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Diz que será a antítese de Bruno de Carvalho.
Garante que não vai cuspir nos adversários nem
tratar mal os investidores. Critica o falhanço
desportivo do Sporting, afirmando que 85% das
contratações foram falhadas. E mostra-se um
homem sereno, feliz com os seus cinco filhos.
Disse que venceria estas eleições
de forma surpreendente, tal como
Donald Trump. Considera-se um
outsIder?

Não. O que acontece é que em Portugal há uma grande subserviência a quem detém o poder. O presidente atual tem essa vantagem.
Tem urna maior entrada na comunicação social. Mas o que mais me
choca é haver uma série de comentadores a assumir que Bruno
de Carvalho vai ganhar, e a minha
comparação é essa. As pessoas
também assumiam que a Hillary
Clinton ia ganhar e que o Brexit
não ia passar.
A comunicação social está a perder influência?

As pessoas têm pensamento próprio, e isto chegou a um estado
que é preciso mudar e abanar.
Acredito que vai haver surpresa
para alguns comentadores. Choca-me falarem como se fosse garantido que ele [Bruno de Carvalho] fosse continuar. É tratar as
pessoas como carneiros, porque
foi assim que Bruno de Carvalho
apelidou os sportinguistas e os
nossos sócios. Nós não somos carneiros.
Quando tomou a decisão de se candidatar?

No final de novembro, início de
dezembro. Na altura, a equipa

principal de futebol ainda estava
a disputar as quatro frentes.
Foi algo repentino ou já estava nos
seus planos?

Não foi repentino. Uma pessoa vai
mastigando, falei com muitas pessoas sem pensar nisso, a ideia estava a amadurecer cá dentro. Um
dia fez-se luz.
Não seria arriscado caso o Sporting se mantivesse nessas quatro
frentes?

Não tomo decisões com medo seja
do que for. Candidatei-me com a
noção de que era importante haver uma alternativa para o Sporting. Não fazia conjeturas de que
a equipa iria ganhar ou perder,
mas não me admirou nada o que
aconteceu depois. Uma coisa posso dizer: não foi com calculismo.
Agora vai multo mais ao estádio.
Tem sido abordado pelos adeptos?

Sempre fui muito ao estádio, mas
houve fases em que o trabalho me
impediu. Tenho sido sempre muito bem recebido, os adeptos incentivam-me e dão-me coragem. Obviamente há sempre uma ou outra pessoa que não está satisfeita,
mas isso não são os adeptos do
Sporting Clube de Portugal, são
mais os adeptos do Sporting Clube de Carvalho, que infelizmente
também cresceu nos últimos anos.

Como acha que isso se desenvolveu, tendo em conta a falta de resultados?

Há seis anos, quando fiz parte de
uma candidatura pela primeira
vez, o Sporting era muito carente.
Estávamos num momento muito
complicado, e quatro anos depois
a mesma coisa. Bruno de Carvalho veio trazer um élan naquela
altura. Teve uma oportunidade de
unir o clube, de pacificá-lo, de dar
um abanão e de mudar o que trouxe aquela dinastia ligada a José
Roquette e mais precisamente a
José Maria Ricciardi. As pee.snas
responderam e eu próprio me surpreendi. Houve um ano em que as
coisas correram relativamente
bem. Tivemos investimentos baixos e conseguimos bons resultados com Leonardo Jardim. Mas
depois as coisas descambaram
completamente com Marco Silva.
Nesta fase estamos num desnorte
completo, a fazer lembrar o período de Godinho Lopes.
A salda de Jorge Jesus foi uma das
medidas mais controversas que
anunciou. Admite que se Jesus não
tivesse Integrado a comissão de
honra de Bruno de Carvalho continuaria no projeto?

Claro. Disse em várias entrevistas, antes dessa decisão, que contava com ele. Se pudesse escolher
o treinador de hase, não seria essa
a minha escolha porque não tem
o perfil de aposta nos jovens que
faz parte da cultura do Sporting.
Mas é um bom treinador de campo e eu acreditava que seria capaz
de o moldar às necessidades do
nosso projeto. Mas ele tomou essa
decisão e, a partir daí, virei-me
para outro treinador que apresen-

tarei em breve. Foi uma decisão
de Jorge Jesus, não minha!
Ou seja, contava com Jesus mas o
atual treinador do Sporting não cor
tava consigo?

dos lugares nem com vitórias morais. Nunca é uma época brilhante, especialmente se há uma aposta financeira e ficamos em segundo lugar. Tivemos bons jogos e um
final de campeonato muito bom,
mas nas alturas-chave falhámos.

Ele disse-o. 'Eu não quero trabalhar com Pedro Madeira Rodrigues e com a equipa dele'.

Antes disso o Sporting nem ia à Liga
dos Campeões...

Mas reconhece que Jesus fez uma
época passada brilhante...

Não é verdade. O Sporting saiu
muito cedo de várias competições, desprestigiou a nossa cultura nas competições europeias. Fomos até ao fim de um campeonato, mas isso não é brilhante.
Foi até ao fim e bateu o recorde de
pontos do FC Porto de José Mocinho.

Eu não fico contente com segun-

O passado do Sporting não começou há quatro anos mas há
111 anos. O Sporting foi regularmente à Champions no tempo de
Paulo Bento, com muito menor
investimento. Com o investimento feito no ano passado seria obrigatório chegarmos à
Liga dos Campeões. Este ano
corremos o risco de não conseguir chegar lá diretamente, no
ano de maior investimento de
sempre do Sporting...
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o de Bruno
de Carvalho.
Somos
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sabem que com
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vamos a lado
nenhum
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do trabalho
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Jardim
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do futebol
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Toda e gente quer saber os nomes
dos treinadores que tem na carteira. Pode adiantar alguma coisa?

Hei-de revelar. Há muita expectativa, porque as pessoas sentem
que o treinador que eu apresentar vai mesmo ser o novo treinador do Sporting.
É uma estratégia de marketlng
anunciar o treinador mais perto do
dia das eleições para ter mais impacto?
Eu só tive três semanas para tra-

tar da situação do treinador. Houve a tal surpresa [de Jorge Jesus
integrar a comissão de honra de
Burro de Carvalho] e eu reagi imediatamente com muita convicção
e sem calculismos. Percebi entretanto que, até em termos eleitorais, foi uma boa decisão. As pessoas estão cansadas de Jorge Je-

sus e veem que com ele não vamos
a lado nenhum. As suas últimas
declarações mostraram bem o que
pensa da formação do Sporting.
O que o diferencia de Bruno de Carvalho? O que traz de novo?
Eusou a antítese de Bruno de Car-

valho. Vou trazer uma liderança
completamente diferente, que não
é egoísta. Que não vai fazer 'voltas
olímpicas'. As vitórias serão de
toda a equipa e em particular dos
jogadores. Nas derrotas vou dar a
cara e não arranjar desculpas. Depois, a determinação e o saber lutar pela vitória. Tive isso durante
a minha vida toda. Comparem o
passado de vida de um e de outro.
O facto de ter crescido no Sporting
fez com que soubesse o que é a cultura deste clube, e Bruno de Carvalho não sabe, mesmo tendo es-

tes quatro anos. Eu não me contento com as vitórias morais.
Bruno de Carvalho não tentou fazer
Isso com o investimento que fez em
Jorge Jesus e no plantei?

Ele teve a sua oportunidade mas não
a soube aproveitar As contratações
correram sempre mal. O Sporting
em quatro anos contratou mais de
cem jogadores. Tivemos exceções,
contratámos alguns bons como o Slimani, mas falhámos em cerca de
85%. Está cada vez pior e o último
mercado de agosto mostrou isso. Eu
tenho um projeto que Bruno de Carvalho não tem, por isso os melhores
afastaram-sede Bruno de Carvalho
e agora estão comigo. A minha
equipa é constituída por pessoas
que têm mundo, estamos habituados a viajar e a trabalhar lá fora.
Não nos vamos fechar em Lisboa

e vamos lembrar-nos dos adeptos
espalhados pelo país todo. É por
isso que temos uma série de medidas para apoiar os núcleos do
Sporting.
Acha que essas pessoas se afastaram por causa de personalidade de
Bruno de Carvalho?

Também. Tem uma personalidade egocêntrica do estilo 'eu ganho
vocês perdem', e isso é terrível
para trabalhar em equipa. A minha política de comunicação também será muito diferente. Eu vou
estar obcecado pelo Sporting e
não pelos outros clubes. Irei defender intransigentemente os interesses do meu clube. Mas falando menos alto e fazendo melhor
as coisas, de forma mais discreta.
O Sporting está completamente
isolado no desporto nacional e as-

sim não consegue lá chegar. Nós
vamos ter de ser capazes de trabalhar em conjunto para o futebol português e para o desporto
nacional. Bruno de Carvalho não
consegue fazer isso porque é fraco. Uma pessoa fraca tem necessidade de mostrar autoridade e
que está em guerra. E este tipo de
linguagem que associamos ao
presidente do Sporting afasta patrocinadores. Não é atraente. As
coisas que ele chama a sportinguistas, aquelas cenas 'cuspiu,
não cuspiu?' O patrocinador tem
medo. Bruno de Carvalho diz que
tem vergonha de eu ser candidato, mas eu garanto aos sportinguistas que nunca os envergonharei. Os meus pais já morreram,
mas vou fazê-los orgulhosos de
tudo aquilo que eu fizer no Sporting. Vai ser muito diferente daquilo que os sportinguistas têm
visto nos últimos quatro anos. E
ainda não falámos da questão dos
investidores, que é outra coisa em
que Bruno de Carvalho se fechou.
Há investidores que são maltratados. Como é possível o Sporting
maltratar os nossos investidores?
Estava a dizer que o Sporting desiludiu. Isso não foi porque no primeiro ano criou expectativas multo altas?

Num ano em que o Sporting gasta um recorde de 60 a 70 milhões
de euros em massa salarial, as expectativas têm de ser altas. Este
ano o Sporting tinha de ser campeão e ganhar títulos. A desilusão seria sempre enorme tendo
em conta o investimento que foi
feito. Já o ano passado tinha sido
feito um grande investimento.
Portanto, não nos surpreendeu
que o Sporting tivesse tido uma
equipa competitiva, era o mínimo. Foi feito também um bom
trabalho de base, nomeadamente
por Leonardo Jardim e Marco Silva - e Jorge Jesus beneficiou desse trabalho. Em janeiro, Bruno de
Carvalho prometeu-nos três títulos este ano e rapidamente nos
afastámos dos três.
Bruno de Carvalho disse que não
prometeu propriamente...

Ele num dia diz uma coisa e no
outro diz outra.
Não gostou que Jorge Jesus tivesse dito que estava a lutar pelo segundo lugar. O treinador não estaria a ter um discurso realista?

Ele faz essa declaração quando empatamos como Marítimo. Foi muito cedo, ainda faltavam muitos >
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> jogos. Eu não gosto de ouvir o nosso treinador dizer isto. É um discurso realista mas de que eu não
gosto. Quem lidera deve ser ambicioso. Por outro lado, lembro-me de outra situação extremamente infeliz o ano passado, da
dupla Bruno de Carvalho e Jorge
Jesus: quando estávamos com um
bom avanço, decidiram provocar
o Benfica. Aí também ajudámos
o nosso adversário a unir-se.
Acha que é por causa dessa posição que é muitas vezes apelidado
de 'candidato benfiquista'?

Eu já desespero! Esse clube fazia
muita batota contra nós, portanto
eu cresci a não gostar mesmo do
Benfica. Esse é mesmo dos últimos
nomes que me podem chamar. No
estádio houve um sportinguista
que me (I ir-gf. Ah seu lampião'. Eu
fui ter com ele cara a cara e perguntei-lhe: 'O que é que você me
chamou? Pode chamar-me aquilo
que quiser, mas não me volta a chamar isso' [risos].
Fica satisfeito quando o Benfica
perde?

Não vou comentar. A nível nacional, obviamente que sim. A nível
internacional, já fiquei mais satisfeito porque percebi que é importante a questão dos pontos.
Lembro-me de ser pequenino e o
meu pai estar à mesa com muitos
amigos, e me perguntarem: 'É
mesmo verdade que tu és contra o
Benfica nas competições europeias?'. E eu respondi que sim. Ficaram chocados.
Disse que no mercado de Janeiro os
jogadores foram 'despachados'. Se
estivesse na posição de Bruno de
Carvalho não faria o mesmo?
Eu não estaria na posição de Bru-

no de Carvalho, porque não teria
feito essas contratações todas. Falando com qualquer sportinguista
em julho e agosto, estava tudo na
expectativa de que estes craques
da formação - Iuri Medeiros, Podence, Palhinha, Geraldes - entrassem no plantei. E não percebemos
por que não aconteceu. É óbvio que
não pode ser só formação, mas estes jogadores tinham condições
para triunfar já. O atual treinador
disse que apostar na formação era
dar um passo atrás. Ora, para
quem conhece o Sporting, apostar
na formação é sempre um passo
em frente, nunca para trás.
Já referiu que vai fazer o contrário
de Bruno de Carvalho, que se isola
multo em relação aos agentes. Em
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Em 4 anos
comprámos
mais de 100
jogadores.
Falhámos em
85% das
contratações
Tenho um ar
simpático mas
sou um leão
cá dentro
Cresci no
Sporting e aí
veio a tal
malandrice

99
Setembro, o jornalista Italiano Pippo
Russo lançou um livro onde fala sobre Jorge Mendes e afirma que este
tipo de agentes pertence a uma
'zona cinzenta' do futebol...

Jorge Mendes é um dos melhores
agentes mundiais, e ainda por
cima é português, e eu quero conhecê-lo. No passado, não serviu
o Sporting tão bem quanto eu gostaria, houve jogadores que vieram através dele e as coisas não
correram bem. Mas não se podem
cortar definitivamente os laços
com um agente destes. Se ele quiser ajudar o Sporting, iremos trabalhar com ele. Se não, trabalharemos com outros.
Entrevistámos Bruno de Carvalho
há cerca de uma semana e ele falou-nos de ameaças e de Jogos psicológicos. Acha que está preparado para lidar com isso?
Falei com várias pessoas que es-

tão no mundo do futebol e tenho.
a perfeita noção de que é um mundo muito complicado. Há coisas
que não são sérias, mas há lugar
para pessoas sérias. Com a nossa
seriedade e competência, vamos
desarmar muitas destas coisas.
Vai haver um momento ou outro
em que, se calhar, a nossa seriedade vai impedir um negócio
qualquer, mas a médio e longo
prazo será benéfica para o Spor-
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ting. Eu já vi muita coisa, portanto não me assusta. Já passei pela
área da política, estive três anos
no Governo, deu para fazer um
trabalho ótimo sem entrar em esquemas obscuros. Quando se percebe que as pessoas são sérias e
querem desempenhar um bom
trabalho, desarmamos quem não
quer trabalhar assim.
Os presidentes dos rivais são pessoas que estão nos cargos há muitos anos. Não tem receio de ser um
pouco ingénuo?

Pelo contrário. São pessoas que já
apresentam algum desgaste, nomeadamente o presidente do FC
Porto. Eu venho com esta alma
nova e com a raça leonina, estou
no pico da idade e com vontade de
fazer coisas. Vou ser um adversário duro para essas pewas Tive a
sorte de lidar com todo o género de
pessoas, sejam presidentes ou primeiros-ministros. As pes.e~s muito importantes não me impressionam minimamente. Lido com o
mesmo respeito com a secretária
ou como presidente de um clube.
Há quem o considere um 'betinho'
que chega ao futebol. Essa imagem
não o pode prejudicar?

Não seio que é o 'betinho'. Se for
um ganhador, uma pessoa com
uma raça grande, com uma forte
personalidade, forte espírito de liderança, um grande sportinguista, um homem que fez muita coisa para além do seu trabalho e
que tem uma família fantástica,
se isto tudo é ser um betinho, então eu sou um betinho. Eu tenho
este ar de pessoa simpática, e sou,
de pessoa boa, e sou, mas sou um
leão cá dentro e sempre o fui na
minha vida. Não gosto de passar
por cima das pessoas, mas luto intransigentemente por aquilo em
que acredito. E acredito muito no
Sporting Clube de Portugal. Tenho uma força interior muito
grande e é isso que me vai fazer
ganhar estas eleições.
Ser 'betinho' ó, por um lado, alguém
que nasce num meio privilegiado e
de certa forma protegido, e por outro lado alguém a quem falta uma
certa malandrice...

Tive uma família que tinha os
seus problemas e as suas dificuldades. Mas é verdade, fui um privilegiado, tive uns pais que eram
gente muito boa e me passaram
bons valores. Mas cresci muito
aqui, no Sporting, dos 11 aos 14
anos, e aí veio a tal malandrice.
Também fiz muito voluntariado,
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andei por bairros de lata e sinto-me bem em todo o lado. Sou tudo
menos ingénuo. Adquiri uma outra coisa muito importante, que é
não ter medo de enfrentar os problemas de frente. Quando me lancei nisto fui avisado sobre as
ameaças que ia ter, ofensas que ia
receber, mentiras que iriam dizer
sobre mim, o que só me dá mais
força. Quando Bruno de Carvalho
me chama de imbecil e zero à esquerda, só me dá mais força.
Não acha que o cargo o pode afastar da família?

Vou ter muito bem a noção das
prioridades. A minha mulher e a
minha família são a prioridade na
minha vida. É verdade que não
vou ter o mesmo tempo para os filhos, mas também já estão crescidos. Aliás, foi uma decisão tomada em família. Os meus filhos estão preparados para abdicar do
pai que tinham, e a minha mulher
preparada está para abdicar um
bocadinho do marido; mas eu vou
continuar a ser eu e vou conseguir gerir tudo. Eu era o melhor
aluno da aula, e quando estive no
Sporting os treinos eram muito
intensos mas não deixei de ser o
melhor aluno.
Jogava em que posição?
Era um defesa direito raçudo.

O
meu treinador viu isso e punha-me a lutar contra os avançados e
eu dizia 'este tipo não vai fazer
uma única finta hoje'. Tinha também um pontapé muito forte,
marcava os livres e os cantos. Foi
uma boa escola, esta cultura e tradição de ganhar sempre mas com
desportivismo. Eu já tinha isto
mas ficou reforçado depois de
crescer nesta cultura do Sporting.
É um clube melhor que os outros.
Nem toda a gente concorda com

O Benfica, por exemplo, punha
miúdos mais velhos a jogar contra nós. E depois os outros clubes
também começaram a fazer isso.
Mas o Sporting tinha uma cultura de desportivismo acima da média. A minha referência é António Ribeiro Ferreira, que foi presidente do Sporting durante oito
anos e participou em sete títulos.
Esta é a minha ambição. Não quer
dizer que vá conseguir, mas nunca vou ficar contente com segundos lugares.
Que idade têm os seus filhos?
O mais novo tem 11 e a mais
lha 20. tudo seguidinho.

ve-

O mais novo é adotivo. Quatro ainda não eram suficientes?

Foi uma bênção que chegou a nossa casa e que nos preenche. Não
consigo imaginar a nossa vida
sem o nosso mais filho mais novo.
E eles andam no futebol?
Os dois miúdos andam no

râguebi. Há um que vai ser bom jogador de fUtebol de certeza, o outro
não sei. O râguebi também é uma
boa escola no desportivismo, espírito de equipa... Elas são mais
artistas. Fazem muito voluntariado e eu fico contente com isso. São
bons cidadãos e boas cidadãs.
Estão também na idade de se divertirem...

Também. Sou daqueles pais que
acham às vezes um exagero aquilo que eles têm de trabalhar. É
bom que se divirtam. Sempre fui
muito indepen,dente na minha infância e isso fez-me bem. Estou lá
quando é preciso, mas não ando
sempre em cima.

66
Não consigo
imaginar a
nossa vida sem
o nosso filho
mais novo
Tinha uma
namorada
multimilionária
mas quando
íamos jantar
fora eu é que
pagava
O presidente
disse que
Markovic ia
explodir. Afinal
está a explodir
noutro clube.
Com um grande
treinador
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Fala com muito carinho dos très
anos que passou no Sporting. Por
que saiu?

Chegou uma altura em que conclui
que o meu futuro não passava por
ser jogador de futebol. O meu pai
era um grande sportinguista e tinha muito orgulho que eu jogasse
no Sporting, mas não me queria influenciar. Só soube mais tarde que
ele ia ver vários jogos. Depois comecei a trabalhar muito cedo. Aos
18 anos trabalhei numa fábrica...
O que fazia nessa fábrica?

Fazia uni pouco de tudo. Era paquete, espreitava a contabilidade
também. Era uma fábrica de moagem, erlySetúbal, onde o meu pai
trabalhava. Sempre fiz trabalhinhos. Fui babysitter, fiz unia empresa pequena de vendas de camisolas para as universidades, um
projeto em que fomos pioneiros,
fiz uma escola de futebol...
Guardava algum dinheiro?

Gastava algum, mas também gostava de guardar. Sempre fui muito cuidadoso, para ter a minha independência. Fazia muita questão de não depender dos meus
pais. Tinha uma namorada que
era multimilionária e quando íamos jantar fora eu é que pagava
sempre. Nunca quis aceitar nada.
Talvez por ter trabalhado desde
muito cedo me tenha casado aos
24 anos. Já era unia pessoa com
muita maturidade.
Propõe mudanças no Estádio de Alvaiade [colocar todas as cadeiras
verdes e um ecrã LED]. Por que sente essa necessidade, sendo um estádio relativamente novo?
É um estádio novo e um bom es-

tádio, mas com vários erros de
conceção. A questão do fosso é um
erro crasso, a questão de não termos o pavilhão é outro erro e ainda há a questão das claques: se
eles querem ver o jogo de pé, por
que não criamos condições para
o fazerem em segurança? O LED
tem que ver com o ambiente. Gosto muito do desporto norte-americano e aquelas luzes criam um
certo ambiente. Quanto às cadeiras, para disfarçar os jogos em
que esteja menos gente puseram
cadeiras de várias cores. Ora, não
estamos habituados a isso.
Mas se os lugares estiverem ocupados, as cadeiras não se voem...

Mas quando estamos a entrar no
estádio - e eu gosto de chegar cedo - é bonito ver as cadeiras todas
verdes. Até para a equipa quando

treina lá. Eu tenho os meus lugares de leão, que comprei no princípio do estádio novo, e às vezes é
uma discussão para ver quem fica
com a cadeira verde.
Quanto vão custar essas obras?

Cerca de 1,5 milhões de euros. Foi
o dinheiro que gastámos com o
Markovic.
Que está a Jogar muito bem agora
no Bull City, de Marco Silva...

Está, sim. Agora explodiu. Mais
uma promessa do presidente que
não foi cumprida. Disse que
Markovic ia explodir no Sporting,
mas afinal está a explodir noutro
clube. Com um grande treinador.
Não acha que Bruno de Carvalho fez
um bom trabalho nas modalidades?

Bruno de Carvalho atirou dinheiro para cima das modalidades,
um bocadinho a repetir a estratégia de um dos mesas rivais. E não
está a resultar. Gastamos muito
mais e estamos a ter os mesmos
resultados do passado. A equipa
de futsal é fantástica, o investimento feito no andebol não está
a ter o resultado pretendido, o
mesmo acontece no hóquei em
patins. Nós vamos trazer uma
nova modalidade, o basquete, que
já existe nos escalões mais baixos
e vai voltar a nível sénior.
Se for eleito, o Sporting marca presença na próxima época na Liga
Placard?

Vamos ver Há um grande interesse da Federação Portuguesa de
Basquetebol para que o Sporting
entre rapidamente na competição. Estamos a preparar uma parceria com os Boston Celtics.
Onde atuava o Larry Bi d...

É a minha equipa nos Estados Unidos, onde eu estudei, e vestem-sede
verde. Mas tenho uma história engraçada é com o Michael Jordan.
As avós de uns amigos foram a
Nova Iorque e estavam cheias de
medo porque achavam que aquilo
era um perigo. Estiveram lá sozinhas e correu tudo bem. No último
dia entram no elevador do hotel e
está lá um homem gigante com um
cão. A porta do elevador fecha-se e
ele diz: 'Sitr. E as duas sentam-se e ele parte-se a rir No último dia,
vão pagar e dizem-lhes que a conta
já está paga. E entregam-lhes um
bilhete: 'Obrigado! Eu tenho andado muito em baixo e nunca me ri
tanto nos últimos anos'. É com muito prazer que vos ofereço a estadia.
Hugs [abraço], Michael Jordan'.
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Águias querem bater os espanhóis do Anaitasuna
O Benfica vai hoje à procura da sua primeira vitória na fase de grupos da Taça EHF, ao receber no
Pavilhão 2 da Luz, em Lisboa, os espanhóis do Helvetia Anaitasuna (17 horas), que ao contrário do
que aconteceu com as águias venceram os finlandeses do Cocks.
Mariano Ortega, treinador das águias, acredita que a história deste encontro será totalmente diferente
daquela que enfrentaram na semana passada na Alemanha, na derrota por 10 golos diante do
Melsungen. "Não estivemos bem no primeiro jogo, mas era especial. Agora precisamos de estar fortes,
jogamos em casa, com os nossos adeptos", confessou em declarações à BTV.
Continuar a lerO ponta Fábio Vidrago também mantém a confiança no grupo. "É um jogo diferente,
frente a uma equipa que tem outros hábitos por ser espanhola. Tem métodos diferentes de jogo. A
nós compete-nos estudar isso para podermos amealhar pontos", confessou, antes de destacar as
qualidades dos encarnados. "A experiência pode fazer a diferença nos momentos decisivos, mas não é
tudo", garantiu o internacional português.
Uma das curiosidades para este encontro é o facto de os espanhóis terem vindo de Pamplona... de
autocarro, perdendo quase um dia inteiro para fazerem 900 km.
Sporting na Challenge
O Sporting regressa hoje (18 h) à Europa para jogar a 1ª mão dos 'oitavos' da Taça Challenge, diante
dos macedónios do Pelister Bitola.
Por cá, jogam-se quatro jogos da 23ª jornada do campeonato, com destaque para o campeão ABC.
Autor: José Morgado

Página 6

A7

ID: 68280391

18-02-2017

Tiragem: 73115

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,73 x 21,02 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

BENFICA QUER PUXAR
GALÕES EUROPEUS
Após derrota na estreia
da fase de grupos da EHF,
águias querem bater os
espanhóis do Anaitasuna
JOSÉ MORGADO

I= O Benfica vai hoje à procura da
sua primeira vitória na fase de
grupos da Taça EHF, ao receber no
Pavilhão 2 da Luz, em Lisboa, os
espanhóis do Helvetia Anaitasuna
(17 horas), que ao contrário dogue
aconteceu com as águias venceram os finlandeses do Cocks.
M ariano Ortega, treinador das
águias, acredita que a história
deste encontro será totalmente
diferente daquela que enfrentaram na semana passada na Alemanha, na derrota por 10 golos
diante do Melsungen. "Não estivemos bem no primeiro jogo,
mas era especial. Agora precisamos de estar fortes, jogamos em
casa, com os nossos adeptos",
confessou em declaraçõés à BTV.
O ponta Fábio Vidrago também
mantém a confiança no grupo. "É
um jogo diferente, frente a uma
equipa que tem outros hábitos por
ser espanhola. Tem métodos diferentes de jogo. A nóscompete -nos
estudar isso para podermos amealhar pontos", confessou, antes de
destacar as qualidades dos encarnados. "Aexperiênciapode fazer a
diferença nos momentos decisivos, mas não é tudo", garantiu o
internacional português.

"PRECISAMOS DE ESTAR FORTES
PORQUE JOGAMOS EM CASA
PERANTE OS NOSSOS ADEPTOS",
ADMITIU MARIANO ORTEGA

Uma das curiosidades para este
encontro é o facto de os espanhóis
terem vindo de Pamplona... de
autocarro, perdendo quaseum dia
inteiro para fazerem 900 km.
Sporting na Chailenge

O Sporting regressa hoje (18 h) à
Europa para jogar a 1, mão dos
`oitavos' da Taça Challenge,
diante dos macedónios do Pelister Bitola.
Porca, jogam-sequatrojogos da
23' jornada do campeonato, com
destaque para o campeão ABC. o

ANDEBOL ><

13.' jornada

MADEIRA SAD 17H00 ARSENAL
AVANCA 18H00 BOA HORA
MAIA ISMAI 20H00 ABC
SP. HORTA 21Moo ÁGUAS SANTAS
FC PORTO 21 fev S. MAMEDE
BENFICA 22 fev AC FAFE
BELENENSES 26-24 SPORTING

CLASSIFICAÇÃO
P J V E D GMLS
66 22 22 O O 676-509
OQ SPORTING 63 23 20 O 3 764.571
09 BENFICA
56 22 17 O 5 663-542
ABC
52 21 15 1 5 687-568
Á. SANTAS 47 22 12 1 9 560- 557
MAD. SAD 47 22 12 1 9 663.594
AVANCA
45 22 10 3 9 557-577
MAIA ISMAI 40 22 7 4 11 592.629
O' BELENENSES 38 23 7 1 15 629685
(1)Q AC FAFE
37 22 7 1 14 559.643
(132130A HORA 36 22 6 2 14 565-689
ARSENAL
34 22 4 4 14 589-669
OQ SP. HORTA 30 21 2 5 14 526425
09 5. MAMEDE 25 22 0 3 19 469-641

OQ FC PORTO
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Treino de ginástica

O kickboxing é uma

Os sub-20 do futsal

Equipa de infantis

artística

aposta recente

do Boavista

de andebol

Ana Tulha

Ecletismo
em tempos
de crise
Dificuldades financeiras não impedem o Boavista de ter quase 30 modalidades

desporto@jn.pt

► Estádio do Bessa, final de tarde.
Nos corredores, há utn burburinho
constante, pais a entrar e a sair,
crianças em maillots ou a treinar
nos aparelhos de ginástica, ecos de
golpes que se vão praticando nas
academias de artes marcais. Pedaços de um ecletismo que o Boavista ostenta com orgulho - 29 modalidades e um universo de quase
1800 atletas.
As paredes contam a outra parte
da história, farta em dificuldades e
resiliência. Ao longo dos corredores, há um sem fim de tijolos salientes, cada qual com um nome
próprio diferente. Atletas e adeptos
que pagaram para poder ter o
nome exibido nas paredes e que,
com isso, ajudaram a reunir parte
dos fundos necessários às obras
que, no pós-Euro 2004. permitiram
transformar os espaços vazios do
Bessa em ginásios.
Tudo à custa do suor de diretores, treinadores e pais de atletas
que se lançaram à empreitada, por
um bem maior: garantir que o fervilhar das modalidades do Boavista, que virou imagem de marca há
quase quatro décadas, nos primórdios da presidência de Valentim

Loureiro, não se perdesse na enxurrada da crise e na descida de divisão administrativa da equipa de
futebol, que roubou grande parte
das receitas.
Mas a fatura continua a ser pesada, sobretudo nas modalidades
coletivas. Basta olhar para as despromoções no andebol e no futsal.
Ou para as dificuldades logísticas:
desde que o Pavilhão Acácio Lello
foi demolido, para ser construído o
atual Estádio do Bessa, o clube não
dispõe de instalações próprias para
os desportos coletivos e a solução
passa por recorrer aos vários pavilhões do Porto.
A boa noticia é qué continua a
haver modalidades a nascer - casos do kickboxing, aposta recente
que já conta com uma tetracampeã
nacional. e do bilhar "pool português"- ou a renascer, como sucede com o atletismo. E o regresso do
xadrez pode ser o próximo passo.
A "máquina", essa, conta apenas com três funcionários remunerados, mas é campeã do espírito de sacrifício. A prova está aqui,
nos corredores onde o burburinho
teima em não cessar. Num clube
que continua a ter o futebol como
principal bandeira, o ecletismo
ainda sabe sobreviver. Ao tempo e
à crise. •
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Campeões
nacionais

Sala onde decorrem
os treinos de judo

António Marques

Vice-presidente para as modalidades amadoras

A GRACIOSIDADE QUE VALE TÍTULOS
A entrada, uma pequena ginasta vai atirando a bola ao ar, enquanto tenta
que ela lhe bate nas costas e lhe volte graciosamente às mãos. Ao fundo,
uma atleta mais velha dedica-se às acrobacias ao arco. Ao longo da sala,
que foi transformada em ginásio pelas mãos de diretores, treinadores e
pais de atletas, o cenário repete-se umas quantas vezes. Estamos num
treino de ginástica rítmica do Boavista, em dia de preparação para um
torneio internacional. Percebe-se, por isso, a concentração. Até porque os
axadrezados estão habituados a dar cartas nesta modalidade — só nos
últimos 15 anos, o Boavista conquistou perto de 40 títulos individuais,
nas várias disciplinas (artística e acrobática incluídas).

"Subsistência futura
das modalidades de
pavilhão passa por ter
um espaço próprio" •
Inas Rosmaninho

Ser-se tão eclético num panorama de tantas
dificuldades financeiras não é tarefa fácil. É
possível, ainda assim, lutar por bons resultados desportivos?
Nas modalidades em que temos condições
adequadas, e em que os pagamentos não existem, temos bons resultados. Nas outras, que
envolvem muito dinheiro, temos mais dificuldades, até pela crise que o clube está a viver.
Designadamente após descer de divisão no futebol, o Boavista perdeu a capacidade financeira para apostar em resultados de topo. De
qualquer forma, há várias décadas que o ecletismo é uma imagem de marca do clube e temos muito orgulho nisso.

RESISTIR ENTRE GIGANTES
universo da pantera 4.
MODALIDADE
Futebol
Ginástica artística
Andeboi
Voleibol
Futsai
Ginástica'ritmica
Ténis
Judo
Kickboxing
Atletismo
Boxe
Ka rate
Ginástica acrobática
Ciclismo
Desporto adaptado
Hóquei em patins
Bilhar "pool português"
Viet vo dao
Artes marciais Filipinas
Kung fu
Snowboarding
Bilhar -carambola"
laido
lodo
Taekwondo
Trai'
Tiro de precisào
Duatl o
Esgrima

N.' ATLETAS
709
150
132
123
106

Na equipa de voleibol feminino do Boavista, a estatura de Beatriz Santos dá
nas vistas. Tem 1,94 metros e é internacional cabo-verdiana. Mas pensar
que é profissional é puro engano. Todas andam aqui por amor à camisola e
vontade de continuar a orgulhar um palmares farto, onde se incluem cinco
títulos de campeão e sete Taças de Portugal. Perto de 35 anos depois da
criação, o conjunto pele orgulhar-se de continuar a militar na 1.a Divisão,
ainda que num campeonato "à parte". "Porto Vólei, AVC, Clube K... Têm
muitas jogadores estrangeiras, pagas, e nós não podemos competir com
isso", explica Manuel Tavares, responsável da equipa sénior. Para já, vão
cumprindo os objetivos: estão em décimo, num total de 12 equipas.

SS
71
62
54
51
44
43
36
25
20
16
14
9
7
7
7
6
6
5
3
5
3
2

Alexandra Silva
JUDO

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Augusto Pinheiro

BOXE

A questão das infraestruturas é crucial?
É um problema. Temos modalidades com instalações próprias, mas, no caso do futsal, do
'voleibol, do andebol e do hóquei em patins, temos vindo recorrer ao aluguer de pavilhões.
Cerca de 70 a 75% são os disponibilizados pela
Porto Lazer, mas também treinamos no Viso,
no CDUP, no Irene Lisboa, no Maria de Lamas...
E como

Madalena Lages
GINÁSTICA RÍTMICA

se processa essa logística toda?

Com um esforço enorme dos treinadores, dos
diretores, dos pais e dos próprios. Todos os dias
temos treinos em 20 e tal sítios diferentes, do
Bessa aos vários pavilhões. Neste momento, as
viaturas dos treinadores e dos diretores, por
exemplo, acabam por ser os armazéns das bolas e dos coletes.

Sara ~orbe

GINÁSTICA RÍTMICA

Ter um pavilhão próprio, no futuro, é uma
prioridade?
Sim. A subsistência futura das modalidades de
pavilhão do Boavista passa muito por ter um
espaço próprio. Neste momento, existe apenas
a ideia, a vontade de, quando o clube estiver
um pouco mais equilibrado, cumprirmos esse
objetivo. •
Mílton Jeremias

OS FRUTOS DA "MELHOR ACADEMIA"
É numa das extremidades do parque de estacionamento do Bessa que
encontramos "a melhor academia de boxe do país". "São os entendidos
que dizem isso, não eu. Não me chamo Jorge Jesus", brinca Carlos Costa,
simultaneamente treinador e diretor, enquanto vai orientando os vários
atletas que se distribuem pelos dois ringues e os muitos sacos que pendem
das paredes. Certo é que os resultados ajudam a comprovar a tese: naquela
que é uma das modalidades com mais tradição no clube, o Boavista foi
campeão nacional 11 vezes nos últimos 15 anos (perdeu o título no ano
passado para o F. C. Porto, no desempate por idades) e, nos derradeiros 20,
até teve quatro campeões do Mundo Hispânico Intercontinental.

BOXE

Raquel Moreira
KICKBOXING
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Não há crise que trave
o ecletismo do Boavista
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Pariebol - Taça CHF (Fase de Grupos - Jornada - Grupo 8
-

Helvetia Anaitasuna (17)

Taça Challenge (Oitavos de final - Mio) - Perster MolaSporting (18 - CD Almada)

DhAsio Madona' (1.. Fase) - Madeira SAD-Arsenal Devesas (17), Avanca- Boa Hora (18), Maa/ISMN-ABC (29), Sp.
Horta-Águe Santas (22)
Mediano - Campeonato Nadenal da e V ~les de
Pisar Coberta - As 13 terras, no Expocentro do Pombal.
Baorpierebei - Liga (1. Fase) - Benfica-Lusitána (14.30),

Galitos FC-MaaBasket (15), Sampaense-Elecmco (16), Obveirense-E C Porto (16 30)

Canearia - Nela %%Inter Chadlenge -As 9 e as 14 horas, na
barragem da Arpoara na Mondego.
- 4 ' Etnia - ~0dt:ovar-Taifa
- Volta ao
(203,4 km).
~boi - Uga - Chaves -Amura (16), More1rense-E5100 (15),
Feirense-Boavrsta (1815). Sporing-Pm Ave (20.30)
;unirem A - Divisão (2.. Fase) - Ap Gsropeao - F. C. Porto-Belenenses, Benfica-Rio Ave Descidas - Zona Norte - Oliveirense-Mowense, Chaves-Gil Vicente, P Ferrara-Farense.
Zona Sul - Estoril-Nacional. Laxes-Sacavenense Naval-U
Leva logos as 15 horas.
Juniores A- DNtsao (2. Fase) - Subidas -Zoa Norte Cesarense-Fate, Tc:odeia-Man/imo, Aves-Boavista Zona Sul C Piedade-Real Casa Pia-Eirense, Akanenense-U Micaelense Descidas - Série A - Vrla Real-Famakào, Varam-lksense
(Min Póvoa Varzim), Merelirsense-Bragança, Urzela-Cervara
Serie B - Penahel-Amuca, Lus. Lourosa-Alfenense, Freamunde-Scusense. Sanpanense -Salgueiros 08 (1130) Série C Beim-Mar - Repenses, Sp. Pombal-Amada V Mocidade-E
Ninada, BC Branco-AL Vlseu. Série D - Castelo Mde-Alverca.
Mannhense-Benfica Sintrense-Caldas, U Taneense-Ac Santarém. Série E - Portimonense-Olhanense, Praia Millontes-
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LIIS.ËVOra, Pinhalnovense-Barreirense, Sesimbra-Despertar
logos ás 15 horas
11.110/101 B (2.. Fase) - Descidas- Serie B - Lus. Vildemor-

nhos-E~es (15), Oilveirense-NOS Guarda (15). Série C - U.
Tomar-DC Branco(I5) Série 0 - Eouietano- Linda-a-Vo ia
(15.30).
Ara kles C (2.. Fase) - Ap. Campeao - Série Norte - V Gurnaraes-F. C Porto (15), Morelrense-Penafiel. P Fareira-Farnalic». Série Centro - Gatanha-Caldas, 11 Leiria-AF Marinha
Grande, Catam- Acadêmica, Te dela-Areara Série Sul - Sporring-Bartexense. V Setúbal-Silves (15). Descidas - Série A Lirnianos- Bragança Cachao-Manense Ninei, as- fio Ave,
Esposende-Gil Vicente Serie 8 - Feirense-Freamunde, Dragon
Force-Files, Combines-Mb Real. Gondornar-Sp. Espinho. Seno C - Ac. Fundão-Poguinzinhos, Naval -V Mocidade, AvancaMseu Senho, Ac. Cambra-NDS Guarda Série O CADE-Tarreense, NS Rio Maior. DC Branco (15.30), Mannhense-Electoco. BC Branco-Fatima. Série E - Lowel-Eivas (Campo Pardal
Monteiro), Real-CAC Pontinha (15), Bobense-Oaras as). leurês-Esmoi. Serie F - 011sanense-Quarterrense, Louletano-Fareme, Lus Évora-Odemirense (Campo 25 Abai), Cuba- Oespenar. logos as 11 horas
A. F. Algarve- Divisão- Esp. lagos-Moncarapachense,
Lagoa- hnonal, MP55111PIlf.E,Ouarteira 11 Esperanças-Culabense, Quartarense -Faro Benhca Ferrewas-StIves logos as
15 horas
A. F. Porto - Dfvisao de Honra - 0. Sananenses-Canklelo
(15)
DMsão - Série 1- firsense 8-Gens(1s).
2! ~sio - Serie 2 -1° Maio Figiezti-11A. Lanoso (15),
Bougadense Meles (15), Monte Cordova-Frazão (15), Ferrerra-Peramakx (15). Sede 3 - Torrados-Lausada (15 - Regdde) Arraes-Marco 09 (15), lagares-Babar (15)
Jnarbnas - ~ao CL' Fase) - Sêne 1- Coimades-Paste-

leira. Salgueiros 08-Vatadares (CD Campanha), Led:nes-Noguarense (Lus. Santa Cruz). Infesta-0f Douro. Canidelo-Boa vista, Maria Lidador- Padroense, Rio Ave-Cardal, Fogosa MaaFoz Série 2 - Alpendorada-Paredes, lixa-Lousada, AlfenenseS Marinho, E. Fanzeres-Vabnguense, Trofense-Amarante
Felguetras 1932-Rebordosa, Gondoma-Alados. logos as 15
horas
Fase)- Série 1- Foz-Ramaklerne
Juvenis -1' Divido
(15). Boavista-Noguarense (1s)
Infantis -1' DMsao CL. Fase) - Serie 1- Combrnes-Cot Er •
mesinde (1315). leixeres-Sakparos 08 (Mun. teça Palmeira).
Maa lidador-Arcozelo (17), Cardal-RO Ave, Boavista-Noguerrense (17), 01 Douro-S fio Tinto (1715), Dragou Foce-Avkites
Série 2 - Sousense-Trolense, Freamunde-Amaraste (13), E
Fanzeres-Gondomar (17), Caçada-Aves, Paredes-S. Maninho,
P Ferreira-Tuserise Pen)fiel-Varzea (17) logos ás 15 horas.

Nabal ~nino - Toureio de DesenvoMmento da UEFA
(Sab-16) - Alemanha-França (13). klolanda-Portugal (16) logos no CD Vila Real de Santo AntOno
Fadai - Liga (1.` Fase) - Fundao-Unhas (16), ModicusQuinta tombos (18), FutsalAzemas-Belenena5 (17.30), Rio
Ave-Bunnhusa (18). Braga-Benfica (18 3D).

Hawai em Patins Uga Europeia (Fase de Gmpos - Jornada - Grupo A - Benfira- Diessbach (19) Grupo B - F C Por
TO Bassano (20) Grupo C - Sporting -Reus (20) Grupo D - Cla VPIWI1Se SmCkInZe (20)

J.' Divisão Nacional - Sanjoanense-Turguel (18), Paço ArçosSp tornar (18). Candelaa-Valença (22)
~I- Europe Trophy - Portugal-N/10Na (14 - Campo
Honra ESI N.100nal;OP,IZK)
Voleibol - ~sio Nacional (L* Fase) - CA Madalena Sentira (16), Ar. Espinho-Caldas (16), Leabes-VC Viana (17),
Castelo Maia-Esi nou (17), Sp Esperto-Finte Bastardo (17), V
Gurnaraes Ac. S Mamede 081
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ANDEBOL O FC Porto, depois da derrota na Dinamarca frente ao Midtjylland,
recebe amanhã os alemães do Gõppingen na segunda jornada da Taça EHF

caça à

vitória

No passado dia ii, o FC
Porto quebrou uma série
vitoriosa de 3o jogos.
Entrou na Taça EHF a
perder, tal como o Benfica,
e agora, frente ao vencedor
da prova, procura sair do
último lugar do Grupo B
PAUIACAPZIAMARTINS

••• No Dragão Caixa joga
amanhã, às 19h 30, o vencedor
da últimaTaçaEHF.OGõppingen é o segundo adversário do
FC Porto na prova, depois de a
deslocação à Dinamarca ter
terminadocomumperíodode
cinco meses - 3 de setembro
2016 a 11 de fevereiro -sempre
a vencer. Jose Mario Carrillo
avisou que o jogo "será muito
difícil, por se tratar de uma
equipa alemã muito forte".
"Também temos uma grande
equipa para nos podermos bater ao mesmo nível", adiantou
o ponta-esquerda, alertando
ainda: "Os alemães são bons
rematadores da linha nove/
dez metros e sabem jogar me-

Jose Mario C arraio alerta para a qualidade dos alemães
lhor com pivô. A principal
preocupação será parar o seu
contra-ataque e fechar as linhas de passe." No Grupo B, o
Midtjylland é lider, o Gõppingen, segundo, em igualdade
pontual (2), o Granollers, terceiro, e o FC Porto, quarto,
ambos sem pontuar, sendo os

dois primeiros de cada um dos
quatro grupos que se apuram
para os quartos de final
Na Luz, o Benfica, último do
Grupo D, após a derrota em
casa dos alemães do Melsungen (lideres; dois pontos), recebe os espanhóis do Anaitasuna (2.°; dois pontos). "Este

jogo é diferente", esclareceu o
ponta-esquerda Fábio Vidrago, reforçando: "Anás compete-nosestudarissoparapodermos vencer."
Na Taça Challenge, o Sporting cumpre as duas mãos dos
oitavos de final em casa frente
ao Pelister, da Macedónia.
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ANDEBOL
3 9 r,,up)5,12.'jom.)(13
Role
Benfca-Fievetia Analtasuna

8TV1

cL. Luz

Taça Challenge1/8 finai
Pelister Bitola-Sporting
Sporting TV
18h00, Pay, (:iná,-,K) Clube do Sul
23.1ornada
•
Madeira SAD-Anarui
17h00.Pav.F-unchal
Daniel Martins/Roberto Martins
Avanca-Boa Hora
18h00, Com. Adelino D. Costa
Vània Sá/Marta Sa
ISPAAI-ABC
20h00. Pav. Mun. Casal Vistoso
André Rodrigues/Nuno Gomes
Sp. Horta-Apuas Santas
21h00, Pav. Desp. Horta
Tiago Monteiro/António Trinca
Amanhã
- A.44NADA
OCPorto4rkettA1rliGeppinpan Porto
Cauí
19h30.0rapio Cabia
RKAL MÃO
titortk~iest Mola
Snorting TV
18*100.NvÇánásioaPbesi9s1,11

BASQUETEBOL
UGAPOIrlt.PGUCSA
Hoje
20.• jornada
Berfica-LualtánlaSTV1
14h30.Pav. Fidelidade
J. Abreu/B. Alvarkihas/D. Oliveira
Gellioiharreina-MaiallasMit
151100, Pav. Mun. WisCarvabo
C. Santos/J. LopestP.Conha
Sampasnaelaectrko
16h00, Pav. Semi im Marques
P. MarquesíV. Cardoso/S. Adegas
Oliveirense-FC Porto Porto Canal
16h30. Pav. Dr. Salvador Machado.
S. Silva/R. Ribeiro/H. Antunes
Amanhã
21..jornada
MalaBasket-Ovarese
15h00. Pav. Mun Nortes oope
1. Lopes/H. Silva/J. Lopes
Benfica-Galltos Barreiro
81 V1
15h00, Pav. Fidelidade
S. Silva/P. Rodrigues/P. Pereira
Electrko-V.Culnuraes
16h00, Pav. Mun. Ponte de Sor
C. Santos/J. Abreu/R. Severino
CAB Madeira-1AM~
16h00, Pay. CAB Madeira
R. Ribeiro/B. Maciel/1. Gouveia
•
PortoPorto Canal --17h30, Pav. Cap. Adriano Nordeste
P. Coelho/P. Marques/1. Rosário
Olivelrensia-Sarripaense
18h00, Pav. Dr. Salvador Machado
N. Monteiro/1. Cabral/D. Martins

HÓQUEI EM PATINS
LiGAEUROPESAFaSeG~Pnada

emeics•OkiebadlifV-i —
19h00, Pav. Rdelidade
FC Porto-SamanoPOrtoCanal
201100, Dragão Caixa
Sporting-Rime Desportivo Sporting TV
20h00, Pav. Ginvlodesportivo Alverca
Otiveirense-Breganze
20h00,par. Dr. Salvador Machado
CAMPEOn
15 prrorb
Saniloanerese-Turquel
18h00, Pav. Desp. Sào João da Madeira
P. Almeida/A. Santos/S. Silva
Paço de Arcoe-Sp. Tomar
18h00, Pav. do CD Paço de Arcos
1. Vieira/P. Carvalho/H. Fresco
Candedria-Vabença
21h00, Pav. Dos Desportos Candeia.- ia
M. Fernandes/R. Martirts/1. E. Pereira

VOLEIBOL
•:CIONAIL
Hoje 17...jornada
AtL Madalena-Benfk*
16h00, Pav. Mor Atiántko Madalena
Ac.Espirsho-Caklas
16h00, Pav. Arq. Jerónimo Reis
Leixões-VC Viana
17h00, Nave ilidir, Ramos
Castle° da Mata-Esrnorlz
17h00. Pav. G/SZ Mo da Mata GC
Sp. Espinho-Fonte Bastardo
17h00. Nave Desportiva de Espinho
V. Guknarães-Ac 55o Mamado
18h00, Pai/. Vitória SC
AmanhY18.• Jornada
V. Guknaries-Castõlo da Mai a CC
15h00. Pav. Vrtór t.1
AtL liadiena-VC Viana
•
15h00. Pav Mtv
leitões-5p. Espinho
171)00, Nave Ilidi° Ramo',
Caldas-Fonte Bastando
17h00, Pav. Rainha O. Leonor
SierifIca-Ac.5ao Mamada
Clvi
17h00, Pav. N.°2 da Luz
Rui Reis/Joana Vileta Silva
At. Espinlso-Esmortz
18h00, Pav. Arq..leróninto Reis
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rir 1[1A
C,arnpeonatoNadonal-23a
jornada Madeira SAD-Arsenal,
17h00; Avanca-Boa Hora,18h00:
ISMA1-ABC, 20h00, SP- HortaÁguas Santas, 21h00.
Taça EHF - Fase de grupos,23
jornada - Benfica-Anaitasuna,
17h00 Taça Challenge Oitavos de fina1,1a mão:
Sporting-Pelister Bitota,18h00.

CanipeonatodaLlga-20a
Jornada Benfica-Uisitânia,
14h30;Gahtos-MaiaBasket,15h00;
Sampaense-Eléctrico,16h00;
Oriveirense-FC Porto,16h30.

Volta ao Algarve -4a etapa:
AlmoddvarTavira, na distância
de 203 km. Volta a Omã, com
a participação de Rui Costa (UAE
Abu °habi), a decorrer atedia 19.
Voltaã Andaluzia (Rota
doSol), Espanha, com
a participação de André Cardoso
(Trek), a decorrer até dia 19.
ESQUI At PIN(.
Mundial a decorrer em St.
Mor-hz (Suíça), com a participaçãodeatietasportugueses,
a decorrer até dia19.

ILiga-223Jomadm ChavesArouca,16h00; MoreirenseEstori1,16h00; FeirenseBoavista,18h15; Sporting-Rio
Ave, 20h30. Juniores A Apuramento de carnpeão,1a
Jornada: FC Porto-Belenertses;
Benfica-Rio Ave. Manutenção
e descidas - Zona Norte,1i
Jornada UDOliveirenseMoreirense:Chaves-Gil Vicente.
Zona Sul: Loures-Sacavenense;
Estoril-Nacional; Naval-Leiria
Juniores A - IlDivisão, 2° fase,
subida - Zona Norteia
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Jornada Cesarense-Fafe; AvesBoavlsta; Tondela-Marítimo.
Zona sul: AlcvanertsneMicaelense; Cova Piedade-Real;
Casa Pia-União E irense Juniores
A II Divisão -Manutenção
e descidas-série A,1a Jornada
Vizela-Cerveira; Vila RealFamalicãcr, Varzim-Tirsense;
Mereiinense-Bragança. Série B:
Sanjoanensne-Salgueiros 08;
Lusitania-Alfenense; PenafielArouca; Freamunde-Sousense.
Série° BC Branco-AcViseu;V.
Mocidade-Est. Almeida; PombalAnadia; B.Mar-Repesenses.
Série D:Torreeense-Santarém;
Sintrense-Calcias; Marinhense-F.
Benfic
Vide-Alverca. Série E:
Milfontes-lusitano; Portimonemse-Olhanense, SesimbraDespertar. Jogos às15h00
JUnioresB- manutenção
e desdda.10a jornada - série
B:Vildemoinhos- Leixões
(15h00); Oliveirense-Nucleo
Desp Social. Série C: Toma rCastelo Branco. Série D:
Louletano-Linda Velha (15h30).
Juniores C - 23fase, Apuramento de campeão - Zona
Norte, 10' Jornada Paços
Ferreira-Famalicão; MoreirensePenafiel; V. Guimarães-FC Porto.
Zona Centro: Gafanha-Caldas;
Cartaxo-Academica; TondelaAnadia; Leiria-M.Grande. Zona
Sul: Sporting-Barreirense; V.
Setúbal-Silves (15h00).
Manutenção e descida -9a
Jornada - Séri A: Esposencie-Gil
Vicente; I_ imianos-Bragança;
Palmeiras-Rio Ave;CachãoVianense. Série B: C.oimbroesVila Real; Gondomar-Sp.
Espinho.SérieC: Naval-Vigor
Mocidade; Avanca-Viseu
Benfica; Acad. Coimbra-Nucleo
Desp Social; Acad FundãoPinguinzinhos. Série D: BC
Branco-Fatima; MarinhenseElectrico; EntroncamentoTorreense; R.Maior-Castelo
Branco(15h30).Série E: LourelOvas; loures-Estoril; Borbense°eiras (15h00); Real SCPontinha (15h00).SérieF:
Louletano-Farense:OlhanenseQ1k3rteirense; Cuba-Despertar,
Lusitano-Odemirense Jogos às
11h00.

LigaSportZone-18aJomada
Fundão-Vinhals,16h00; Futsal
Azeméis-Belenenses,18h30; Rio
Ave-Burinhosa,18h00; ModicusQuinta Lombos,18h00; BragaBenf ica,18h30.

Liga Europeia Fase degrupos6a Jornada: Benfica-Diessbach,
19h00; FC Porto-E3assano,
20h00; Sporting-Rezes,20h00;
Oliveirense-Breganze, 20h00.1
Divisão-15ajomadm
Sanjoanense-Turque1,18h00;
Paço de Arcos-Sp.Tomar,18h00;
Candelária-Valença,21h00.
VOtEig01
CampeonatoNadonall-171
jornada Madalena-Benfica,
16h00;Ac. Espinho-Caldas,
16h00; Leixões-VCViana,17h00;
Castèlo da Maia-Esmoriz,17h00;
Sp. Espinho-Fonte do Bastardo,
17h00; V. Guimarães -São
Mamede,18h00.
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Cartaz Desportivo
HOJE
ANDEBOL

2.ª Divisão de Juniores (Subida)

Taça de Encerramento Infantis (Série A)

Divisão de Honra AFC

15h00 Casa Pia-Eirense

2.ª Divisão de Juniores (Manutenção)

11h00
11h00

15h00 Vigor-Est. Almeida

Taça de Encerramento Infantis (Série B)

19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
20h00

Campo de Pina Manique
Complexo Desp. Vigor

Regional Infantis masculinos

Nacional de Iniciados (Apur. campeão)

11h00

15h00 SL Cartaxo-Académica

Ílhavo-Académica

Pav. Gafanha da Encarnação

Estádio Mun. Cartaxo

Oliv. Hospital-Tabuense
Mocidade-Góis

Est. Mun. Oliv. Hospital
Campo da Serra

10h00 Lousanense A-AAC/SF A
10h00 Pedrulhense A-União FC B

Campo José P. Aguiar
Campo da Pedrulha

Nacional de Iniciados (Manutenção)

Taça de Encerramento Infantis (Série C)

BAQUETEBOL

11h00
11h00

10h00 Esperança-Arzila
11h00 Vigor A-Ribeirense

Liga Portuguesa

Distrital de Juniores (Apur. campeão)

Taça de Encerramento Infantis (Série D)

15h00
15h00
15h00
15h00

9h00 Condeixa B-Almalaguês
Est. Mun. Condeixa
10h00 Sourense-Vigor B
Campo Vinha Rainha
11h00 Arouce-Praia-Vinha Rainha A
Campo da Pégada

16h00 Sampaense-Eléctrico

Pavilhão Serafim Marques

Liga Feminina
18h00 Ovarense-Olivais

Arena Dolce Vita

Proliga
16h30 Casino Ginásio-Físca

Pav. Galamba Marques

Nacional da 1.ª Divisão
16h00 Sport-Sangalhos B
16h30 Olivais-Povoenses

Pavilhão da Palmeira
Pav. Augusto Correia

Torneio Inter-Associações Sub-19 fem.
14h30 Esgueira-Tábua Basket

Pavilhão Esgueira

Taça Nacional Sub-18 masculinos
18h30 Ginásio-Ovarense

Pav. Galamba Marques

Torneio Inter-Associações Sub-18 masc.
16h00 Académica-Sangalhos

Pavilhão Multidesportos

Camp. Zona Formação Sub-18 masculinos
18h00 Sampaense-Oliveirinha

Pav. Serafim Marques

Nacional Sub-16 femininos
18h30 Coimbrões A-Olivais A

Pav. Mun. Coimbrões

Taça Nacional Sub-16 masculinos
17h00 Academia A-Sanjoanense

Pavilhão Esc. D. Dinis

Camp. Zona Formação Sub-16 masculinos
14h30 Ginásio B-Gumirães

Pav. Galambda Marques

Torneio Inter-Associações Sub-16 masc.
14h30 Olivais-GICA

Pavilhão Augusto Correia

Taça Nacional Sub-16 femininos
14h30 Maia-Sp. Figueirense

Pavilhão Nortecoope

Nacional Sub-14 masculinos
14h15 Académica-Esgueira
15h00 Academia-Galitos

Pav. 1 Estádio Universitário
Pav. Escola D. Dinis

Torneio Inter-Associações Sub-14 masc.
18h30 Illiabum-Sampaense

Pav. Capitão Nordeste

Camp. Zona Formação Sub-14 masculinos
17h00 Clube Bola Basket-Olivais
18h15 FBS Clube-Columbófila

Pav. S. Pedro Sul
Pavilhão Lordemão

Campeonatos Mini 12
15h00 Condeixa-Lousanense

Pavilhão Mun. Condeixa

ENDURO
Pista de Valpaços

Taça Intercalar de Juniores
15h00
15h00
15h00
15h00

Nogueirense-Poiares
Esperança-União 1919
Vinha Rainha-Eirense
Ançã-Condeixa

Estádio Santo António
Campo Eduardo Filipe
Campo Vinha Rainha
Parque Desp. Ançã

1.ª Divisão de Juniores (Manutenção)
CT José Bento Pessoa

Campo Eduardo Filipe
Complexo do Vigor

Taça de Encerramento Infantis (Série E)
11h00
11h00

Febres-Povoense
Ala-Arriba-Ançã

Complexo Febres
Est. Mun. Mira

Taça de Encerramento Infantis (Série F)
11h30
11h30

Águias B-Cova-Gala
Parque Júlio Jorge Simões
Vinha Rainha B-Tocha B
Campo Vinha Rainha

Taça de Encerramento de Juniores

Distrital de Benjamins (Série A)

15h00
15h00
15h00
15h00
15h00

11h00 Ac. Gândaras A-Lousanense A Campo Gândaras
11h00 Mirandense-Tabuense
Campo Mun. Mir. Corvo
12h00 Condeixa A-Oliv. Hospital
Est. Mun. Condeixa

Sepins-Oliv. Hospital
Brasfemes-Penelense
Febres-Góis
Ac. Gândaras-Marialvas
Cadima-Pedrulhense

Campo Barreiros
Campo de Mualdes
Complexo de Febres
Campo das Gândaras
Parque do Fujanco

Taça Intercalar de Juvenis
15h30 Cernache-Ginásio
18h30 Marialvas-Oliv. Hospital

Campo Moita Santa
Complexo Cantanhede

Torneio de Encerramento de Juvenis

Distrital de Benjamins (Série B)
10h30 Académica/OAF A-Casaense Academia Briosa XXI
11h00 Adémia-Pereira
Campo Ramos de Carvalho
11h30 Academia N10-Eirense A Campo N10 (Pedrulha)

Distrital de Benjamins (Série C)

Distrital de Iniciados (Apur. campeão)

11h30 Pedrulhense B-Souselas
Campo da Pedrulha
11h30 Esperança-Vigor
Campo Eduardo Filipe
17h00 Académica/OAF B-Naval A Academia Briosa XXI

19h00 Naval-Tourizense

Distrital de Benjamins (Série D)

15h00 Povoense-Pampilhosense

Est. Mun. Cantanhede
CT José Bento Pessoa

Distrital de Infantis (Série A)
11h00
11h00
11h00

Poiares-Nogueirense
União FC A-Tourizense
Arganil-COJA

Estádio Rui Manuel Lima
Campo Feira Nova
Campo Euardo Ralha

Distrital de Infantis (Série B)
9h00 Académica/OAF A-Adémia Academia Briosa XXI
10h00 Academia N10-Eirense A Campo N10 (Pedrulha)
11h00 Souselas-Brasfemes A
Campo do Calvário

Distrital de Infantis (Série C)
10h30 Condeixa A-Pedrulhense B
Est. Mun. Condeixa
10h30 Marialvas A-Eirense B
Complexo Cantanhede
11h00 Pereira-União 1919
Complexo Santo Estêvão

Distrital de Infantis (Série D)
11h00
11h00
11h30

Cernache-Académica/OAF B Campo Moita Santa
Vateca-Académica/SF B
Campo 18 Agosto
Lousanense B-Casaense Campo José Pinto Aguiar

9h00 Marialvas B-Tocha A
Complexo Cantanhede
10h00 Águias A-Carapinheirense Parque Júlio J. Simões
15h00 Ginásio A-Naval A
Parque Júlio J. Simões

Distrital de Infantis (Série F)

FUTEBOL
15h00 Naval-U. Leiria

Casaense-Lousanense
Complexo Casaense
Tocha-Académica/SF
Complexo Tocha
Carapinheirense-Tourizense
Campo S. Pedro
COJA-União FC
Parque Armando Dinis Cosme

Distrital de Infantis (Série E)

Campeonato Nacional
12h00 2.ª etapa

Naval-Vigor
CT José Bento Pessoa
Académica/SF-NDS Guarda
Campo Santa Cruz

11h00
11h00
15h30

Ginásio B-Praia Leirosa
Campo S. Pedro
Académica/SF C-Marialvas C Campo Carlos Filipe
Académica/OAF C-Naval B Academia Briosa XXI

11h00 Montemorense-Tocha A
11h00 Ançã-Marialvas A
14h00 Académica/OAF C-Naval B

Campo das Lages
Parque Desp. Ançã
Academia Briosa XXI

Distrital de Benjamins (Série E)
11h00 Tocha B-Gináso B
Complexo Desp. Tocha
12h00 AAC/OAF D-Praia Leirosa
Academia Briosa XXI
12h00 Marialvas B-Febres B
Complexo Cantanhede

Troféu Distrital de Traquinas
15h00
15h00
16h00
16h00

Lousanense B-Lousanense ACampo José P. Aguiar
Mocidade-Oliv. Hospital
Est. Mun. Oliv. Hospital
Arganil-Mirandense
Campo José P. Aguiar
Ac. Gândaras-Tabuense A Est. Mun. Oliv. Hospital

Troféu Distrital de Petizes
15h00
15h00
15h00
16h00
16h00
16h00

Casaense-Sourense
Complexo Desp. Casaense
Pereira-Vinha Rainha
Campo Calvário
Oliv. Hospital-COJA
Campo A. Costa Júnior
Cernache-Académica/OAF A Complexo Casaense
Souselas-Eirense
Campo Calvário
Tabuense-Poiares
Campo A. Costa Júnior

Distrital de Iniciados
15h00
16h00
16h00
16h00
16h00
18h30

Ecol. Tocha-Vila Verde A Pav. Esc. João G. Bacelar
União 1919-Granja Ulmeiro
Pavilhão U. Coimbra
Lordemão-Ervedalense
Pavilhão Lordemão
CP Mir. Corvo-S. Mart. Cortiça
Pavilhão CPMC
Miro-NS Condeixa
Pavilhão Penacova
Domus Nostra-S. João
Pavilhão Portomar

Distrital de Infantis (Série A)
10h00 NS Condeixa A-Académica
Pavilhão Condeixa
11h00 Norton Matos-ADFP Mir. Corvo Pav. 1 Universitário
11h00 Gr. Ulmeiro A-CP Mir. Corvo
Pav. Granja Ulmeiro

Distrital de Infantis (Série B)
10h00 S. João-Prodeco
Pavilhão CS S. João
11h00 CB Montemor-Granja Ulmeiro B
Pav. Montemor
12h00 NS Condeixa B-Vilaverdense
Pavilhão Condeixa

Distrital de Benjamins
10h00
11h00
11h00
11h00
12h00
12h00

Académica-Vila Verde
Pavilhão da Palheira
ADFP Mir. Corvo-NS Condeixa Pav. Miranda Corvo
Prodeco-Miro
Pavilhão dos Covões
CP Mir. Corvo-União 1919
Pavilhão CPMC
João Veloso-Serpinense
Pav. Oliveira Hospital
S. João-S. Mart. Cortiça
Pavilhão CS S. João

Taça de Encerramento de Juniores
16h00 Póvoa-Vilaverdense

Pavilhão Pampilhosa Serra

Futsal Play Kids (Petizes)
10h30 União 1919 A-Académica
11h15 Académica-EF Viveiro
11h45 EF Viveiro-União 1919 A

Pavilhão U. Coimbra
Pavilhão U. Coimbra
Pavilhão U. Coimbra

HÓQUEI EM PATINS
Nacional da 3.ª Divisão
18h30 Oliv. Hospital-Infante Sagres B
Pav. Oliv. Hospital
19h00 Académica-Ilha Terceira
Pavilhão 3 Universitário

Nacional de Sub-13 (Zona B)
15h00 Gulpilhares-Académica

Pavilhão Gulpilhares

Taça Aveiro/Coimbra Sub-20
18h00 HC Mealhada-Oliv. Hospital

Pav. Mun. Mealhada

NATAÇÃO
Nacional de Natação Adaptada
15h30

Nacional de Inverno

Piscinas da Mealhada

RÂGUEBI

FUTSAL

Nacional da 2.ª Divisão

Nacional da 1.ª Divisão
16h00 Domus Nostra-Casal Cinza
16h00 Chelo-Saavedra Guedes

Póvoa-Vilaverdense
Pavilhão Pampilhosa Serra
CRI Alhadense-Ervedalense Pav. Colégio Quiaios
Miro-CP Miranda Corvo
Pavilhão Penacova
Prodeco-Granja Ulmeiro
Pavilhão Covões
Rib. Frades-Almalaguês Pavilhão Álvaro FS Torres
Almas-Prodema
Pavilhão Ant. Madeira Teixeira

16h00 NR Lousã-Braga Rugby

Estádio José Redondo

Pavilhão Portomar
Pavilhão de Chelo
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ANDE3OL

Benfica e FC Porto
querem pontos
Em fim de semana decisivo,
Sporting joga as duas mãos' dos
'oitavos' da Challenge em casa
FC Porto. Benfica e Sporting jogam este
fim de semana cartadas importantes nas
competições europeias.
Os encarnados são os primeiros a entrar
em ação, na Luz, e recebem os espanhóis
do Anaitasuna á procura dos primeiros
pontos na fase de grupos da Taça EHF,
após derrota na ronda inaugural com os
alemães MT Melsungen (32-22). «É
fundamental fazermos 60 minutos muito
concentrados. Não estivemos assim no
primeiro jogo, mas agora, precisamos de
estar fortes, jogamos em casa, com os
nossos adeptos», defendeu o tecnico
espanhol, Mariano Ortega, analisando o
rival: «E dinamico, muito forte, com
jogadores de grande envergadura. Frente
ao Cocks fizeram um grande jogo,
ofensivamente mudam muito, pois tem
dois tipos de central e impõem muita
velocidade nas transições.»
Amanhã, é a vez do FC Porto ir a procura
dos primeiros pontos na EHF, tendo pela
frente, em casa, os alemães do Gdppingen. «Temos um jogo muito difícil pela
frente, perante urna equipa muito forte,
corno qualquer equipa da Bundesliga.
Temos de aproveitar os nossos pontos
fortes para tentar a vitória». considerou o
extremo espanhol, Jose Carrillo. Na
primeira jornada, os dragões perderam
(29-26) na Dinamarca com o Midtjylland,
a primeira derrota da época da equipa de
Ricardo Costa. «Ternos unia grande
equipa e podemos bater-nos ao mesmo
nivel. É o atual detentor do troféu e ternos
o maior respeito, mas se queremos passar
à próxima fase, temos de sornar vitórias,
sobretudo, em casa», rematou.
Para o Sporting não ha margem de erro.
Os leões enfrentam os macedonios do HC
Pelister Bitola, nos oitavos de final da Taça
Challenge, e as duas mãos realizam-se
este fim de semana. Zupo saiu, Canela
substitui-o mas, como esta de baixa

CALENDÁRIO
+ Andebol 1 + 23.' Jornada +Hoje
Madeira, SAD — Arsenal
17.0116
PavIlhào do Funchal, na Madeira
Avanca — Boa-Hora
111.00
Pavilhao Comendador Adelino da Costa, em Avanca
ISMAI — ABC
]0.004
Pavilhào Municipal na Mala
Sp. Horta — Águas Santas
Pavilhão Desportivo da Horta, Açores

COMPETIÇÕES EUROPEIAS
areje
TAÇA EHF +Fase de Grupos ----_T_-'Grupo e 42.' jornada
BENFICA - Helvetia Analtasuna 17.00 h
Pavilhão n. 2 da Luz, em Lisboa
4 TAÇA CHALLENGE 41/8 de final 3 1' linâo'
HC Pelister Bitola — SPORTING
18.00 h
Pavilhao do Ginasio do Sul, em Almada
4 Amanhã
8 TAÇA CHALIENGE +1/8 de final + 'mad
SPORTING - HIC Pelister Bitola
IRAR
Pavilhão do Ginasio do Sul em Almada
+ TAÇA EHF 4 Fase de Grupos
+ oiro» e + a.' jornada
FC PORTO - Frisch Auf GdppIngen =Oh
Drago Caixa. no Porto
ANDRE ALYES/ASF

111111kep

Espanhol Carrillo quer somar pontos
médica, sela o coordenador técnico da
formação leonina, Luis Cruz, a assumir a
responsabilidade: «Dependemos só de
nós em todas as competições. Enquanto
assim for, continuamos convictos e
confiantes de que alcançaremos todos os
objectivos. A Challenge é um deles. Vamos
enfrentar uma equipa forte fisicamente
que criara bastantes problemas. Exigir
dois jogos ao mais alto nivel. Ternos de
estar focados e atentos», explicou.
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O ANDEBOL. Pedro Pinto troca o
Belenenses pelo Boa Hora até ao
final da época, no Andebol 1.
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