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A1

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 48

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,10 x 3,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31842302 13-09-2010
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  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 5,12 x 25,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31842434 13-09-2010
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  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 21,51 x 25,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31842440 13-09-2010
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A4

  Tiragem: 184677

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 4,59 x 4,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31840853 13-09-2010 | Algarve
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A5

Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,76 x 26,65 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 31842208 13-09-2010

Carlos Delgado

� O São Bernardo, a conviver com
a saída de sete influentes atletas na

última época e também com a en-
trada de apenas quatro sem expe-
riência ao mais alto nível, não teve
argumentos para travar o Spor-
ting, assumido candidato ao título
e ainda a saborear a fantástica con-

quista de uma competição euro-
peia (Challeng Cup) na última
temporada.

Assim, os argumentos compe-
titivos já de si díspares em termos
de igualdade de objectivos a atingir
(o São Bernardo quer a permanên-
cia, o Sporting o título que lhe foge
há várias épocas), ficaram logo evi-
dentes quando os “leões”, com en-
trada demolidora, fizeram um

parcial de cinco golos sem respos-
ta, marcando cedo e de modo ine-
quívoco quem era o mais forte e
mais capaz de vencer o jogo.

É verdade que, passado esse pe-
ríodo inicial, o São Bernardo ainda
“esboçou” uma tentativa de travar o
rumo desfavorável dos aconteci-
mentos, não permitindo que o ad-
versário, na primeira parte, se dis-
tanciasse de modo irreversível.

Mas logo após o recomeço da
partida, as ténues dúvidas foram
rapidamente dissipadas, com o
Sporting a “disparar” novamente
para diferenças irrecuperáveis,
acabando por triunfar de modo
natural, perante um São Bernardo
que fez o que pôde. Resta saber se
o que mostrou ontem vai chegar
para garantir a manutenção no
campeonato.l

A FIGURA

� O JOVEM lateral esquerdo
do São Bernardo tem-se
vindo a afirmar como um
dos mais valiosos atletas
oriundos das escolas de for-
mação do clube aveirense.
Ontem, Pedro Maia reconfir-
mou essas potencialidades.

Sporting “passeou” em Aveiro
O São Bernardo não teve argumentos para travar o candidato
Sporting. Entrada demolidora dos “leões” estabeleceu diferença

TREINADOR: Ricardo Tavares
Hugo Terra e Emanuel Borges; Sérgio Rola
(2), Diogo Taboada (1), Augusto Pereira
(6), João Pinto (4), André Marques (1) e
Nuno Carvalho (3) - SETE INICIAL - João
Vilar (2), Carlos Oliveira, Dan Garcia, Pedro
Maia (4), Gonçalo Carvalho e Hugo Silva.

TREINADOR: Paulo Faria
Hugo Figueira e Ricardo Correia; Pedro
Portela (5), João Pinto, Bosko Bjelanovic
(7), Fábio Magalhães, Ricardo Dias (4) e
Pedro Seabra (6) - SETE INICIAL - Carlos
Galambas (1), Bruno Moreira (1), Rui Silva
(7), Ricardo Barão (1) e Hugo Rocha (1).

LOCAL: Pavilhão do São Bernardo, em Aveiro.
ASSISTÊNCIA: 300 espectadores.

ÁRBITROS: Daniel Freitas e César Carvalho.
AO INTERVALO: 9-15

SÃO BERNARDO 23 SPORTING 33

ANDEBOL/1.ª NACIONAL

SÃO BERNARDO ainda esboçou uma boa reacção no final da primeira parte
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Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 20,83 x 15,53 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 31842208 13-09-2010
SPORTING NÃO DEU FACILIDADES EM AVEIRO P20
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S. Bernardo estreia-se a perder

EQUIPA AVEIRENSE saiu derrotada da jornada de abertura do Nacional da 1.ª Divisão, frente a um “leão” europeu
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Diário do Minho   Tiragem: 9000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 27,99 x 13,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31842506 13-09-2010

PRÓXIMA JORNADA

Sporting - Col. 7 Fontes

São Bernardo - São Mamede

Xico Andebol - Águas Santas

Madeira SAD - Belenenses

Sp. Horta - Benfica

ABC - FC Porto

1.ª JORNADA  

São Bernardo 23 - 33 Sporting

Benfica 47 - 23 Col. 7 Fontes

Belenenses 29 - 28 Sp. Horta

Águas Santas 22 - 28 ABC

São Mamede 26 - 22 Xico Andebol

FC Porto 31 - 24 Madeira SAD

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 Benfica 1 1 0 0 47 : 23 24 3

2 Sporting 1 1 0 0 33 : 23 10 3

3 FC Porto 1 1 0 0 31 : 24 7 3

4 ABC 1 1 0 0 28 : 22 6 3

5 São Mamede 1 1 0 0 26 : 22 4 3

6 Belenenses 1 1 0 0 29 : 28 1 3

7 Sp. Horta 1 0 0 1 28 : 29 -1 0

8 Xico Andebol 1 0 0 1 22 : 26 -4 0

9 Águas Santas 1 0 0 1 22 : 28 -6 0

10 Madeira SAD 1 0 0 1 24 : 31 -7 0

11 São Bernardo 1 0 0 1 23 : 33 -10 0

12 Col. 7 Fontes 1 0 0 1 23 : 47 -24 0

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

PRÓXIMA JORNADA

ISMAI - Santana

Fafe - Callidas

Modicus - Alavarium

S. Paio Oleiros - Avanca

Santo Tirso - Académico

1.ª JORNADA  

Fafe 27 - 29 ISMAI

Académico 30 - 30 Santana

Avanca 27 - 30 Santo Tirso

Alavarium 22 - 27 S. Paio Oleiros

Callidas 18 - 19 Modicus

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 Avanca 1 1 0 0 27 : 19 8 3

2 S. Paio Oleiros 1 1 0 0 27 : 22 5 3

3 ISMAI 1 1 0 0 29 : 27 2 3

4 Modicus 1 1 0 0 19 : 18 1 3

5 Académico 1 0 1 0 30 : 30 0 1

6 Santana 1 0 1 0 30 : 30 0 1

7 Callidas 1 0 0 1 18 : 19 -1 0

8 Fafe 1 0 0 1 27 : 29 -2 0

9 Alavarium 1 0 0 1 22 : 27 -5 0

10 Santo Tirso 1 0 0 1 19 : 27 -8 0

Nacional Andebol
- II Divisão -

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

ZONA NORTE – 1.ª FASE

Colégio 7 Fontes
goleado pelo Benfica

A equipa de andebol do Colégio 7 Fontes teve uma má 
estreia no campeonato da primeira divisão, ao ser goleada, 
ontem, no pavilhão do Benfica, por 47-23. Noutro encontro 
disputado ontem, o Sporting venceu por 33-23 no pavilhão 
do S. Bernardo.

No sábado, ABC e FC Porto (que se defrontam na próxima 
ronda) venceram os respectivos compromissos, pelo que seguem 
na frente da classificação, lado-a-lado com Benfica, Sporting, 
S. Mamede e Belenenses. 

II Divisão

Fafe e Callidas 
perderam em casa

Tabém o campeonato da segunda divisão arrancou no fim-
-de-semana, com o AC Fafe a ser surpreendido no seu pavilhão 
pelo ISAMI, com quem perdeu por 27-29.

Tambem a jogar em casa, o Callidas (de Vizela) foi derrotada 
pelo Módicus pela margem mínima (19-18). O resultado esteve 
sempre equilibrado mas, a partir dos 52 minutos, a equipa de 
Sandim passou para a frente do marcador (16-15) e não mais 
deixou fugir a vantagem até final.
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A8

  Tiragem: 61850

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 17,57 x 28,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31840435 13-09-2010
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A9

  Tiragem: 112738

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,21 x 18,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31840281 13-09-2010 | Desporto
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A10

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,22 x 4,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31840798 13-09-2010
ANDEBOL                 

Sporting e Benfi ca entram a ganhar
As equipas de andebol do Sporting e do Ben� ca entraram 
com o pé direito no campeonato, depois de terem vencido 
os respetivos jogos de estreia. Os «leões» foram ao terreno 
do são Bernardo vencer por 23-33, enquanto os «encar-
nados» não foram meigos na estreia do Colégio 7 Fontes 
no principal escalão do andebol português. O Ben� ca 
alcançou um triunfo tranquilo, por 47-23.

Página 10



A11

  Tiragem: 55364

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 16,11 x 4,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31837985 13-09-2010

O Sporting e o Benfica derrotaram ontem, respectivamente, o São 
Bernardo (33-23) e o Colégio 7 Fontes (47-23), em jogos relativos à 
primeira ronda do campeonato nacional de andebol. Belenenses, ABC, 
São Mamede e FC Porto também venceram na primeira jornada da prova.
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A12

  Tiragem: 129156

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 21,22 x 20,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31840429 13-09-2010
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A13

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 27,53 x 30,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31832459 12-09-2010
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A14

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 5,36 x 3,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31832500 12-09-2010
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A15

Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 8,83 x 12,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31833415 12-09-2010
ANDEBOL/NACIONAL DA 1.ª DIVISÃO

� O Liberty S. Bernardo arranca
hoje oficialmente em termos com-
petitivos, defrontando o Sporting,
em jogo marcado para as 17 ho-
ras, no pavilhão do clube e que
encerra a primeira a jornada inau-
gural do Campeonato Nacional da
1.a Divisão.

Com uma equipa renovada e
construída com jogadores forma-
dos no clube, a equipa aveirense
regista apenas quatro reforços no
plantel para esta época, três oriun-
dos do Alavarium, clube aveiren-
se que milita na 2.a Divisão, e um
ex-júnior do Sporting.

A recepção ao vencedor da
Challeng Cup é encarada pela

equipa aveirense com muita res-
ponsabilidade, mesmo sabendo
que não estará, esta temporada, ao
nível da equipa do Sporting, para
voltar a vencer em casa a equipa
leonina como tão bem o fez na
época passada.

Com um plantel formado por
16 jogadores, Ricardo Tavares reti-
rou, no decorrer da pré-época,
pressão ao grupo de trabalho,
quando afirmou que “a primeira
meta a alcançar é a manutenção”.
Recorde-se o técnico guiou a equi-
pa Liberty S. Bernardo até ao séti-
mo lugar final no campeonato da
temporada transacta e à “final
four” da Taça de Portugal.l

S. Bernardo recebe
hoje o Sporting
na estreia da prova

Página 15



A16

  Tiragem: 61850

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 9,40 x 28,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31832803 12-09-2010
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A17

  Tiragem: 61850

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 26,46 x 28,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31832769 12-09-2010
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A18

  Tiragem: 61850

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 4,18 x 8,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31832771 12-09-2010
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A19

  Tiragem: 112738

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 76

  Cores: Cor

  Área: 10,49 x 26,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31831659 12-09-2010
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A20

  Tiragem: 55364

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,60 x 15,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31829558 12-09-2010

a O campeão nacional FC Porto ini-
ciou a defesa do título com uma vitó-
ria por 31-24 na recepção ao Madeira 
SAD. Numa partida que opôs os dois 
primeiros classifi cados da época pas-
sada, os “dragões” não deram hipó-
teses ao adversário. O FC Porto, que 
chegou a ter dez pontos de vantagem 
(25-15), contou com uma boa exibição 
e oito golos de Dário Andrade para 
uma vitória tranquila.

O Belenenses também entrou a 
vencer na competição, ainda que 
pela margem mínima, na recepção 
ao Sp. Horta (29-28). Já o ABC foi, por 
enquanto, a única equipa a vencer fo-
ra de portas. Os bracarenses desloca-
ram-se ao pavilhão do Águas Santas e 
derrotaram os anfi triões por 22-28.

No outro jogo do dia de ontem, o 
São Mamede bateu o Xico por 26-22. 
A equipa da casa esteve a perder mas 
passou para a frente do marcador nos 
últimos minutos da partida.

Hoje, disputam-se os dois jogos 
que completam a primeira jornada 
do campeonato: São Bernardo-Spor-
ting e Benfi ca-Colégio 7 Fontes.

Andebol

Madeira SAD 
sem argumentos 
para contrariar 
o FC Porto
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A21

  Tiragem: 129156

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 21,39 x 25,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31832757 12-09-2010
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A22

   	Meio: TVI 24 - Notícias

 	Duração: 00:08:28

 	Hora de emissão: 10:42:00 
ID: 31828329

 
11-09-2010

Revista de Imprensa comentada

 

Hoje é o Dia Mundial dos Primeiros Socorros.

Revista de Imprensa comentada por Maurício Barbosa, Instituto de Socorros a Náufragos.

- «Expresso» - Energias Renováveis;

- «Correio da Manhã» e «Diário de Notícias» - Desporto.
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Açoriano Oriental   Tiragem: 5026

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,02 x 12,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31826419 11-09-2010
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  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 5,37 x 24,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31825101 11-09-2010
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Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,38 x 33,50 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 31823168 11-09-2010

Avelino Conceição

� A Associação Artística de A-

vanca volta a disputar o Nacio-

nal da 2.a Divisão e novamente

com o objectivo bem definido,

que passa por ficar entre os três

primeiros classificados na pri-

meira fase campeonato, lugares

que dão acesso à fase final, onde

se decide a subida ao primeiro

escalão nacional.

Depois de, na época passada,

ter tido uma prestação que ficou

pouco aquém das expectativas,

apesar da boa ponta final na fase

de subida que não foi suficiente

para ficar nas duas posições que

davam acesso ao campeonato

maior do andebol nacional, a

equipa avancanense parte com

ambição, mas também com al-

gumas cautelas.

Numa fase de grande conten-

ção financeira, a Artística de

Avanca estabeleceu para esta

época um orçamento que ronda-

rá os 50mil euros, tendo feito

quatro aquisições para colmatar

as três saídas, num plantel séni-

or, formado por jogadores que,

na grande maioria, jogam juntos

há já algum tempo.

Para o dirigente Vitor Alves, o

clube têm como meta “dar conti-

nuidade ao que se tem vindo a fa-

zer no clube”, ou seja uma aposta

forte na formação, “podendo um

dia ter uma equipa sénior com-

posta só por atletas do clube”.

Vítor Alves referiu que “acredito

muito nesta equipa”, mas o seu

sonho é ver, um dia, o clube no

topo do andebol português: “Sa-

bemos que é muito complicado

essa meta, mas a ambição nin-

guém nos pode tirar”.

Aposta no mesmo técnico
Luís Santos continua no coman-

do técnico da equipa, já que se

trata de um treinador que co-

nhece bem a série onde a Artís-

tica de Avanca está inserida. Daí

que tenha a legítima ambição de

lutar pelo objectivo a que se pro-

põe. A estreia  oficial da equipa  no

campeonato  está marcada para

hoje, a partir das 18 horas, no seu

pavilhão, frente ao Santo Tirso.

Ciente das dificuldades que

vai encontrar ao longo da com-

petição, Luís Santos garante es-

tar satisfeito com o plantel que

tem à disposição para “alcançar

o apuramento para a segunda

fase”. Depois, caso consiga levar

a equipa até aos três primeiros

lugares, “logo se verá, todos são

candidatos e nós também esta-

remos na luta”.

“Vamos trabalhar muito e

com grande empenho, para con-

seguir o maior número de vitó-

rias possível, porque só assim

atingiremos a meta a que nos

propusemos”, perspectivou o

técnico da Artística de Avanca,

que no jogo de apresentação aos

associados e simpatizantes deu

boa réplica ao primodivisioná-

rio Xico Andebol, apesar de der-

rota por 23-31.l

Luis Silva

Pedro Silva

Ricardo Pinho

Bruno Ferreira

Pedro Coelho

FISITERAPEUTA: António Carvalho

Miguel GalvãoTiago Cunha

João Santos

TREINADOR: Luis SantosMarco Ferreira

Ricardo Gaspar

Ricardo Coutinho

Gustavo Silva

Vitor Valente

Nuno Ferreira

Alberto Silva

Artisticamente empenhada num objectivo
Meta principal da equipa sénior da Artística de Avanca é o apuramento para a fase final
do Segunda Divisão nacional. Campeonato arranca hoje, com a visita do Santo Tirso

ANDEBOL

PLANTEL 2010/2011

NOME IDADE POSIÇÃO CLUBE ANTERIOR
João Santos 25 Guarda-redes Artística
Ricardo Gaspar 22 Guarda-redes Artística
Luis Silva 23 Guarda-redes ex-Lamego
Miguel Galvão 22 Central Artística
Marco Ferreira 24 Central Artística
Ricardo Pinho 29 Lateral esquerdo Artística
Tiago Cunha 25 Lateral esquerdo Artística
Vitor Valente 18 Universal ex-Júnior
Pedro Coelho 23 Universal ex-Feirense
Gustavo Silva 22 Universal ex Feirense
Alberto Silva 21 Extremo esquerdo Artística
Bruno Ferreira 23 Extremo esquerdo Artística
Ricardo Coutinho 22 Extremo Direito Artística
Pedro Silva 19 Pivot ex-Júnior
Nuno Ferreira 20 Pivot ex Feirense

TREINADOR: Luis Santos
FISITERAPEUTA: António Carvalho

PLANTEL 2010/11 da Artística de Avanca para lutar pelo acesso à fase de subida de divisão
D
.R
.
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Artística de Avanca
ambiciona acesso à
fase final da 2.a Divisão
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> joana russo belo

Na véspera do arranque do cam-
peonato nacional de Andebol 1,
a confiança está em alta no ABC
de Braga. Quem o diz é Luís Bo-
gas, jogador que já recuperou da
lesão e é opção para o técnico
Jorge Rito. O lateral garante que
a equipa está forte depois de
uma pré-época “intensa”, mas
alerta para as dificuldades do
campeonato esta temporada.

“Vai ser um campeonato difí-
cil, no sentido de que as melho-
res equipas reforçaram-se bem.
Mas temos trabalhado muito
bem, tem sido muito duro, mas o
grupo está confiante para o iní-
cio da época, apesar de termos
uma equipa diferente do ano
passado”, revelou.

As quatro primeiras jorna-
das do campeonato traduzem-se
num ciclo ‘terrível’ para o ABC.
Pela frente os bracarenses vão
encontrar Águas Santas, FC Por-

to, Belenenses e Benfica, “qua-
tro adversários muito difíceis”,
frisou Bogas.

O primeiro teste será contra um
adversário bem conhecido e
concorrente directo: “o primeiro
jogo é fora de casa, um adver-
sário directo com as mesmas
ambições e que tem uma equipa
muito ambiciosa. 

Mas vamos lá tentar fazer um
bom resultado e vencer”, subli-

nhou.
E o balanço da pré-época faz

acreditar num bom início de
competição oficial, depois de
seis vitórias conquistadas em jo-
gos particulares, às quais se jun-
tam um empate e uma derrota.
Mesmo com as alterações da
equipa e a juventude que impera
no plantel.

“Este ano alguns jogadores
saíram, no entanto, a ambição é
sempre ganhar. 

A nossa convicção, e é a men-
sagem que passamos aos mais
novos, é sempre a mesma: ga-
nhar”, destacou Luís Bogas,
confiante para a estreia do cam-
peonato. 

Para o jogo em Águas Santas,
Mário Peixoto é a única baixa no
ABC confirmada, por lesão,
para a primeira jornada. 

As dúvidas recaem sobre o
central Tiago Pereira, que sofreu
um choque no ombro durante a
semana. 

“Vai ser um campeonato difícil”
O ABC defronta o Águas Santas, amanhã, no arranque do campeonato nacional de Andebol 1. Luís Bogas garante
que o grupo está confiante, apesar das alterações. Vão ser quatro jornadas complicadas logo a abrir a época.

ARQUIVO

Luís Bogas é opção para o primeiro jogo do campeonato, em Águas Santas 

ABC

> ABC defronta, amanhã, o Águas Santas na primeira jornada do campeonato nacional de Andebol 1.

ANDEBOLLUÍS BOGAS CONFIANTE PARA O PRIMEIRO JOGO DA ÉPOCA

ABC
de Braga 

defronta o Águas
Santas, amanhã, jogo
que marca o arranque

do campeonato 
nacional de 
Andebol 1.
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Bogas está de regresso
à competição no ABC
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Alavarium apresenta-se a perder
Equipa aveirense perdeu no jogo de apresentação aos sócios.
Estreia oficial na 2.a Divisão Nacional é já amanhã em casa

� O Alavarium - Andebol Clube
de Aveiro apresentou, no passado
domingo, a equipa sénior mascu-
lina que vai disputar o Campeo-
nato Nacional da 2.a Divisão, nu-
ma cerimónia que decorreu no
pavilhão do clube. O Ílhavo An-
debol Clube foi o adversário esco-
lhido pelo Alavarium para o en-
contro amigável, que esta época,
pela primeira vez, congregou os
adeptos no seu recinto.

Contando com o apoio de uma
boa moldura humana, a renova-
da equipa aveirense iniciou a par-
tida muito nervosa, acusando a
estreia e evidenciando a juventu-
de dos seus elementos. O Alava-
rium permitiu que o conjunto do
Ílhavo dominasse a partida e che-
gasse ao intervalo com uma van-

tagem confortável no marcador.
Na segunda metade, o Alava-

rium mostrou mais argumen-
tos, equilibrando a partida. No
entanto, verificaram-se muitas
falhas, próprias do início de tem-
porada, que ditaram um resulta-
do favorável à equipa ilhavense
por quatro golos (24-28).

Com um plantel remodelado,
o Alavarium apresentou muitas
falhas de entendimento entre os
jogadores, ficando no entanto a
ideia de que existe boa matéria-
prima, mas que será necessário
muito trabalho para atingir a
manutenção, o objectivo a que o
clube se propõe. A estreia oficial
acontece já no próximo sábado,
às 18 horas, quando o Alavarium
receber o São Paio de Oleiros, em
jogo da jornada inaugural da
Zona Norte.l

ANDEBOL

PLANTEL

Filipe Silva Alavarium
Francisco Silva ex-Estarreja
Rui Baltazar ex-Académica
Renato Fernandes ex-Estarreja
Paulo Gomes ex-Estarreja
João Alves Alavarium
Carlos Erickson Alavarium
Vasco Amaro Alavarium
Carlos Santos Alavarium
Diogo Coelho ex-ADREP
João Vieira Alavarium
Alexandre Rodrigues ex-Avanca
Fernando Vilar ex-Estarreja
Ricardo ex-Ac. Águeda
Afonso Neto ex-S. Bernardo (Júnior)
Vitor Marquez ex-Júnior
Bruno Oliveira ex-Júnior
André Oliveira ex-ADREP
Emanuel Ferraz ex-Júnior
João Pinto ex-ADREP
Felisberto Sá ex-JOBRA

Treinador: Rui Silva
Dirigentes: Manuel Pinho

Fernando Carvalho
Fisioterateuta: Paulo Cardoso

ALAVARIUM foi surpreendida pela formação de Ílhavo
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Andebol jovem

1.º Torneio Senhora do Castelo

Sporting e Benfica dão brilho
a 'quadrangular' em Mangualde

O Pavilhão Municipal de
Mangualde vai receber este
fim-de-semana o '1.º Torneio
Hotel da Senhora do Castelo',
organizado pelos Gigantes
Sport de Mangualde, em parce-
ria com a Câmara Municipal
de Mangualde e o Hotel Sen-
hora do Castelo. 

O evento, destinado ao esca-
lão de juvenis masculinos, vai
contar com a presença das
equipas do Sporting e do Ben-
fica. O 'quadrangular', além das
duas equipas já referidas, terá
também a participação do clu-
be anfitrião e do Académico de
Viseu.

O jogo de abertura da com-
petição (17h00) irá opor as for-
mações do Sporting e Acadé-

mico de Viseu. Pelas 19h00, é a
vez dos Gigantes de Man-
gualde disputar a presença na
final com o Benfica.  

No domingo, às 10h00, os
vencidos da jornada de ama-
nhã, discutirão o último lugar
do pódio, e os vencedores
encontram-se às 12h00, para
lutarem pela posse do troféu. 

As entradas são gratuitas.

PROGRAMA

AMANHÃ

Sporting-Académico de Viseu (17h00)
Gigantes de Mangualde-Benfica (19h00)

DOMINGO
Jogo de 3.º e 4.º lugares (10h00)
Final (12h00)
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Andebol

AC Fafe vai lutar
pela subida à 1.ª divisão

O regresso de Luís Nunes é 
uma das novidades do plan-
tel do Andebol Clube de Fafe 
que, esta época, se propõe lu-
tar pela subida à primeira divi-
são nacional de andebol.

Formado nas escolas do clu-
be, e depois de alguns anos 
ao serviço do ABC de Braga 
e do Benfica, Luís Nunes está 
de regresso às origens, consti-
tuindo-se como um reforço “de 
peso” para o clube fafense.

De facto, trata-se de um atle-
ta que passou os últimos anos 
ao mais alto nível, sagrando-se 
campeão nacional tanto pelo 
ABC como pelo Benfica, regis-
tando ainda passagens pela 
selecção nacional.

Luís Nunes junta-se assim a 
Cláudio Mota (ex-Marítimo) e 
Bruno Silva (ex-Maria Balaio), 
atletas qye reforçam o plan-
tel do AC Fafe.

A equipa continua sob o co-

mando técnico de Óscar Frei-
tas e para este ano perdeu o 
concurso de atletas como Mi-
guel Fernandes, que colocou 
um ponto final na carreira, An-
tónio Martins, Álvaro Martins, 
Pedro Peneda, que saiu para o 

Benfica, e Tiago Hélder, para 
o Xico Andebol.

Recepção ao ISMAI
O Fafe estreia-se amanhã em 

competição, com a recepção ao 
ISMAI, a partir das 18h00, em 

encontro da primeira jornada 
do campeonato da segunda 
divisão nacional. Da ronda fa-
zem ainda parte os jogos: Aca-
démico-Santana, Avanca-San-
to Tirso, Alavarium-SP Oleiros 
e Callidas-Modicus.

Luís Nunes regressou ao AC Fafe

DM
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Andebol: I Divisão arranca amanhã

Colégio 7 Fontes começa
no pavilhão do Benfica

O campeonato nacional de 
andebol da primeira divisão 
arranca amanhã e regista a 
estreia da equipa bracarense 
Colégio 7 Fontes, que subs-
tituiu na competição o Ma-
ria Balaio. E para a estreia, o 
Colégio 7 Fontes tem missão 
complicada, uma vez que viaja 
para Lisboa onde, a partir das 
17h00, defronta o Benfica, um 
dos candidatos ao título

Já o ABC de Braga, igual-
mente a lutar pelo lugar mais 
alto do pódio, a primeira jor-
nada reservou uma curta via-
gem até à Maia, para defron-

tar o Águas Santas, num con-
fronto entre dois treinadores 
que durante alguns anos tra-
balharam juntos (Jorge Rito e 
Jorge Borges).

No Dragão vão defrontar-se 
os dois primeiros classificados 
da época passada, FC Porto e 
Madeira SAD.

Para o Xico Andebol está re-
servada uma deslocação até 
ao Municipal do Padrão da 
Légua para medir forças com 
o primodivisionário Académi-
ca de São Mamede.

A equipa vimaranense apa-
rece em competição bastante 
renovada, uma vez que perdeu 
o concurso de atletas como 
Nuno Silva, João Ferraz, Rui 
Silva e José Ricardo Costa.

Jogos e árbitros
Amanhã: 18h00

Belenenses-Horta, António Trinca/Tiago Monteiro (Lisboa).

Águas Santas-ABC, Roberto Martins/Daniel Martins (Leiria)

Ac. S.Mamede-Xico, Mário Coutinho/Ramiro Silva (Aveiro).

FC Porto-Madeira, Alberto Alves/Jorge Fernandes (Braga).

Domingo: 17h00

S. Bernardo-Sporting, Daniel Freitas/César Carvalho (Braga)

Benfica-Colégio 7 Fontes, Ana Silva/Ana Afonso (Porto).

ABC joga, amanhã, na Maia

ARQUIVO DM
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Andebol

Colégio 7 Fontes prepara estreia
na primeira divisão nacional

José  � Eduardo

A equipa do Colégio 7 Fon-
tes, em Braga, prepara-se para 
a estreia no campeonato na-
cional de andebol da primei-
ra divisão, onde vai ocupar a 
vaga que na época finda per-
tenceu ao Maria Balaio, com 
quem, de resto, estabeleceu 
uma parceria.

E para começar, o conjun-
to bracarense não poderia ter 
maior desafio, uma vez que lhe 
compete jogar fora de portas 
nas duas primeiras jornadas, 
primeiro no pavilhão do Ben-
fica (amanhã) e depois no do 
Sporting, duas das mais fortes 
equipas em competição.

O campeonato de andebol 
arranca este fim-de-semana, 
com a equipa do Colégio 7 
Fontes a rumar, domingo, até 

Lisboa, para defrontar o Ben-
fica. Na segunda jornada via-
ja de novo até à capital, mas 
agora para medir forças com 
o Sporting.

Sem dúvida um forte teste a 
esta jovem equipa bracarense 
que, apenas à terceira jornada 
— frente ao Sporting da Horta 
— fará a sua estreia em casa 
no pavilhão da Universidade 
do Minho, em Gualtar.

Recorde-se que o campeo-
nato da primeira divisão será 
disputado pelo ABC de Braga, 
Colégio 7 Fontes, Xico Andebol 
(todas da Associação de Braga), 
S. Bernardo, Sporting, Benfica, 
Belenenses, Sporting da Horta, 
Águas Santas, FC Porto, S. Ma-
mede e Madeira SAD.

Plantel renovado
Para a nova temporada des-

portiva, o plantel do Colégio 
7 Fontes apresenta bastantes 
novidades, desde logo por-
que entre os elementos que 
o compõem há onze “caras 
novas”.

Do grupo de trabalho, que é 
liderado pelos técnicos Pedro 
Ferreira e Vítor Bastos, fazem 
parte os seguintes atletas:

Guarda-redes: Rui Pereira 
(ex-Águas Santas), Nuno Pi-
res e Pedro Barbosa (ambos 
ex-Xico).

Ponta esquerda: André Cal-
das (ex-ISMAI).

Universal: Domingos Teixei-
ra (ex-Xico), Nuno Ribeiro (ex-
Puertollano), José Fernandes, 
José Teixeira.

Lateral esquerdo: José Cos-
ta.

Central: Filipe Magalhães e 
Pedro Pereira.

Pivot: Francisco Fernandes 
e João Gonçalves. 

Lateral direita: Jorge Pinto.

Ponta direita: Alberto Bas-
to (ex-Chico) e José Júnior 
(ex-FC Porto)

Ponta esquerda: Bruno Bor-
ges (ex-FC Porto) e Ricardo 
Diez (ex-Ademar Leon). 

Pedro Ferreira e Vítor Bastos, técnicos do Colégio 7 Fontes

ARQUIVO DM
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ABC
Iniciados e juvenis em Espanha

As equipas de iniciados e juvenis do ABC de Braga ruma 

hoje a Espanha onde, em Carvallo, vão participar em 

torneios de andebol da respectiva categoria. Na prova 

participam ainda as equipas E.BM Xiria, BM Valladolid 

e Maristas Algemesí em ambos os escalões. Recorde-se 

que José Vieira é o treinador da equipa de juvenis e 

Gabriel Oliveira orienta a de iniciados.
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INÁCIO CARMO
Jogador do FC Porto

O FC Porto, porque é bicam-
peão, é o grande favorito à con-
quista do título?

Penso que sim. O FC Porto faz 
parte de um lote de equipas que 
vai jogar para o título. Pelo seu 
próprio historial é sempre um 
candidato ao título, tenha sido ou 
não campeão no ano anterior.

Que FC Porto é preciso para 
alcançar o tricampeonato?

É preciso muito trabalho, muito 
empenho por parte da equipa téc-
nica e dos jogadores. Sabemos que 
se conseguirmos a regularidade 
que tivemos no ano passado, será 
muito difícil pararem-nos. Mas 
este ano ainda vai ser mais difí-
cil porque as equipas já nos co-
nhecem bem, já sabem como jo-
gamos. Sabemos que se não tiver-
mos concentrados a 100 por cento 
vai ser extremamente complicado 
conseguir vencer. Por isso, temos 
que encarar todos os jogos, desde 
o primeiro ao último, como autên-
ticas finais.

A eliminação da Liga dos 
Campeões pode deixar mar-
cas na equipa?

Não, são provas diferentes. O 
primeiro objectivo para a época 
era tentar entrar na Liga dos Cam-
peões, infelizmente não conse-
guimos. Mas não nos podemos 
esquecer de que, em três jogos, 
tivemos uma vitória e dois em-
pates. Começámos a treinar há 
pouco mais de um mês, o que nos 
deixa boas indicações em relação 
ao futuro. Vamos evoluindo e va-
mos conseguindo colocar a equi-
pa nos parâmetros que nós quere-
mos para atingirmos o nosso ob-
jectivo, que é sermos campeões.

“Se formos
regulares, é 
difícil parar-nos”
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Um “tri” no horizonte 
e um trio de candidatos

JOÃO QUEIROZ
joao.queiroz@grandeportoonline.com

Um, dois, três... é a con-
ta do andebol português. 
A fase regular do campe-
onato arranca este fim-
de-semana com três can-
didatos assumidos à con-
quista do título e um de-
les com o tricampeonato 
na mira. 

“Porque foi campeão, o 
FC Porto é, naturalmen-
te, o mais forte candidato 
à conquista do campeona-
to”, considera o antigo téc-
nico dos portistas, Carlos 
Resende, que conduziu os 
azuis e brancos ao primei-
ro título do “bi”.

O FC Porto mantém a 
equipa-base do ano passa-
do e acrescentou-lhes três 
jovens esperanças do an-
debol português (Ricardo 
Pesqueira, Augusto Pedro 

e Jorge Silva) e o guarda-
redes Miguel Marinho, 
para ocupar a vaga deixa-
da por Dragan Jerkovic, o 
único jogador estrangeiro 
de um plantel que agora só 
fala a língua de Camões. 

Uma política “acertada”, 
na perspectiva de Resende:  
“Se não tem condições 
para contratar um estran-
geiro que seja uma mais-
valia para a equipa e para 
a formação dos jogadores 
do plantel, mais vale jogar 
com jogadores portugue-
ses de qualidade”.

É o que não aconte-
ce, por exemplo, nos dois 
grandes de Lisboa (cada 
um com dois atletas es-
trangeiros) e que este ano, 
afirma o técnico, se apre-
sentam como “candidatos 
fortíssimos, pelo esforço 
financeiro que realiza-
ram.” 

Benfica e Sporting apos-
taram forte no merca-
do para combater a hege-
monia portista e apresen-
tam-se na nova época com 
quatro reforços. No plantel 
encarnado destaque 
para  a contratação de de 
José Costa, depois de uma 
passagem por Espanha, e 
do sérvio ex-Sporting da 
Horta, Milan Vucicevic. 
Nos leões, a aposta ainda 
foi maior, com quatro re-
forços de peso, entre os 
quais o jogador-revelação 
da época passada, Rui Sil-
va, e o experiente Zaleno-
vic.

Atrás deste trio, aparece 
o ABC, uma equipa em cri-
se que tem perdido poder 
nos últimos anos, e o Ma-
deira-SAD e o Belenenses, 
equipas que dão sempre 
luta aos grandes. Os dados 
estão lançados...

Andebol ∑ Três grandes são os favoritos ao título. 
ABC em crise

 FC Porto, bicampeão, parte para a nova época como um dos mais sérios candidatos ao título

FC PORTO
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 Andebol: «Nacional» da II Divisão começa amanhã

Dolgov «optimista» mas à espera
de uma tarefa «muito difícil»
O treinador do Vitória, Konstantin Dolgov, considera que o jogo de amanhã à
tarde, no Funchal, frente ao Marítimo, é de elevado grau de dificuldade para a sua
equipa mas está confiante numa boa prestação. «Não há vencedores antecipados
em qualquer jogo», diz o técnico que, no que toca ao desenvolvimento da época,
manifesta sinais de optimismo, temperados com a consciência de que a tarefa de
alcançar os três primeiros lugares na classificação no final a primeira fase do
«nacional» da II Divisão vai ser espinhosa, dado o potencial de vários dos oposito-
res. Para o jogo de estreia, relembre-se, os vitorianos não poderão contar com
alguns jogadores influentes no rendimento da equipa.

O Vitória parte amanhã para a
Madeira onde, pelas cinco horas
da tarde, defronta o Marítimo em
jogo da jornada de abertura
do Campeonato Nacional da II
Divisão/fase regular. Recém-pro-
movida ao escalão secundário,
a formação vitoriana tem
pela frente uma das equipas
mais bem apetrechadas da
prova, com vários jogadores ex-
perimentados em patamares
competitivos mais exigentes, e
não será de todo arriscado avan-
çar que o favoritismo reside em
grande percentagem do lado dos
madeirenses.

Desde logo, o «sete» setubalen-
se vai entrar em competição com
algumas fragilidades que decor-
rem da ausência prevista de al-
guns elementos importantes, da
qual já demos conta na edição
anterior: o reforço João Silva, ex-
Ginásio do Sul, fracturou os os-
sos do nariz e está impossibilita-
do de jogar, devendo ser opera-
do; Gonçalo Neves, «pivot», tam-
bém não deve estar disponível;
o «central» Bruno Sobreira está
impossibilitado de acompanhar a
equipa devido a exigências da
sua vida escolar e, finalmente,
levanta-se a séria possibilidade
do «ponta»/lateral Rui Mamede,
um dos jogadores mais experien-
tes, não recuperar de lesão ou,

ainda assim, vir a jogar condici-
onado.

São dificuldades de monta para
uma equipa que vai entrar numa
fase desportiva com exigências
de monta face ao cenário ante-
rior, na III Divisão nacional.
«NINGUÉM ENTRA DERROTA-
DO»: Ainda assim, e sem preten-
der esconder os condicionalis-
mos, o treinador vitoriano, Kon-
stantin Dolgov, disse-nos ontem
que ninguém na equipa vai en-
trar derrotado no pavilhão do
Marítimo. «O adversário, clara-
mente, é favorito», adiantou o
treinador de origem russa, anti-
go jogador do clube, «porque
manteve a generalidade dos jo-
gadores da época passada e mes-
mo alguns elementos mais novos
tiveram oportunidade de ganhar
experiência, e também porque
nós vamos apresentar várias li-
mitações, mas em desporto não
há vencedores, nem derrotados,
por antecipação e tudo faremos
para ultrapassar as muitas difi-
culdades que vamos enfrentar,
sabendo que o Marítimo é uma
das equipas mais fortes da Zona
Sul».

Adiante, Dolgov revelou um
pensamento de grande realismo
e cautela quanto às possibilida-
des competitivas dos setubalen-
ses na temporada, tendo em

atenção que a possibilidade de
lutar pela subida ao escalão prin-
cipal do andebol nacional depen-
de, num plano imediato, de uma
classificação entre os três luga-
res cimeiros na Zona Sul. «Ainda
é muito cedo para traçar uma
perspectiva do que pode acon-
tecer no campeonato e sobre as
nossas hipóteses», atirou o trei-
nador, alinhavando com um la-
cónico «vamos ver…», mas sem
deixar de lado uma nota positi-
va: «Todos sabem que a nossa
estrutura não é a mais forte e que
há adversários mais bem coloca-
dos para lutar pela subida. O ob-
jectivo é o de ficar nos três pri-
meiros lugares, como já foi dito,
mas temos de ser muito realis-
tas e ter a consciência de que isso
só será alcançado com muito tra-
balho e espírito de superação».
«Por mim», rematou, «só posso
deixar uma palavra de optimis-
mo e a garantia de que faremos
tudo o que estiver ao nosso al-
cance para vir a lutar pela subi-
da à primeira divisão, esperan-
do que os nossos jogadores nos
acompanhem nessa luta e nesse
espírito, algo que acredito vá
acontecer porque temos um bal-
neário excelente, de grande ca-
maradagem».

Os dados estão lançados.
A.E.

TÉCNICO: Dolgov é cauteloso
quanto às possibilidades do Vitória
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Amanhã no pavilhão do Marítimo

Andebol vitoriano começa época frente
a uma das equipas mais fortes da II Divisão

Pág. 12
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Andebol sénior 
está de regresso

O andebol sénior vai regressar à Associação Desportiva 
Sanjoanense. Depois de uma época de interregno, com o clube 
a competir apenas nos escalões de formação da modalidade, 
a equipa principal está de volta.

O treino de captação realiza-se no próximo dia 10, pelas 
19h30, no pavilhão das Travessas.
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Andebol | Leiria
Derbie a abrir
Sociedade de Instrução e 
Recreio 1.º de Maio (Mari-
nha Grande) x Juventude 
Desportiva do Lis (Leiria) é 
um dos jogos em destaque 
da jornada inaugural da 1.ª 
Divisão nacional, no escalão 
de seniores femininos. As 
equipas encontram-se a 11 
de Setembro, 16h30, no 
Pavilhão Nery Capucho, 
na cidade vidreira. Quanto 
ao Colégio João de Barros 
(Pombal), desloca-se a La-
gos, Algarve, no mesmo 
dia (17h30), para defrontar 
a actual campeã nacional, a 
equipa do Gil Eanes. 
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Silva Costa vai ganhar bastante menos no BdP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2010

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/print.asp?id_news=135696

 

Carlos da Silva Costa, actualmente um dos vice-presidentes do Banco Europeu de Investimento (BEI),

vai ganhar menos 65 mil euros por ano como governador do Banco de Portugal (BdP), lugar que

ocupará a partir de 1 de Junho.

 

De acordo com o jornal i, fonte oficial do BEI explicou que o salário anual de um vice-presidente é

igual ao do cargo homólogo na Comissão Europeia, isto é, ganha 22.531 euros brutos por mês. O

cargo de governador dor do BdP recebe 17.818 euros mensais brutos.

 

Assim, Silva Costa vai ganhar um salário mais baixo, mas não terá certamente menos preocupações

do que tinha no BEI, assegura o diário.

 

O economista estará envolvido naquela que será, espera-se, a reforma mais profunda do sistema de

regulação e supervisão financeira das últimas décadas. Em Portugal e lá fora.

 

O mandato de seis anos que o espera à frente do BdP pressupõe que obtenha de resultados palpáveis

e duradouros decorrentes dessa reforma, remata a fonte.
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Ontem ficou em silêncio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-04-2010

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://dn.sapo.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=1551289&seccao=Media

 

Numa curta declaração lida aos deputados, o ex-administrador da PT limitou-se a absolver José

Sócrates do caso TVI

 

Rui Pedro Soares, militante do PS, ex-administrador da PT e arguido (sob suspeita de corrupção

passiva) no caso Taguspark/Figo, ilibou ontem José Sócrates das suspeitas de que saberia do negócio

PT/TVI antes de ele ter sido tornado público, em 23 de Junho de 2009, numa notícia do jornal i.

 

O ex-gestor foi à comissão parlamentar de inquérito e limitou- -se a ler uma declaração, afirmando

depois que não estaria disponível para fazer mais declarações, precisamente por ser arguido num

processo que considerou ter "conexões" com o que está na mira do Parlamento. "É um direito que me

assiste e os deputados sabem-no e do qual não prescindo porque é a melhor forma de me defender no

processo. Findo o processo estou disponível para responder", afirmou.

 

Referindo-se implicitamente às escutas telefónicas em que foi interceptado referindo-se a Sócrates,

Rui Pedro Soares afirmou: "Se invoquei o nome do senhor primeiro-ministro, fi-lo indevidamente e

devo assumir as responsabilidades e aceitar todas as consequências e também aqui nesta comissão

pedir as devidas desculpas ao primeiro-ministro por esses actos, se os tiver cometido."

 

"Em toda a minha intervenção [no processo] nunca conheci nenhum elemento que o contrariasse",

afirmou ainda, referindo-se às garantias que Sócrates deu, no Parlamento, logo a seguir à revelação

do negócio, de que nada sabia. O ex-gestor garantiu nunca ter sentido "qualquer interferência externa

directa ou indirectamente" nos negócios da PT.

 

João Semedo, deputado do Bloco de Esquerda, concluiu da declaração de Rui Pedro Soares que este

foi ao Parlamento para o "instrumentalizar" na defesa da tese de que Sócrates é inocente na suspeita

de ter mentido ao Parlamento. "Ao contrário do que procurou fazer crer, não esteve silencioso na

comissão e veio instrumentalizar o Parlamento, o que é inaceitável", disse, acrescentando: "O saldo

desta miniaudição é que Rui Pedro Soares veio aqui tentar desresponsabilizar o primeiro-ministro." Já

Pacheco Pereira, do PSD, disse que o ex- -administrador da PT "reconheceu aqui ter cometido um

crime, o de ter usado abusivamente o nome do primeiro-ministro" e sobre isso "pode e deve ser
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questionado".

 

Agora, o Parlamento comunicou ao Ministério Público a indisponibilidade de Rui Pedro Soares para

responder a perguntas, pedindo que lhe seja accionado um processo-crime por desobediência

qualificada. Gama já fez seguir a missiva.
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BPP

Clientes começam 
hoje a receber

Os clientes do Banco Privado Portu-
guês (BPP) têm, a partir de hoje, de 
novo, acesso a uma parte das suas 
poupanças.
Os clientes recebem a primeira par-
cela dos depósitos abrangidos pelo 
Fundo de Garantia de Depósitos.
Cada cliente da instituição rece-
berá dez mil euros. O valor rema-
nescente, até ao limite de cem mil 
euros, será entregue no prazo de 20 
dias úteis. 
O porta-voz do Movimento dos 
Clientes do Retorno Absoluto do 
BPP, Durval Padrão, disse à Renas-
cença ter recebido a informação do 
Ministério das Finanças na última 
noite. 
Apesar desta evolução, os clientes 
do BPP ponderam avançar com duas 
acções em tribunal contra o Minis-
tério das Finanças e contra o Banco 
de Portugal. Nestas declarações à 
Renascença, Durval Padrão disse, 
também, que tem a esperança de 
ser recebido pelo novo governador 
do Banco de Portugal, Carlos Costa, 
criticando o antecessor, Vítor Cons-
tâncio, por nunca o ter feito.
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