e V. Setúbal) e um da II Liga
(UD Oliveirense). Com três jogos em cinco dias a
final four da Taça da Liga levou milhares de bra-
carenses ao estádio. A vitória acabou por sorrir à
equipa so Sporting que na final venceu o
V. Setúbal nas grandes penalidades. Este evento
vai repetir-se na presenta temporada.
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FLÁVIO FREITAS

Atletas de Boccia distinguidos pelas conquistas nacionais

Ciclismo
- Daniela Araújo, Universidade Católica Portuguesa, Medalha de prata do Cam-
peonato do Mundo Universitário de BTT Downhill
- João Pereira, AAUM, bronze no Mundial Universitário BTT Downhill;

Natação
- José Paulo Lopes, SC Braga, ISF Desporto Escolar - Medalha Ouro 200 Metros Es-
tilos, Medalha Prata 400 Metros Estilos e Medalha Bronze 400 Metros Livres.
Campeão Nacional Júnior Piscina Curta – 1500 Livres, 400 Livres, 200 Estilos, Es-
tafetas 4x100 Estilos e 4x200 Livres; Campeão Nacional Júnior Piscina Longa –
200 Estios, 800 Livres e 400 Estilos; Campeão Nacional Absoluto Piscina Longa –
400 Livres, 800Livres, 1500 Livres, 200 Estilos e 400 Estilos; Campeão OPEN de
Portugal Piscina Longa  400 Livres, 800 Livres, 1500 Livres e 200 Estilos;

Orientação
- Davide Machado, Ponto COM, 2º Lugar Campeonato Mundo Orientação BTT
Mass Start, Campeão Nacional Sprint Orientação BTT H21 e Campeão Nacional
Absoluto Orientação BTT

Andebol
- Nuno Brito, ABC, prata no Andebol de Praia Jogos Olímpicos da Juventude.

§campeões mundiais

Atletismo
- João Peixoto, SC Braga, Bronze 800m Europeu Juvenis, Campeão Nacio-
nal Juvenis Pista Coberta 800m, Júnior 800m e Juvenis 1500m;
- Carlos Freitas, CA Bracara, bronze no Campeonato da Europa IPC;
- Jéssica Augusto, Sporting CP, Campeã Europeia Clubes, Campeã Nacio-
nal Corta Mato e Campeã Nacional Estrada;
Bilhar
- Sara Rocha, AA Coimbra, Campeã Europa Pool Equipas, Medalha Bronze
Campeonato Europa Pool Bola 9, Campeã Nacional Individual e Vencedo-
ra Taça Portugal;
Futebol/Futsal
- Vítor Hugo, SC Braga, Campeão Europeu de futsal;
- Nilson Miguel, SC Braga, Campeão Europeu de futsal;
- Francisco Trincão, SC Braga, Campeão Europeu sub-19 de futebol;
- David Carmo, SC Braga, Campeão Europeu sub-19 de futebol;
- Francisco Moura, SC Braga, Campeão Europeu sub-19 de futebol;
- Equipa fut. praia SC Braga, vencedores Liga dos Campeões Futebol Praia;
- Equipa futsal AAUM, vice-campeões europeus universitários de futsal;
Karaté
- Tânia Barros, SC Braga, Medalha Bronze Kumite Campeonato Mundo Jú-
nior e Campeã Nacional Kumite Júnior;
- Léa Barros, SC Braga, Medalha Bronze Kumite Campeonato Europa Ca-
dete Karaté e Campeã Nacional Cadete Kumite;
Taekwondo
- Júlio Ferreira, SC Braga, Medalha Prata (-80Kg) Campeonato Europeu
Taekwondo.

§campeões europeus

Boccia
Abílio Gonçalves, Abílio Gonçalves, José
Macedo e Eunice Raimundo, Paulo Oli-
veira, Luís Caravana, Ivo Oliveira, Isaura
Lopes
Bastequebol Cadeira de Rodas
Equipa APD Braga
Aeromodelismo
Óscar Lopes
Atletismo
Mariana Machado, Bárbara Mota, Ana
Silva, Inês Esteves, Mariana Costa, Lara
Costa e Beatriz Peres, Mário Marques,
Domingues Magalhães, João Oliveira,
Márcia Araújo
Automobilismo
Carlos Vieira
Badminton
Daniel Costa
Canoagem
Márcia Faria, Ana Catarina Afonso,
Emanuel Silva, Joana Miguel Martins,
Miguel Guilherme Carabana, Rui Pedro
Cunha, Maria Francisca Gomes, Joa-
quim Lacerda, Daniela Costa Gonçalves
Dança Desportiva
Rodrigo Oliveira e Luna Pinto, João Re-
lha e Alicja Ciesielska, Alexandre Lisboa
e Alexandra Braga, Hélio Silva e Cláudia
Falcão, G. Fernandes e Francisca Almei-
da, Daniel Lima e Daniela Magalhães
Beatriz Borges, Ilona Karst, Diana Cos-
ta, Francisca Oliveira, Margarida Costa,
Margarida Pereira, Mariana Ferreira e
Verónica Moskalenko, Cristiana Gonçal-
ves, Rita Almendra, Inês Magalhães,
Magda Costa e Margarida Ribeiro, José
Oliveira e Leonor Gonçalves, Alexandre
Lisboa e Francisca Ribeiro, Gonçalo Fal-
cão e Margarida Fernandes, Illia Huryach-
kov e Alexandra Braga, Leonardo Vieira
e Francisca Ferreira
Futebol/Futsal
Equipa feminina SC Braga
Equipa Futebol praia SC Braga
Karaté
Afonso Silva, Emma Barros, Montanhis-
mo e escalada, Tânia Chaves
Natação
José Lopes, Rafael Simões, Jorge Silva e
João Pereira, Jorge Jesus Silva, Rafael
Simões, Lucas Medeiros Pereira, João
Peixoto Pereira, Gonçalo Rocha, Tamila
Holub
Orientação
José Pedro Fernandes, Ana Pacheco,
João Novo, José Pedro Fernandes, Ana
Pacheco, Helena Lima, Tomás Lima
Padel
Matilde Mendes
Matilde Mendes e Tomás Mendes
Patinagem
Filipa Moreira e João Azevedo, Leonor
Santos e Lucas Costa
Ténis
Hugo Maia
Gonçalo Ferreira
Tiro
Carlos Manuel Faria Pinheiro
Tiro armas Caça
Gonçalo Vilas Boas
Xadrez
Mariana Silva
Ana Inês Silva

§nacionais
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Publicidade

VILA NOVA DE FAMALICÃO
Festival Visão’25 

entrou na recta final
Pág. 13

BRAGA
BIBLIOTECAS ESCOLARES

COM APOIO EXTRAORDINÁRIO
Pág. 5

EIXO ATLÂNTICO
VENCEDORES JÁ SÃO CONHECIDOS
‘Viajar pela Galiza’

captou oito centenas
de concorrentes

Pág. 2

SPORTING CLUBE DE BRAGA
Accionistas da SAD aprovam contas

Pág. 19
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Publicidade

ENTREVISTA ZITA ESTEVES

Conselho Consultivo
ajuda a reflectir 
sobre o Agrupamento
de Escolas de Real
Págs. 6 e 7

Publicidade

FAFE 
Campeãs olímpicas 
da juventude agraciadas
Pág. 22

Página 9



A10

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 9,08 x 22,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77339171 23-10-2018

Andebol Briosa derrotada em 
Estarreja em jogo de candidatos

111 A Académica per-
deu, este fim de semana, 
por 34-25, em casa do Es-
tarreja, adversário direto 
na luta pela passagem à 
segunda fase do campe-
onato da 3.ª Divisão, re-
gistando uma derrota por 
34-25.

Após a derrota caseira, 
na ronda inaugural, onde 
foi surpreendida pelo Ac. 
Viseu, a Briosa conseguiu 
neste jogo mostrar mais 
“andebol”, mas que não 
foi suficiente para levar de 
vencida o adversário mais 
forte desta fase.

A AAC voltou a entrar 
no jogo de forma des-
concentrada, permitindo 
que o adversário ganhas-
se rapidamente uma van-
tagem dilatada, fruto de 
alguma displicência na 
defesa e várias falhas no 
ataque, incluindo situa-
ções onde o azar bateu à 
porta da Académica, com 
bolas ao poste. Com isso, 
o 18-11 verificado ao in-
tervalo traduziu o que se 
passou em campo. Para a 
segunda parte, a equipa 

de Ricardo Sousa entrou 
disposta a recuperar, mas 
apenas conseguiu fazer 
um jogo equilibrado, sem 
conseguir reduzir o mar-
cador. Do outro lado, uma 
equipa competente e ex-
periente que foi gerindo 
o ritmo de jogo de modo 
a dificultar a melhor ati-
tude da Briosa. Foi uma 
segunda parte onde a AAC 
mostrou que pode dispu-
tar a passagem à segunda 
fase. Destaque para os seis 
golos Diogo Carvalho e os 
seis livres de sete metros 
concretizados por Luís 
Santos.

No próximo sábado, a 
equipa sénior não tem 
jogo, retomando no dia 
10 de novembro, quando 
receber o Moimenta da 
Beira. Jogam, no entanto, 
os infantis, que recebem 
o Ílhavo, pelas 10H00, no 
Pavilhão 1 do Estádio Uni-
versitário. No domingo, 
dia 28, os iniciados deslo-
cam-se ao no terreno do 
Vacariça (18H00). Os Mi-
nis recebem o S. Bernardo, 
no domingo, pelas 09H30.

DR
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Avelino Conceição

No jogo grande da jornada 5
do campeonato, entre os dois
mais sérios candidatos ao apu-
ramento para a fase de subida,
não foi defraudada a expecta-
tiva dos muitos adeptos que
ocorreram em massa ao pavi-
lhão de São Bernardo, já que a

Incerteza, emoção e suspense...
Equilíbrio Vitória permitiu ao São Bernardo assumir a liderança, por troca com a Sanjoanense, que perdeu pela primeira vez

Andebol
Nacional da 2.º Divisão

RICARDO CARVALHAL

Jogadores colocaram sempre muita agressividade em todos os lances do “derby” em Aveiro

SÃO BERNARDO                        28

Treinador: João Alves.
Nuno Neto; Artur Duarte (3), Hélder
Carlos (7), Jonas Alves (2), Fernando
Marques (4), Leandro Rodrigues (7) e
Diogo Feijó - sete inicial - Márcio Fer-
nandes, Rafael Silva, João Saraiva, Jorge
Justino (5), Gonçalo Leite, Diogo
Gomes, Diogo Liberato, Diogo Batalha
e André Carvalho.

SANJOANENSE                            27

Treinador: Herlander Silva.
Diogo Ribeiro; Ricardo Pinho (2), Tiago
Antunes (2), Rui Rodrigues (4), Bruno
Pinho (2), Daan Garcia (10) e Alan Silva
(4) - sete inicial - Ricardo Gaspar, João
Freitas, Francisco Silva (3); Luís Martins,
Francisco Prijs, Xavier Costa, Guil-
herme Novo (1), Carlos Madureira e
Miguel Coutinho.

Pavilhão Gimnodesportivo do São
Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca de 350 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (A.A. Aveiro).
Oficial de mesa: Carlos Rebelo
(Aveiro).
Ao intervalo: 11-9

incerteza quanto ao vencedor
manteve-se até ao último ins-
tante da partida. A vitória aca-
bou por cair para a equipa de
Aveiro, que, para além de ter
infligido a primeira derrota à
formação sanjoanina, lidera a
Zona 2, a par do Benfica B.

Sabia-se de antemão que este

seria um jogo fortemente dis-
putado, pois as duas equipas,
recheadas de jogadores talen-
tosos e de qualidade, só podiam
mesmo proporcionar um mag-
nífico espectáculo de andebol,
com equilíbrio “quanto baste”.
Os primeiros 15 minutos foram
jogados taco-a-taco, com a

emoção a ir crescendo a cada
golo marcado e com a alter-
nância no marcador.

O jogo foi decorrendo sem
que nenhuma das equipas
conseguisse fugir no marcador,
fruto de defesas compactas de
ambas as partes, tendo sido es-
pelho fiel as exibição dos in-

tervenientes em cada uma das
balizas. Nuno Neto e Diogo Ri-
beiro brilharam ao mais alto
nível entre os postes e os donos
da casa acabaram por sair para
o intervalo com dois golos de
vantagem, a maior em toda a
primeira parte.

Com uma entrada fulgurante
na segunda metade, e com um
parcial de 3-0, a equipa de João
Alves ganhou uma folga de
cinco golos à maior, que colo-
cou mais pressão no adversá-
rio. A Sanjoanense começou a
dar sinais de algum desacerto
na finalização e o São Ber-
nardo, galvanizava pelo forte
apoio do seu publico, chegou
a uma vantagem (20-13) que
parecia indiciar que a vitória
poderia estar atribuída, mas foi
puro engano.

Uma excelente reacção per-
mitiu à formação de Herlander
Silva ir à procura de outro re-
sultado, o que originou um fi-
nal de partida apaixonante pa -
ra os espectadores da modali-

dade. Pensou-se que o São
Bernardo, com maior ou me-
nor dificuldade, saberia gerir a
vantagem no marcador e ven-
cer a partida, mas a equipa vi-
sitante respondeu com um
parcial de 4-0 e colocou o re-
sultado em 27-26.

A suspense pairou no recinto,
mas já dentro do último mi-
nuto Artur Duarte, num con-
tra-ataque rápido, fez o 28.º
golo dos aveirenses e, mesmo
com o golo alcançado nos ins-
tantes finais, já não restou tem -
po suficiente para que a San-
joanense evitasse a vitória dos
donos da casa. O São Bernardo
acabou por sofrer, muito por
culpa de algum desacerto nos
últimos minutos, mas Sanjoa-
nense “caiu de pé” ante um ad-
versário que se bateu sempre
pela conquista dos três pontos.

Destaque para as exibições
de Nuno Neto, Jorge Justino,
Hél der Carlos e Leandro Ro-
drigues, no São Bernardo. Na
Sanjoanense foram Diogo Ri-
beiro, Rui Rodrigues e Daan
Garcia que estiveram em evi-
dência. Num jogo por vezes di-
fícil de dirigir, a experiente du-
pla de árbitros aveirenses sou -
be sempre contornar as difi-
culdades e acabou por fazer
um bom trabalho. |

“Derby” foi um hino
à modalidade, com
as duas equipas
a não defraudarem
as expectativas
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Vitória de Setúbal diz que vai processar a SATA
A Direcção do Vitória de Setúbal 

está a ponderar processar a empresa 
aérea SATA, pela forma como a equipa 
de andebol terá sido tratada na madru-
gada de Sábado, depois do seu voo para 
Ponta Delgada ter sido cancelado devi-
do a um problema mecânico. 

“Vamos accionar o nosso departamen-
to jurídico para sermos indemnizados 
pelo que se passou”, disse ao jornal Cor-
reio da Manhã Rui Mendes, coordena-
dor da secção. 

Na véspera da equipa jogar com 
o Mariense, em jogo da 2ª divisão do 
campeonato, o Vitória de Setúbal viu-se 
forçado a ficar em terra, depois do avião 
em que devia seguir ter avariado - ainda 
chegou a levantar voo mas teve de fa-
zer uma aterragem de emergência perto 
das 21h00. 

Depois, jogadores e responsáveis téc-
nicos sadinos tiveram de passar a noite 
no aeroporto de Lisboa sem que a SATA 
arranjasse soluções para a dormida ou 
alimentação (apenas foram distribuídas 

senhas para almoço e lanche), informa 
o referido jornal. 

No Sábado, a SATA conseguiu lugar 
para a equipa para o voo das 13h00. 

“O jogo estava marcado para as 

20h00, mas com a concordância da Fe-
deração e do nosso adversário, foi rea-
gendado para as 12h00”, confirmou ao 
Rui Mendes. 

Carlos César no mesmo voo

Segundo ainda o Correio da Manhã, 
o Presidente do PS, Carlos César, se-
guia no mesmo voo que a equipa sadina 
rumo a Ponta Delgada e também teve 
de regressar a Lisboa. 

O antigo Presidente do Governo Re-
gional dos Açores, contudo, conseguiu 
um lugar num voo às seis da manhã. 

“Não houve privilégio para qualquer 
passageiro. Todos foram alocados nos 
voos seguintes mediante a disponibi-
lidade de lugares”, disse ao Correio da 
Manhã fonte da empresa área.
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Vale Formoso 
faz História 
na Taça 
de Portugal

emigrantes açorianos 
concorrem às 
municipais em ontário
regional|Pág. 2

5 mil turistas de cruzeiros 
hoje e amanhã em ponta delgada
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A Direcção do Vitória de Setúbal está a ponderar processar a empresa aérea SATA, pela forma como a
equipa de andebol terá sido tratada na madrugada de Sábado, depois do seu voo para Ponta Delgada
ter sido cancelado devido a um problema mecânico.
 
"Vamos accionar o nosso departamento jurídico para sermos indemnizados pelo que se passou", disse
ao jornal Correio da Manhã Rui Mendes, coordenador da secção.
 
Na véspera da equipa jogar com o Mariense, em jogo da 2ª divisão do campeonato, o Vitória de
Setúbal viu-se forçado a ficar em terra, depois do avião em que devia seguir ter avariado - ainda
chegou a levantar voo mas teve de fazer uma aterragem de emergência perto das 21h00.
 
Depois, jogadores e responsáveis técnicos sadinos tiveram de passar a noite no aeroporto de Lisboa
sem que a SATA arranjasse soluções para a dormida ou alimentação (apenas foram distribuídas
senhas para almoço e lanche), informa o referido jornal.
 
No Sábado, a SATA conseguiu lugar para a equipa para o voo das 13h00.
 
"O jogo estava marcado para as 20h00, mas com a concordância da Federação e do nosso adversário,
foi reagendado para as 12h00", confirmou ao Rui Mendes.
 
Carlos César no mesmo voo
 
Segundo ainda o Correio da Manhã, o Presidente do PS, Carlos César, seguia no mesmo voo que a
equipa sadina rumo a Ponta Delgada e também teve de regressar a Lisboa.
 
O antigo Presidente do Governo Regional dos Açores, contudo, conseguiu um lugar num voo às seis da
manhã.
 
"Não houve privilégio para qualquer passageiro. Todos foram alocados nos voos seguintes mediante a
disponibilidade de lugares", disse ao Correio da Manhã fonte da empresa área.
 
23-10-2018
 
A Redacção
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ELOGIOS 
PARA DIOGO SILVA 
Na convocatória de Portugal 
há quatro nomes que se 
podem vir a estrear pela 
seleção principal: Gustavo 
Capdville, André Gomes, 
Belone Moreira e Diogo 
Silva. Este último, MVP do 
Europeu de sub -20, mereceu 
elogios de Paulo Jorge 
Pereira: "É um lateral-direito 
à moda antiga, é alto, decide, 
atira de fora, faz tudo bem." 

EUR02020 
QUALIFICAÇÃO 

Amanhã (20h00) Portugal-Romérda 
28.1018 (14h30) Lituânia-Portugal 
10.04/11.0419 Portugal-França 
13.04/14.04.19 Fraga-Portugal 
12,06/13.06-19 Roménia-Portugal 

15.06/16.06.19 Portugal-Lituânia 
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REENCONTR(r DURO 
' SEGREDOS', 
Dos 18 atletas romenos que 
vêm a Santo Tirso, quatro 
representam o clube de 
Paulo Jorge Pereira. O técnico 
luso orienta o CSM Bucares-
te - lidera com seis vitórias 
em sete encontros -, o que, 
segundo os rivais, será uma 
vantagem para Portugal. "Ele 
tem informações de todos os 
jogadores que estão na nossa 
liga, não há segredos", disse 
ontem um responsável 
romeno. 
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Alargamento: próximo Campeonato da Europa 
terá 24 equipas, dando esperança a Portugal 

a fase 
Ausência: Portugal não vai a um 
final de um Europeu desde 2006 

que os franceses, campeões do 
mundo em título, a seleção já 
nem pensa na liderança, mas o 
técnico luso não se queixa do 
sorteio."Nosúltimos anos, não 
tem havido muita sorte. Na 
qualificação anteriordefron- .;- 
támos a campeã da Europa k 
em título, a Alema-
nha. Mas,se que-
remos estar 
entre os 
m e - 
lhores, 
não po-
demos es-
tar à espera 
que o sorteio 
dite sim ou não. Te-
mos de ser realmente 
melhores", defendeu, 
sublinhando que tem às 
ordens "atletas com uma 
capacidade espetacular de 
decidir em termos ofen-
sivos". 

"Estamos todos empenhados e 
motivados para que seja desta 
vez. É muito importante 
começar da melhor maneira", 

afirmou o capitão Tiago Rocha, 
que terá como adversário o 

ponta-direita Vale ntin 
Ghionea, seu colega no 
Sporting, além de outros 

atletas que conhece dos 
tempos em que atuou na 

Polónia. No entanto, o 
pivô assegurou que 

"as amizades 
serão esqueci-

das durante 
esses 60 
minutos". 

"Se quere-
mos estar 
entre os 
melhores, 
não 
podemos 
esperar que 
o sorteio 
dite sim ou 
não. Temos 
de ser 
realmente 
melhores" 

Paulo Jorge 
Pereira 
Selecionador 
nacional 

Paulo Jorge Pereira antecipou o arranque da qualificação para 
o Europeu de 2020, agendado para amanhã, em Santo Tirso (20h00) 

"ROMÉNIA 11110 E 
UMA BRINCADEIRA" 
Com conhecimento de 
causa, pois orienta o CSM 
Bucareste, o selecionador 
nacional alertou para os 
perigos do adversário, mas 
o alargamento do Europeu 
a 24 equipas dá alento à 
Seleção Nacional 

CATARINA DOMINGOS 

••• Concentrada em Santo 
Tirso desde sexta-feira, a Sele-
ção Nacional ultima os prepa-
rativos para o duelode amanhã 
(20h00) com a Roménia, no 
início da segunda fase de qua-
lificação para °Campeonato da 
Europa de 2020, ineditamente 
organizado em três paises 
(Áustria, Noruega e Suécia). 
Ausente de fases finais desde 
2006, Portugal procura, mais 
uma vez, quebrar o enguiço, 
tendo esperanças renovadas 
por o próximo Europeu ser 
alargado a 24 equipas, aumen- 

tando as chances de apura-
mento. Além de Portugal e 
Roménia,oGrupo6, tem ainda 
França e Lituânia. Os dois pri-
meiros dos oito grupos carim-
bam o passaporte, juntando-se 
ainda os quatro melhores ter-
ceiros, a posição que os lusos 
obtiveram nos últimos quatro 
apuramentos... 
"Não vamos ignorar que pode 
ser mais fácil, mas a Roménia 
fez um investimento brutal 
nos últimos anos, não é uma 
brincadeira qualquer", ante-
viu Paulo Jorge Pereira, co-
nhecedor da realidade do país, 
pois além da Seleção Nacional 
treina o CSM Bucareste. Há 
cerca de um mês, os romenos 
trocaram o técnico Xavi Pas-
cual por Manuel Montoya, o 
antigo adjuntodeValeroRive-
ra no título mundial da Espa-
nha, em 2013. 

Estando no mesmo grupo 
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ANDEBOL 

Roménia tem baixas por lesão 
Ea Portugal parte como favorito 
frente à Roménia, país multime-
dalhado em Jogos Olímpicos e 
Mundiais de outras eras, no jogo de 
amanhã (20h00), em Santo Tirso, 
a contar para ala jornada do Grupo 
6 de qualificação para o Euro - 
peu '2020. É um duelo fundamen-
tal para as quinas, perante um ad-
versário menos cotado, com um 
treinador novo, o espanhol Ma-
nuel Montoya, e duas baixas de 111- 

r 
 tima hora devido a lesão, Marius  

Sadorevac (Politehnica Timisoa-
ral ROM) e Alexandra Simicu 
(Saint-Raphael/ FRA). 

Na apresentação do desafio, o 
capitão Tiago Rocha, que encon-
trará pela frente o colega do Spor-
ting V alentin Ghionea, assumiu as 
responsabilidades: "Será o pri-
meiro jogo e muito importante. 
Esperamos começar da melhor 
maneira esse caminho." 

O pivô analisou ainda as dificul-
dades que Portugal irá encontrar,  

numa série aduas voltas, que apu-
ra os dois primeiros classificados: 
"É um grupo bastante complica-
do, com o campeão do Mundo, a 
França. ARoménia também prati-
caum excelente andebol e a Lituâ-
nia, que teoricamente será a equi-
pa mais fraca, tem jogadores de 
muita qualidade" , disse Rocha. 

O selecionaddr Paulo Pereira 
está confiante: "O único resultado 
que temos em mente é vencer a 
Roménia, mas não é fácil." c> A.R. 
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