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Equipas lisboetas sensacionais 

Malatos do Águas Santas eliminaram o Passos Manuel (37-26) e seguem em frente na Taça 

ANDEBOL
PAULO ESTEVES/k.:,  

-> Boa Hora e Belenenses fazem 
gracinha na Taça; favoritos tam-
bém vencem no feminino 

Em Lisboa, o Boa Hora protago-
nizou sensação: os líderes da 2.4  di-
visão, zona Sul, venceram o Sp. Hor-
ta do principal escalão por 31-28, o 
que coloca a equipa de Luís Santa-
na nos oitavos de final da Taça de 
Portugal masculina. Já João Florén - 
cio Jr. conseguiu a primeira vitória 
para o Belenenses, ao eliminar o IS - 
MAI, na Maia, 30-24, em partida 
entre equipas do campeonato Ande-
boll nos 1/16 de final da Taça de Por-
tugal. Também na Maia, o Águas 
Santas não deu hipóteses ao Passos 
Manuel, ganhando por 37-26 sendo 
que Pedro Sequeira marcou 17 golos 
para os escolares! As restantes equi- 

TAÇA DE PORTUGAL 

-) masculina .-)1/16 avos final 
V. &wird (3.)-Pa (A1)17-41Sura& (r)-Ac 

Mamede (2.) 30-26t as Dedesa (21-PC Porto (A1) 22-
-* V. Setúbal (2.1-Sparthg (A1)12-47; Sp. Espkiho 
(3.9-file (A1) 24-36ç amam& (2.1-Serpa (3.1 34-
-26; tSMAI (NO-Odaeires (AI) 24-30; S. Bennedo 

Moinho (2.1 35-27; P. fanhoso (1.)-A10110 (A1) 
26-38; Á. Santas (A1)-P. Manuel (A1) 37-26; ModIns 
(29-Medeka SAD (A1)14-35; °cales (2.1-Xlco A. (2.1 
24-2k SP Okkos (2.1-MarltImo (2.') 22-21; J. Lis (2.1-
-Bailo (A1) 20-30; Boa Hora (2.1-Sp. Horta (A1) 31- 
-28 e Marlenses (21-Sanioanense (2.113 dez (17h) 
-*Feminino -': i/i6 avos final 
&lavo (2.1-Col Gaia 16-39; Canelas (1,-Milastas 
20-44; Juve Mar (2.1-0:4.1. &Eros 2o-n5p. 
Maticka-P. Manuel 35-22; GB C Branco (2.1-/trieLb 
22-34; SIR V Maio (2.1-SB Messines (2.') 30-20; 
Vermoim (2.')-CALE 15-39; Almada (2.1-Modlas (11 
15-27; P. Alto (2.1-Oster (2.1 21-24; V. Tavira (2.1-
-Atroai=15-3k Academia) (2.1-Salreu (2.1 35-1k 
Lusitanos (2.1-A4endorada 32-35; SF Ihrkka (21-
-Nazis (2.1 25-21e Infesta (2.')-Assomada 16-40 

pas do Andebol 1 seguem em frente 
com vitórias expressivas, enquanto 
o fator casa dos restantes conjuntos 
pesou: Sismaria, Benavente, São Ber-
nardo, Camões e SP Oleiros da 2.' 
divisão também se apuraram. 

Ainda com dois jogos por realizar,  

Valongo Vouga-Madeira SAD (sá-
bado) e Batalha-Santa Joana (dia 
19), 14 conjuntos seguem em frente 
na Taça feminina, na qual os favori-
tos se impuseram. Entre equipas da 
L", o Sp. Madeira venceu o Passos 
Manuel, 35 -22. H. C. 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Como era esperado, o Arsenal
Andebol caiu na Taça de Portu-
gal, perante o poderosíssimo FC
Porto, actual campeão nacional
que teve em Braga uma réplica
muito interessante dos arsenalis-
tas, mas que não foi suficiente
para garantir mais do que uma

derrota por 22-40.
Num jogo com favoritismo

quase total dos visitantes, os bra-
carenses demonstraram enorme
atitude e tentaram, de todas e
formas e feitios, anular as inú-
meras e ‘enormes’ armas que o
FC Porto tem no seu plantel. Os
jovens arsenalistas não foram fe-
lizes na busca por um resultado
positivo e na procura de alcançar

o sonho que tinham, mas deixa-
ram uma imagem muito boa de
atitude e determinação.

Em dia de 65.º aniversário do
Arsenal Clube de Devesa, os pu-
pilos de Gabriel Oliveira não
conseguiram dar a tão desejada
prenda, que seria a vitória, aos
adeptos, mas acabou por dar ou-
tra: a ideia concreta de que este
clube tem uma equipa de grande

qualidade e capacidades para
poder ombrear, praticamente de
igual para igual, com os grandes
do andebol nacional.

Terminada a participação na
edição de 2015/2016 da Taça de
Portugal, o Arsenal Andebol vai
agora dedicar-se de alma e cora-
ção à sua participação no Cam-
peonato Nacional da II Divisão,
onde os objectivos são outros.

Arsenal eliminado pelo poderoso dragão
ELIMINAÇÃO CONFIRMADA. O Arsenal Andebol deu o seu melhor, mas não foi capaz de anular as armas do poderoso FC Porto,
actual campeão nacional. O resultado, 22-40, não demonstra a enorme atitude demonstrada pela equipa bracarense.

DR

Atletas do Arsenal Andebol mostravam-se satifeitos pelo jogo realizado ontem, apesar da derrota frente ao FC Porto

+ resultados
Nos restantes jogos desta
fase da Taça de Portugal
de Andebol em que parti-
ciparam as equipas minho-
tas, destaque para a equi-
pa do ABC/UMinho que,
como se esperava, não
teve grandes dificuldades
para levar de vencida o
Vela Tavira por 17-41.
Por sua vez, o AC Fafe tam-
bém teve uma deslocação
algo tranquila, garantindo
um triunfo por 24-36 em
casa do SC Espinho.
Pior sorte tiveram as equi-
pas da AA Póvoa de Lanho-
so e Xico Andebol que per-
deram por 26-38 e 24-21
frente ao Artística de
Avanca e CD Camões,
respectivamente, sendo
eliminados da Taça de
Portugal já na presente
eliminatória.

ARSENAL 22
Ricardo Castro, Bruno Silva, João Santos
(3), Vasco Areias (1), André Caldas (1),
João Costa, João Ferreira (2), Rui Lourenço
(3), Ricardo Saraiva (1), Vergílio Ferreira
(4), Francisco Albuquerque (3), Carlos
Osório (1); Elias Vilela, Nuno Silva, Mário
Peixoto (3) e André Azevedo.
Treinador: Gabriel Oliveira.

FC PORTO 40
Alfredo Quintana, Gilberto Duarte, Yoel
Morales (6), Gustavo Rodrigues (1), Mi-
guel Martins (1), Rui Silva (5), Daymaro
Salina (5), Hugo Laurentino, Nuno Gon-
çalves (1), Ricardo Moreira (4), Alxis Bor-
ges (4), Hugo Santos (2), António Areia
(6), Michal Kasal (5) e Jordan Pitre.
Treinador: Ricardo Costa.

Árbitros: César Carvalho e Jorge Fer-
nandes.
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Sérgio Loureiro

É já uma tradição que se realiza,
ano após ano, e cada vez junta
mais gente. O Illiabum convo-
cou os Seus para o jantar do 72.º
aniversário, que foi aproveitado
para distinguir as equipas e in-
dividualidades que ao longo da
temporada transacta mais se
evidenciaram, bem co mo os
que completaram 25 e 50 anos
de associado.

A cerimónia começou no am-
plo auditório do Centro Cultural
de Ílhavo, espaço que albergou
dirigentes, treinadores, seccio-
nistas, atletas, sócios, adeptos e
convidados. Momen to que se
prolongou por mais de uma
hora, mas justificado, pelas dis-
tinções que se fizeram e que le-
varam os distinguidos ao palco.

“Parabéns a todos e ao Illia-
bum, mas também um agra-
decimento à Câmara Munici-
pal de Ílhavo”, sintetizou Artur
Aguiar, presidente da Direcção.
Palavras curtas, é certo, mas
suficientes para atestarem a vi-
vacidade que existe numa co-
lectividade que forma cam-
peões e cidadãos.

“A juventude do Illiabum é
permanente, pelo que não se faz
27 ou 72 anos. É certo que é uma
História que vai lon ga e numa
senda de vitórias porque em
Ílhavo somos campeões e va-
mos continuar a ser”, sinalizou
Fernan do Caçoilo, presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo. “O
Illiabum é uma mais-valia e aqui
somos a capital do Basquete-

bol”, finalizou, arrancan do os úl-
timos aplausos.

Inédito título de Andebol
Em Junho de 1990, o Illiabum

escreveu umas das mais bonitas
páginas da sua história e talvez
aquela que menos lembra nça
deve trazer aos seus adeptos. A
equipa sénior de Andebol, na al-
tura orientada por Élio Maia

(sim, esse mesmo, ex-presidente
da Câmara de Aveiro e antigo
praticante da modalidade), con-
quistou o título de campeão na-
cional da II Divisão.

Um quarto de século após
esse feito inédito, a Direcção de
Artur Aguiar chamou jogadores,
dirigentes, seccionistas e treina-
dores para receberem o galar-
dão “Concha” e ouvirem o longo

Illiabum entrega prémios “Concha”
no jantar do 72.º aniversário
Comemoração Os melhores dos melhores da época 2014/2015 foram distinguidos pelo clube
ilhavense. A evocação aos 25 anos da conquista do título nacional de Andebol não foi esquecida

GALARDOADOS

Melhores equipas
Sub/14 feminina (campeã distrital
e 4.º lugar na fase final nacional)
Sub/16 masculina (campeã 
distrital)
Sub/19 feminina (campeã distrital)
Sub/20 masculina (campeã 
distrital)
Masters (campeã da Liga Master)
Melhores treinadores
Ana Cunha (equipa Sub/14 
feminina)
Inês Peres (equipa Sub/19 
feminina)
Carlos Gouveia (equipa Sub/16
masculina)
Renato Soares (equipa Sub/20
masculina)
Melhor seccionsta
Bruno Santos
Melhor pai
Basílio Pinto
Melhor adepto
Adriano Peixinho
Melhor director
António Adão
Prémio Revelação
Bernardo Pires
Prémio reconhecimento
Anselmo Santos (a título póstumo
e atribuído pela primeira vez)

Elementos da equipa sénior masculina de Basquetebol do clube marcaram presença no jantar 

tributo dos presentes. “Porque
o Illiabum vive-se”, foi a última
frase antes do jantar e do cantar
dos “Parabéns a vo cê”. |

D.R.
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Illiabum Clube distinguiu
os melhores de 2014/15
com os prémios “Concha”
72.º Aniversário | P22
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A ADA Colégio João de Barros
(CJB) venceu, em Leiria, a Juve
Lis por 25-21, na 12.ª jornada
do campeonato Multicare 1.ª
Divisão feminina.

Depois de um interregno de
mais de um mês sem jogar, o
CBJ ganhou pela terceira vez

esta época o dérbi leiriense, de-
pois de o ter feito na 1.ª jornada
deste campeonato, a 12 de Se-
tembro, nas Meirinhas, vitória
por 30-20, e a 13 de Outubro
por ocasião da ronda inaugural
da Taça de Honra da Associa-
ção de Andebol de Leiria por
31-22, em Leiria.

Em relação ao jogo, o início
foi equilibrado, mas após a
igualdade a 2 golos, não mais
o CJB largou a liderança do
marcador (9-12 ao intervalo),

chegando a dispor de 7 golos
de vantagem, aproveitando o
treinador Paulo Félix para 'ro-
dar o banco'.

Do lado da Juve Lis, Beatriz
Magro foi das jogadores mais
inconformadas, com seis golos
apostados, mas do outro lado
esteve Inês Pires que, com 10
golos marcados, levou a for-
mação de Meirinhas a uma vi-
tória justa.

Com este resultado, o CJB
ocupa o 6.º lugar da classifica-

ção mas com quatro jogos em
atraso.

No próximo fim-de-semana,
a ADA Colégio João de Barros
terá jornada dupla: no sábado,
em jogo da 13.ª ronda, nas Mei-
rinhas, joga contra o NAAL
Passos Manuel e, no domingo,
em Gaia, defronta o Colégio de
Gaia em partida em atraso da
11.ª jornada. 

Já as leirienses da Juve Lis
voltam a jogar em casa, rece-
bendo a Assomada.|

João de Barros vence Juve no dérbi
JUVE LIS                                            21

Ana Teixeira, Sara Gonçalves, Patrícia
Mendes (3), Beatriz Cordeiro (1), Ana
Henriques (2), Inês Luís (2), Isabel San-
tos, Beatriz Magro (6), Sofia João, Adri-
ana Silva (1), Luana Ligeiro, Ana
Sarmento, Margarida Gabriel, Adriana
Bastos (2), Vanessa Oliveira (2), Ana
Silva (2).
Treinador: Rui Machado.

COLÉGIO JOÃO BARROS     25

Carolina Costa, Ana Isabel Silva e Luísa
Calçada (GR), Ana Temtem (2), Manuela
Martins, Inês Pires (10), Ana Marques
(1), Francisca Marques (2), Neuza Va-
lente (5), Adriana Lage (1), Leticia Cobo
(2), Rute Mendes, Joana Biel, Lara
Mendes, Eduarda Pinheiro (2) e Gizelle
Vieira.
Treinador: Paulo Félix.

Pavilhão do Centro desportivo Juve
Lis, em Leiria
Árbitros: Mario Coutinho e Ramiro
Silva.
Ao intervalo: 9-12.

Andebol
1.ª Div. Femininos

Juve Lis cteve sempre que correr atrás do prejuízo perante um Colégio mais forte
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Alexei e Milan 
conseguiram 
a maior façanha 
fora de campo: 
evitar atentado 
Andebol. Jogador e treinador do Vojvodina 
evitaram acidente no voo de regresso a casa 
após terem perdido como FC Porto (37-15) 

do ele se foi sentar no lugar errado, 
ao lado da saída de emergência, e 
tentou várias vezes abrir a porta", 
contou Mirkovic. "O homem agiu 
de forma suspeita desde o início da 
viagem, percorrendo o avião. Deci-
di intervir quando o treinador me 
pediu ajuda, pois ele tentou abrira 
porta de emergência", revelou 
Rastvortsev em declarações à 
agência russa TASS. 

Graças ao seu poder físico, joga-
dor (de 2,00 metros e 115 quilos) e 
treinador (1,93 metros) manieta-
ram o homem e mantiveram-no 
sob controlo até à aterragem em 

Belgrado. "Foram- 
-nos dadas umas al- 

Rastvortsev (esq.) e colega tentam travar o portista Rui Silva 

RUI MARQUES SIMÕES 

Alexei Rastvortsev e Milan Mirko-
vic estão bem longe dos seus dias 
de glória no andebol europeu - no 
sábado sofreram uma das maiores 
humilhações da edição 2015-16 da 
Liga dos Campeões, uma goleada 
37-15 perante o PC Porto. No en-
tanto, lateral-direito e o treinador 
adjunto do Vojvodina são os novos 
heróis do desporto sérvio por te-
rem evitado um atentado em ple-
no avião, noiegresso de Portugal. 

Outrora dois andebolistas de re-
nome, Alexei (russo, 
bronze olímpico em 
2004) e Milan (sérvio) 
voltam à ribalta pela 
façanha que conse-
guiram fora decampo 
no fim de semana: 
travar o homem (de 
origem jordana, com 
passaporte dos EUA) 
que a meio da viagem entre Frank-
furt (Alemanha) e Belgrado (Sérvia) 
ameaçava abrir uma das saídas de 
emergência do avião e pôr em ris-
co a segurança dos passageiros do 
voo 1406 da Lufthansa. Embora 
não tenha sido registada qualquer 
ligação do caso a organizações ter-
roristas, foi relatado que o homem, 
mentalmente perturbado, terá dito 
que já não "tinha razões para vive?' 
e que queria unir-se "a Alá". "Os 
problemas começaram logo quan- 

gemas para o manter 
detido. Logo que de-
sembarcámos, a poli-
cia chegou e levou-o. 
Depois fizemos todos 
uma oração de agra-
decimento", explicou 
Mirkovic. 

E mal o avião aterrou em Belgra-
do, à hora marcada e sem mais im-
previstos, a história começou a cor-
rer munda "Um passageiro levan-
tou-se e tentou fazer alguma coisa 
à porta, mas foi impedido pelos 
membros da tripulação e alguns 
passageiros", resumiu o porta-voz 
da Lufthansa, Andreas Bartels, ne-
gando que o jordano tivesse tenta-
do entrar no cocicpit, como chegou 
a ser noticiado. Mirkovic e 
Rastvortsev voltaram a ter cinco  

minutos de fama quando o seu 
percurso desportivo já se afastava 
da ribalta. O técnico, de 40 anos, 
que passou quase toda a carreira 
na Sérvia, viveu como ponto mais 
alto a conquista da Challenge Cup, 
em 2000-2001, pelo Jugovic Kac. E 
o lateral, de 37 anos, passou uma 
década como figura de proa do 
Chekhovskiye Medvedi (Rússia), 
semifinalista da Champions em 
2009-2010 e vencedor da Taça das 
Taças em 2005-2006, ao mesmo 
tempo que brilhava na seleção rus-
sa. Agora converteram-se ambos 
em heróis nacionais da Sérvia e fo-
ram recebidos pelo presidente do 
país balcânico, Tomislav Nikolic, 
que elogiou o seu "comportamen-
to corajoso, que evitou uma tragé-
dia". 

O ato heroico permitiu esquecer 
a queda em desgraça do Vojvodina 
na Liga dos Campeões europeus de 
andebol: o tricampeão da Sérvia 
- que quebrou a tradicional hege-
monia de Partizan e Estrela Verme-
lha e ganhou tudo (Liga, Taça e Su-
pertaça) em 2015-despediu-se da 
prova no 5.° e penúltimo lugar do 
grupo C, com duas vitórias e oito 
derrotas. A brutal goleada sofrida 
no Dragão Caixa -com Rastvortsev 
a fazer dois golos e a mostrar-se in-
capaz de travar as investidas do FC 
Porto (3.° do grupo. com  oito vitó-
rias e duas derrotas, também não 
passou à fase seguinte) - foi o pior 
resultado dos sérvios na competi-
ção da EHE Mas graças ao lateral e 
ao técnico o pesadelo que se seguiu 
ao jogo teve final feliz. 

Jogador e técnico 
foram recebidos 
e elogiados pelo 
presidente sérvio 
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MADEIRA SAD, EM 
MASCULINOS E CLUB 
SPORTS MADEIRA, 
EM FEMININOS, 
VENCEM NA TAÇA 

Madeira SAD passeou 
em Módicus 

( 

Equipa de Paulo Fidalgo rumou aos oitavos-de-final da Taça de Portugal. 

PAULO VIEIRA LOPES 
plopes@dnoticias.pt  

O Madeira Andebol SAD 'passeou 
a sua classe' nos 16 avos de final da 
Taça de Portugal. 

A jogar no reduto do Módicus, 
equipa que milita na II Divisão a 
formação insular dominou por 
completo o encontro, conseguindo 
assim uma vitória por 14-35. Na pri-
meira parte o conjunto orientado 
por Paulo Fidalgo veio mesmo a ga-
nhar uma vantagem folgada de 10 
bolas (8-18) o que permitiu entrar 
no segundo período com alguma 
tranquilidade, conseguindo assim 
fechar a partida com um triunfo 
claro e justo. 

Já o Marítimo deslocou-se ao re-
duto do São Paio Oleiros, e tal como 
aconteceu no passado domingo, em 
jogo a contar para o Campeonato 
Nacional da II Divisão, zona norte, 
a decisão da partida apenas foi de-
cidida nos segundos finais, e uma 
vez mais, para a equipa do norte,  

mas desta feita por 22-21. Na pri-
meira parte os nortenhos venciam 
por 12-10, mas no segundo tempo 
os verde-rubros foram mais efica-
zes vencendo por 10-11, mas não se-
ria suficiente para rumar aos oita-
vos-de-final da competição. 

No que concerne à Taça de Por-
tugal feminina e também a contar 
para os 16 avos, o Club Sports Ma-
deira recebeu o Passos Manuel e  

venceu por 35-22. Com  uma entra-
da forte as insulares foram para o 
intervalo a vencer por 16-11. Já no 
segundo tempo o Sports voltou a 
imprimir um ritmo forte acabando 
assim por vencer, agora por 19-11. 

Referência para o Madeira SAD 
que apenas na sexta-feira cumpre o 
jogo referente à competição, no-
meadamente no reduto do Valongo 
do Vouga. 
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09 DE DEZEMBRO DE 201510:21
 
 Juan Angel Napout foi detido na Suíça, no âmbito do escândalo de corrupção da FIFA
 
 O ex-presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e vice-presidente da FIFA
Juan Angel Napout, detido quinta-feira em Zurique no âmbito do escândalo de corrupção que abala o
organismo, aceitou a sua extradição para os Estados Unidos.
 
 Depois de numa primeira audição judicial após a sua detenção, em Zurique, ter recusado deixar a
Suíça, Napout reconsiderou e aceitou agora a sua extradição, confirmou hoje a justiça helvética,
depois de o facto ter sido noticiado pela imprensa do Paraguai, de onde o vice-presidente da FIFA é
natural.
 
 Juan Angel Napout e o também vice-presidente da FIFA Alfredo Hawit foram detidos a 03 de
dezembro pela justiça suíça, no âmbito do escândalo de corrupção que tem abalado a FIFA.
 
 No mesmo dia, o Departamento de Justiça norte-americano anunciou a existência de 16 novos
acusados no âmbito do caso, oito dos quais admitiram a sua implicação.
 
 Hawit, que lidera interinamente a Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas
(CONCACAF), e Napout, o presidente da Confederação Sul-Americana (Conmebol), são suspeitos de
terem recebido milhões de dólares em troca da venda de direitos de comercialização relacionados com
torneios de futebol na América Latina, bem como dos jogos para as qualificações do Mundial.
 
 O governo suíço confirmou novas detenções, mas apenas fez referência a dois casos que tiveram por
base "pedidos de detenção apresentados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos a 29 de
novembro de 2015".
 
 Além de Hawit e Napout, foram indiciados o panamiano Ariel Alvarado, membro do Comité de
Disciplina da FIFA e o peruano Manuel Burga, membro do Comité de Desenvolvimento da FIFA e
antigo presidente da Federação de Futebol do Perú.
 
 O hondurenho Rafael Callejas, atual membro da comissão de Televisão e Marketing da FIFA e o
boliviano Carlos Chavez, tesoureiro da CONMEBOL, Luis Chiriboga, presidente da Federação de Futebol
do Equador e membro do comité executivo da CONMEBOL estão também entre os indiciados.
 
 Na lista de 16 novos suspeitos figuram ainda Marco Polo del Nero, presidente da Confederação
Brasileira de Futebol (que na semana passada anunciou sua demissão do Comité Executivo da FIFA),
Eduardo Deluca, antigo secretário-geral da CONMEBOL, Brayan Jimenez, presidente da Federação de
Futebol da Guatemala e membro do Comité da FIFA para o 'fair-play' e responsabilidade social.
 
 O atual secretário-geral da CONMEBOL, o argentino José Luis Meiszner, o antigo tesoureiro da
CONMEBOL e atual membro do Comité de Auditoria e 'Compliance' da FIFA Romer Osuna, bem como
Rafael Salguero, presidente da Federação de Futebol da Guatemala, constam também da lista.
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 Entre os acusados estão também o brasileiro Ricardo Teixeira, antigo presidente da Confederação
Brasileira e atual membro do Comité Executivo da FIFA, Hector Trujillo, secretário-geral da Federação
de Futebol da Guatemala e juiz do Tribunal Constitucional do seu país, e Reynaldo Vasquez, antigo
presidente da Federação de Futebol de El Salvador.
 
 A FIFA foi abalada por um escândalo de corrupção em maio, a dois dias da reeleição de Joseph Blatter
como presidente do organismo máximo do futebol mundial, num processo aberto pela justiça dos
Estados Unidos e que levou à acusação de 14 dirigentes e ex-dirigentes.
 
 No início de junho, Blatter apresentou a demissão, abrindo o caminho para novas eleições, que foram
marcadas para 26 de fevereiro de 2016.
 
 A 25 de setembro, o Ministério Público suíço instaurou um processo criminal a Blatter, que foi
interrogado na qualidade de arguido, por suspeita de gestão danosa, apropriação indevida de fundos e
abuso de confiança.
 
 A 08 de outubro, Blatter, o secretário-geral da FIFA, o francês Jérôme Valcke, e o presidente da
UEFA, o também francês Michel Platini, foram suspensos provisoriamente por 90 dias pelo Comité de
Ética da FIFA, por implicação no escândalo de corrupção que atingiu a instituição.
 
 Na base das suspensões estão os inquéritos que decorrem no próprio órgão da FIFA, ainda que vários
outros responsáveis do organismo mundial estejam também a ser investigados pelas autoridades
suíças e norte-americanas.
 
DN/Lusa
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Alexei e Milan conseguiram a maior façanha fora de campo: evitar atentado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-12-2015

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Rui Marques Simões

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c70f134b

 
09 DE DEZEMBRO DE 201509:24
 
 Jogador e treinador do Vojvodina evitaram acidente no voo de regresso a casa após terem perdido
com o FC Porto
 
 Alexei Rastvortsev e Milan Mirkovic estão bem longe dos seus dias de glória no andebol europeu - no
sábado sofreram uma das maiores humilhações da edição 2015-16 da Liga dos Campeões, uma
goleada 37-15 perante o FC Porto. No entanto, lateral-direito e o treinador adjunto do Vojvodina são
os novos heróis do desporto sérvio por terem evitado um atentado em pleno avião, no regresso de
Portugal.
 
 Outrora dois andebolistas de renome, Alexei (russo, bronze olímpico em 2004) e Milan (sérvio)
voltam à ribalta pela façanha que conseguiram fora de campo no fim de semana: travar o homem (de
origem jordana, com passaporte dos EUA) que a meio da viagem entre Frankfurt (Alemanha) e
Belgrado (Sérvia) ameaçava abrir uma das saídas de emergência do avião e pôr em risco a segurança
dos passageiros do voo 1406 da Lufthansa. Embora não tenha sido registada qualquer ligação do caso
a organizações terroristas, foi relatado que o homem, mentalmente perturbado, terá dito que já não
"tinha razões para viver" e que queria unir-se "a Alá". "Os problemas começaram logo quando ele se
foi sentar no lugar errado, ao lado da saída de emergência, e tentou várias vezes abrir a porta",
contou Mirkovic. "O homem agiu de forma suspeita desde o início da viagem, percorrendo o avião.
Decidi intervir quando o treinador me pediu ajuda, pois ele tentou abrir a porta de emergência",
revelou Rastvortsev em declarações à agência russa TASS.
 
 Graças ao seu poder físico, jogador (de 2,00 metros e 115 quilos) e treinador (1,93 metros)
manietaram o homem e mantiveram-no sob controlo até à aterragem em Belgrado. "Foram--nos
dadas umas algemas para o manter detido. Logo que desembarcámos, a polícia chegou e levou-o.
Depois fizemos todos uma oração de agradecimento", explicou Mirkovic.
 
 E mal o avião aterrou em Belgrado, à hora marcada e sem mais imprevistos, a história começou a
correr mundo. "Um passageiro levantou-se e tentou fazer alguma coisa à porta, mas foi impedido
pelos membros da tripulação e alguns passageiros", resumiu o porta-voz da Lufthansa, Andreas
Bartels, negando que o jordano tivesse tentado entrar no cockpit, como chegou a ser noticiado.
Mirkovic e Rastvortsev voltaram a ter cinco minutos de fama quando o seu percurso desportivo já se
afastava da ribalta. O técnico, de 40 anos, que passou quase toda a carreira na Sérvia, viveu como
ponto mais alto a conquista da Challenge Cup, em 2000-2001, pelo Jugovic Kac. E o lateral, de 37
anos, passou uma década como figura de proa do Chekhovskiye Medvedi (Rússia), semifinalista da
Champions em 2009-2010 e vencedor da Taça das Taças em 2005-2006, ao mesmo tempo que
brilhava na seleção russa. Agora converteram-se ambos em heróis nacionais da Sérvia e foram
recebidos pelo presidente do país balcânico, Tomislav Nikolic, que elogiou o seu "comportamento
corajoso, que evitou uma tragédia".
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 O ato heroico permitiu esquecer a queda em desgraça do Vojvodina na Liga dos Campeões europeus
de andebol: o tricampeão da Sérvia - que quebrou a tradicional hegemonia de Partizan e Estrela
Vermelha e ganhou tudo (Liga, Taça e Supertaça) em 2015 - despediu-se da prova no 5.º e penúltimo
lugar do grupo C, com duas vitórias e oito derrotas. A brutal goleada sofrida no Dragão Caixa - com
Rastvortsev a fazer dois golos e a mostrar-se incapaz de travar as investidas do FC Porto (3.º do
grupo, com oito vitórias e duas derrotas, também não passou à fase seguinte) - foi o pior resultado
dos sérvios na competição da EHF. Mas graças ao lateral e ao técnico o pesadelo que se seguiu ao
jogo teve final feliz.
 
Rui Marques Simões
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bracarenses afastados da taça de portugal pelo campeão fc porto

Arsenal de munições desiguais 

 josé costa lima

F
oi um dia de festa pa-
ra o Arsenal da Deve-
sa, mesmo com uma 
derrota por núme-

ditado, “quem dá o que o 
tem a mais não é obriga-
do”. Os bracarenses des-
frutaram de um jogo di-
ferente nestes 16 avos de 
final da Taça de Portugal e 

logo frente a um emblema 
que nos últimos seis anos 
tem dominado o panora-
ma nacional da modali-
dade. Apesar de ser uma 
partida que ficará na me-

gabriel oliveira, técnico do arsenal 

«Estou muito contente» 

Apesar da derrota, Gabriel Oliveira gostou do que viu 
na partida.

«Parabéns ao FC Porto. Da minha equipa, só tenho 
de dar os parabéns aos jogadores. Trabalhámos aqui-
lo que eu queria, pois queríamos trabalhar alguns por-
menores para sermos mais fortes no campeonato da II 
Divisão. Fomos eliminados, como era expectável, mas 
estou satisfeito, muito contente», disse o treinador do 
Arsenal da Devesa. 

Já Tiago Gama, adjunto de Ricardo Costa, elogiou o 
comportamento dos seus jogadores.

«Tínhamos mais a perder do que a ganhar. Encará-
mos o jogo de forma séria: fomos competentes a de-
fender e a atacar», disse o técnico-adjunto da turma 
que viajou desde o Porto.

Resultados de ontem: Xico eliminado 
Tavira-ABC/UMinho .............................................. 17-41
CDE Camões-Xico Andebol ................................ 24-21
AA Póvoa Lanhoso-Avanca ................................. 26-38
SC Espinho-AC Fafe ............................................. 24-36
Arsenal da Devesa-FC Porto ............................... 22-40Flávio Sá Leite registou boa casa para ver os dragões 

A
n

tó
n

io
 S

ilv
a

mória de todos os arse-
nalistas, os números, po-
rém, não deixam dúvidas. 
Ao intervalo, os dragões 
já venciam o opositor do 
segundo escalão por no-

ve golos de diferença e no 
final dos 60 minutos aca-
baram com 40 golos mar-
cados e 22 sofridos, sendo 
Virgílio Pereira o melhor 
marcador do Arsenal. 

PAVILHÃO  FLÁVIO SÁ LEITE

Árbitros:César Carvalho e Jorge Fernandes

Arsenal 22
Ricardo Castro e João Costa (GR); Bruno 
Silva, João Santos (3), Vasco Areias (1), 
André Caldas (1), João Ferreira (2), Rui 
Lourenço (3), Ricardo Saraiva (1), Virgílio 
Pereira (4), Francisco Albuquerque (3), 
Carlos Osório (1), Elias Vilela, Nuno Sil-
va, Mário Peixoto (3) e André Azevedo. 

Treinador: Gabriel Oliveira

FC Porto 40
Alfredo Bravo e Laurentino (GR); Gilber-
to, Morales (6), Gustavo Rodrigues (1), Mi-
guel Martins (1), Rui Silva (5), Salina (5), 
Nuno Gonçalves (1), Ricardo Moreira (4), 
Alexis (4), Hugo Santos (2), António Areia 
(6), Kasal (5) e Jordan Pitre. 

Treinador: Ricardo Costa

Ao intervalo: 10-19

ros esclarecedores, fren-
te ao heptacampeão FC 
Porto e líder da I Divisão. 
As armas de uma e outra 
equipa são completamen-
te desiguais e, como diz o 

Página 12



A13

  Tiragem: 29555

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 17,39 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62202896 09-12-2015

AFIGURA 

Pedro Portela 
a  • .  a 

e e 

Num encontro ei n que o 
Sporting quis imprimir 
intensidade, apesar de 
defrontar urn adversário 
acessível, Pedro Portela 
acabou por sobressair 
como goleador. Fez nove 
golos num jogo em que o 
contra-ataque, ou ataque 
rápido, dos leões funci 
nou a cem por cento. 

VIT. SET1:RIAL 
João Sousa Gr 

Mauro Charão Gr 

Rachid Bani - 

André 

Daniel ~O 
André Meai:a 
Mário Fuzeta 
AndréFonseca - 
.1oaollachuqueio 2 
DanloTavaras  
JaloSardinha - 
GançdoAlhasida 1 
Franciscano:lata 5 
lienle/Chocalate 
GonçaloPkaro 

_ . 

Wainador: 
António Santos 

Ao kni rv o 6-20 

Pedro Solha atira à baliza de João Sousa para fazer um dos seus seis golos num pavilhão com muita gente 

ANDEBOL Em Setúbal, os leões golearam, passando aos 
oitavos de final da Taça de Portugal. Há sorteio no dia 15 

SPOMINGACELEMMI 
EAPIA111)1110RIVAL 
VITÓRIA DR arrour 
,PORIING . _ 

Pavilhão Antoine Velge 

Árbitros:Tiago Monteiro, António Trinca 
(AA LiSt?oa) 

SPORTING 
Luis Oliveira Gr 
Aljosa Cudic Gr 
Ricardo Coada Or 
PeclioPartda 9 
Dosbiljoienswic 1 
Dr unolhoreka 
56'910Bwros 2 
PeshoSdha 6 
Oda§ Caneiro 5 
João Pai-turbes 8 
PedroSpInola 2 
Ido Pinto 6 

Illandiatés 1 
Frandsco Tavares 3 
Ediallson Ara* 4 
Diono Domingos - 

Treinador: 
Zupo Equisoain 

••• A goleada do Sporting em 
casa do Vitória de Setúbal, por 
47-12, traduz a diferença entre 
equipas de campeonatos dife-
rentes. No papel de anfitrião 
nos 16 avos de final da Taça de 
Portugal, o Setúbal, segundo 
classificadodaIIDivisão, Zona  

Sul, sabia que não teria argu-
mentos para um candidato ao 
título maior. O que aconteceu 
foi que o ritmo da formação 
leonina foi demais para a equi-
pa de António Santos. Rapida-
mente o Sporting se distan-
ciou, até chegar ao intervalo 
com uma vantagem de 14 go-
los (6-20). Pouco ou nada pu-
deram fazer os sadinos para 
travar o ímpeto leonino, como 
reconheceu o treinadorAntó-
nio Santos: "Estávamos cons-
cientes das nossas capacida-
des. Podíamos ter feito um 
pouco melhor em termos 
ofensivos, mas o Sporting é 
poderoso, tem velocidade na 
transição e nós somos uma 
equipa da II Divisão, estamos 
abaixodopatamar do campeo-
nato principal." 

Zupo Equisoain, técnico do 
Sporting, ficou impressiona-
docom"o ambiente espetacu-
lar" e com "o pavilhão quase 
cheio", com os adeptos do Vi-
tória a torcerem "indepen-
dentemente do resultado". 
"Há que felicitar", frisou, ano- 

tando: "Para, nós foi um treino 
sério, tendo em vista este fim 
de ano em que defrontamos 
Passos Manuel, Águas Santas  

e FC Porto." O Sporting, semi-
finalista em 2014/15, segue 
para os "oitavos", cujo sorteio 
se realiza no dia 15, às 17h00. 

r...INOS(16AVOS 
Vela TavIra-ARC 17-41 
Sismarla-Ac. São Mamede 30-26 
Arsenal Devesa-FC Porto 22-40 
Vitória de Setúbal-Sporting 12-47 
ISMAI-Belenenses 24-30 
Sp. Espinho-AC Faie 24-36 
Benavente-Setpa 34-26 
Águas Santas-Passos Manuel 37-26 
Póvoa Lanhoso-Avanca 26-38 
São Bernardo-Alto do Moinho 35-27 
Módkos-Madeira SAD 14-35 
Camões- /Oco Andebol 24-21 
São Paio Oleiros-Marftkno 22-21 
Juve Lis-Benfica 20-30 
Boa Hora- Sp. Horta 31-28 
Dia 13: Matienses-Sanjoanense 

— r)5 
flhavo-ColégloGala 16-39 
Juve Mar-CoL João de Barros 20-22 
Ca nelas-Malastars 20-44 
Sports Madeira-Passos Manuel 35-22 

Maio-Messkies 30-20 
Benfica C. Branco-Juve Lis 22-34 
Vermolm-CA Leça 15-39 
Almada-Modlcus 15-27 
Vela Ta vIra-Alavarium 15.31 
Académico-AC Sakeu 3541 
Lusitanos-Alpenciorada 32-35 
S. Féllx Marinha-AA Didáxis 25-21 
Infesta-Assomada 16-40 
Porto Alto-Cister 21-24 
Dia II: Vallongo Vouga-Macieira SAD 
Dia 19: Batalha-Santa Joana 
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ABC, K PORTO 
E BENRCA EM FREMI 
Além do Sporting, também 
ABC, detentor da Taça, FC 
Porto, finalista em 2014/15, e 
Benfica, semifinalista, estão 
nos oitavos de final da prova. 
ISMAI, Passos Manuel e 
Sporting da Horta foram as 
únicas equipas do campeo-
nato principal a ser elimina-
das. Nesta fase, destaque 
para o Belenenses (12.° e 
último classificado no 
campeonato), que foi à Maia 
afastar o ISMAI (10.°). 
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Q'$ w  CABo.vERDIANO 
BRUNO LANDIM NO FC PORTO 
O cabo-verdiano Bruno Landim é o mais 
recente reforço do FC Porto, estando apenas à 
espera que chegue o certificado internacional 
para poder começar a jogar pela equipa B dos 
dragões. Landim, que não é familiar dos 
irmãos Edgar e Felisberto, tem 21 anos e é 
internacional A. Com  1,93 metros e 98 
quilos, o lateral assinou por três épocas, tendo 
como objetivo chegar à equipa A. —a.a 
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CR7 feliz com recorde pediu tempo para Benítez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-12-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Internacional/cristiano_ronaldo/interior.aspx?content_id=4921103

 
Cristiano Ronaldo marcou quatro golos pela primeira vez num jogo da Liga dos Campeões e disse que
Benítez está a trabalhar bem e que só precisa de uma pouco mais de tempo O português Cristiano
Ronaldo, que esta terça-feira marcou quatro vezes ao Malmö, manifestou-se feliz pelo recorde de 11
golos numa fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol e pediu tempo para o treinador Rafa
Benítez no Real Madrid. "Estou contente. Foi um jogo muito bom da equipa. Correu-me muito bem e
todos estivemos muito bem. Estivemos com intensidade e concentrados. Era um jogo estava ao nosso
alcance. Sabíamos que com pressão alta podiam chegar os golos e assim foi. Estou feliz por ter
conseguido mais um recorde", afirmou o avançado português, após a goleada de 8-0 imposta em
Madrid à equipa sueca na sexta e última jornada do Grupo A. Ronaldo, que marcou pela primeira vez
quatro golos num jogo da Champions e reforçou o estatuto de melhor marcador de sempre da
competição, com 88, desvalorizou os assobios dirigidos a Benítez. "Não dei conta. Não sei o que se
passou. Não vejo qual é o problema. As pessoas manifestam-se como querem, mas penso que Rafael
Benítez está a fazer um trabalho muito bom. E há que dar-lhe tempo, porque na minha opinião está a
fazer as coisas bem", disse o capitão da seleção lusa. Ronaldo acrescentou ainda que o Real Madrid é
um clube em que "quando as coisas não correm bem todos criticam", mas disse que estão habituados.
"Agora temos mais confiança. Levamos cinco vitórias seguidas e há que continuar assim", frisou CR7,
remetendo para o passado a goleada sofrida com o Barcelona. Cristiano Ronaldo rejeitou ainda estar a
ponderar deixar o Real Madrid, considerando que os presumíveis interesses do Paris Saint-Germain ou
do Manchester United, no qual já jogou, "são as especulações de todos os anos". "De certa forma,
estamos acostumados. Estou tranquilo. Este é um clube que me ajudou muito desde que cheguei e
estou muito feliz aqui", sublinhou.
 
 2015-12-08T23:30:00Z
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-- • 

Sportinguista Carlos Carneiro tenta travar o sadino Gonçalo Picará 

Andei),  Equipas da 1.d Divisão seguem para os oitavos de final da Taça de Portugal 

Grandes impuseram se 
e. Os clubes da 1.' Divisão 
Nacional passaram com dis-
tinção os 16 avos de final da 
Taça de Portugal de andebol, 
vencendo os confrontos com 
as equipas de escalões se-
cundários. A exceção vai 
para o Sp. Horta, derrotado 
pelo Boa Hora. 

O F. C. Porto foi a Braga 
vencer o Arsenal Devesas 
(40-22) e o Sporting cilin-
drou o V. Setúbal (47-12), na-
quele que foi o jogo mais 
desnivelado. Benfica e ABC 
também se impuseram com 
facilidade, fora, ante o luve 
Lis (30-20) e Tavira (41-17). 
SUSANA SILVA 

Resultados da Taça de Portugal 
ll~aeedeanIVeta 1.7ora. ABC 17-41 
Srsi~- At. Sart Marrette, 30-26. Arsenal 

F C Porta 22 AO, V Setbal-Srg 
1.1.34. iT 47. Ismar-Bekmenses, 24-30:

Lsóinbo-Fafe, 24-36, Benavente Serpa, -26, 
Aguas &Imas Passos MJ1111(1, 37.4. PI5VG3 
ardoso-Avanca, 26 .38, 5 Bernardo-Alto 

Mninix, 35-27, Modeus Sandra-Madorra SAD 
14 35 Camões toco Andebol. 24-21. S Paro 
04,:e. Mamam° 22 21. kne tr.-Sentra 20-
38 14(.i44rd-Sel terra 31 28 Manem"-
Canrnaóróse r13 12 

Arsenal Devesas 22 
F. G Pede 40 
Leal Pavilhao navio Sa lede em draga 
AtblItos Cês," Carvalha e Jorge Formardes 
~si ~em Ricardo Casou (GR)e lodo 
Costa (OR), Snino Silva, luto Santos (3), Vasto 
Armas (1). Andre Caldas (1),1o30 Ferreira (2) Rio 
Lourenço (3) Ricardo Saraiva (1). Wgio Pereira 
(4). Francisco Albuquerque (3). Carlos 050",  (1). 
ELes 4l 4a Nuno Sova, Mano Peca» (3)e Andre 
Azevedo 
Treinatilei Gateie' CJI:vera 
R C. Peille Alfredo Bram I GR) e Hmq,  lateentino 
(OH), Gilberto Duarte, Yom Mondes (6), Gustavo 
%ergues (I), Miguel Matem (I I Ne 'Viva (5) 
Barbam Salina (5), Nuno Gon(aNeS 01 Ricardo 
Moreira (4), Alexis Borges (4), Hugo Santos (2). 
António Areia (61, Nchal Kasal (5)e Jordan Ride 
Troinador Ricardo Costa 
Ao Intervalo 10.19 

V. &adiai 12 
47 

Local Rxdliao Antorne Velge erra %dobai 
Adiftros 11.19D Monteiro e António trinca (Lisboa) 
V. Soiffirel Iodo Sonsa (GR) e Maus Charr3CI 
(OH) Radial San Andrê Pr redes (4) Daniel 
MasNano, Andre Moreira, Mano FUteta. Andre 
Censora kklo %choquei° (21. Dardo lavam" 
Joilo Saronna C.onc,ffio Aknercia (1).1.rantrto 
Fusta (9)1.4~y Chrxótate e Gonçalo PIUM 
Treinador Amaro Sambo 
~de, Ura, 00veea Altosa Codlc (GR) e 
Ricardo ( areia (OR). Pedro Poitela (9). Bonito 
81eianow l  I), Bruno Moreira. Se, qiu Barros (2), 
Pedro Soam (61, Carlos Canteiro (5), 1030 Antunes 
(8), Pediu Spinolr (2) 10,10 Poto (6), Fabio 
Magairiair. (1) 'artesa) Tavare5 (3) Edn visor] 
Amolo (41 v !inoo rioningos 
Trelnador 1 oursean 
Ao Intervalo 
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G. Borissove 
LIS IKC 

OCarlos Resende 
LIS EXL 

André Afta° O Mariano Ortega 
(A\ I n. LISOS 

PAULO JESUS. O O 
FILIPE MENESES 5 O 
JOÃO SOUSA 4 O 
F MENESES 4 O 
1 QUINTANILHA 3 O 
ANDRE COTRIM 1 O 
B CONCEICAO 1 O 

FI FIGUEIRA. 1 
A CAVALCANTI 6 
8 MOREIRA 4 
P MORENO 4 

- -HL« LIMA 4 
A ARANDA 3 
TIAGO FERRu 3 

1 CARvÁlH041 O 
BRUNO COSTA 1 
ANDRE AMADO 1 
ANTA I O LOPES O 
NUNO ANDRADE O 
DIOGO GUERRA O 

MARIO ALMEIDA O 
JOÃO MARQUES O 

AGUIAR O 

O C CAPOEVILIE*0 
1 RIEM' SEMEDO 2 
O D CARVAI HO 2 
1 HALO PEREIRA 1 
1 FLAVIO FORTES O 
O 1 BORRAL.AN O 
O R FERREIRA O 
O JOÃO PAIS O 
O HUGO FREITAS O 

O 
O 
O 
O 
2 
O 
O 

O 

AO INTERVALO: 10 15  

LOCAL: Pavilhào do Centro Dewort.vo da Tuve-
Its. em lenia 

ÁRBITROS:Eunco Nicolau e Ivan Caçador 

ARSENAL 

Gabriel Oliveira O 
(.50 

R CASTRoal O o 
viRGIUOPEREiRA4 O 
F At BUOUEROUE3 O 
RUttOURENÇO 3 O 
JOÃO SANTOS 3 1 
MARIO PEIXOTO 3 O 
1053.0 FERREIRA 2 1 

JOÃO COSTA. O O 
VASCO AREIAS 1 O 
ANDRE CAlDAS 1 O 
R SARAIVA 1 O 
CARLOS OSOR10 1 O 
ELIAS VILELA O 1 
BRUNO SILVA ") 
NONO SANA 

FC PORTO 

<>Ricardo Costa 

LIS EXC 

i4X41. O O 
4", ,;10 AREIA 6 O 
Ylitl MORAIFS 6 O 
RUI SILVA 5 O 
MICHAt KASAL 5 1 

SAI INA 5 1 
Al f XI% BORGES 4 O 

lA1IRFNIINI1* (1 O 
R MORE IRA 4 o 
HUGLISAN10`, 2 o 
N I 

RODRIGUES 1 o 
?AGITEI MARTINS1 
111RDAN 1,41 5  4 d O 

UR ti O O 

AO INTERVALO. 1n 

LOCAL: Pavilk, ,,.1/e, pni Braga  

ARBITROS:Cesai (AI valho(' 10f111' I I'Mandt'S 

ANDEBOL 

SPORTING EM FESTA 

Grande ambiente em 
Setúbal no reencontro de 
dois 'históricos', no duelo 
para a Taça de Portugal 

ial~~1~~~1~Ile  

C VALENTE* o O H GOMIS* o O 
CARLOS ABRAM 6 1 FABIO ANTUNES 8 O 
RUBEN ROSAR104 2 1 AIBLIQDI ROUE6 O 
LUÍS PALMILHA 3 O MIGUEL PEREIRA 5 O 
FABiO CRUT . n C MARTINS 5 O 
DAVID ROBERTO 1 O ANDRÉ GOMES 4 1 
TIAGO GOMES 1 n BRANOUINI104 O 

!C:ENTE() O O E RIPE IRA) C,  O 
wLbu CRUZ 1 O 5FrP1 '''H ' 
RUBEN BORGES O 1 1 GONCAL 2 
G PAIHINHA O 1 NUNO REBELO 2 O 
SAUL ASSIS O O R PESQUEIRA 1 1 
I CONCEIÇÃO O o HIICO ROCHA 1 1 
C MURTA O O NINO Iffilti O O 
ANDRE SANTOS O O 
F FERNANDES O O 

AO INTERVALO: 5 17 

LOCAI: Pavilhão ~opa' de favira 

ÁRBITROS:Gonçalo F re,ra e Luis 5iguenigue 

30 
JUVE LIS BENFICA 

ATIRADOR João Pinto 
(6 golos) foi peça 
influente dos leões 

R
ui

  M
IN

D
W

- 0
 

ALEXANDRE REIS 

a (.) Pavilhão Antoine Velge, em 
Setúbal, voltou a reviver ontem a 
história dos grandes palcos, ape-
sar de a realidade atual ser bem di-
ferente dos anos em que o Vitória 
era frequentador assíduo da 1.' 
Divisão e da Liga Profissional. Na 
festa da Taça de Portugal, o Spor - 
tinggoleou (47-12) e teve mais fa-
cilidades que em épocas anterio - 
res, mas o grande ambiente criado 
pelo público continua o mesmo, 
com gosto pelo andebol. 

"Fiquei impressionado com o 
ambiente, num jogo muito sério 
da nossa parte, perante um clube 
amigo. A equipa trabalhou bem e 
não tivemos problemas de lesões, 
cumprindo os objetivos de passar 
aos oitavos -de- final da Taça", 
considerou o espanhol Zupo Equi - 
soain, treinador do Sporting. 

N uma partida de sentido único, 
o Vitória encontrou bastantes di-
ficuldades perante a defesa dos 

leões, que gerou muito contra-
ataque e grande diferença de nú-
meros, com 20-6a favor da turma 
lisboeta ao intervalo. 

Os 30 minutos complementa-
res foram ainda mais duros para 
os sadinos, sem pedalada para 
uma equipa candidata ao troféu e 
ao titulo nacional. 

"O Sporting apresentou -se 
"4  muito forte, pelo que foi como se 

uma pessoa estivesse a correr ao 
lado de um TGV [comboio de alta  

velocidade]. Mas foi uma expe - 
riênciagratificante, dada a adesão 
do público e à festa impressionan-
te ao longo da partida. Tratou-se 
de mais uma etapa no ressurgi-
mento do Vitória e que é um pré -
mio pelo trabalho dos que se têm 
esforçado pela secção do clube", 
agradeceu António Santos - Pi - 
cas' para os amigos - , técnico da 
turma sadina. 

Boa Hora afasta Sp. Horta 
A maior surpresa dos16 avos-de-
final da Taça acabou por ser o 
triunfo (31-28) do Boa Hora, líder  

da Zona Sul da 2.' Divisão, na re - 
ceção ao primxiivisionário Spor-
ting da Horta. Também o Bele - 
nenses, lanterna-vermelha do 
campeonato, foi vencer (30-24) 
na Mala ao ISMAL 

De resto, os favoritos não falha-
ram, com ) AI« detentor do tro 
féu, a v en eer (41-17) com facilida-
de em Ta v ira. Também o hepta - 
campeã( ,1:( '( aio e o Benfica não 
tiveram problemas nas visitas a 
Braga cl ei ria, vencendo, respet i - 
vamente • o Arsenal (40-22) e a 
luve Lis ti( ) 20). lá o ÁguasSanta% 
bateu (37 26) l ) Passos Manuel  

WAVOS-DE-FINAL 
V. Setúbal (2.4)-Sporting  (1.0) 12-47 

„Tuve LIS (2 +)-Benfica (13 ) 20-30 

Vela de Tavira ' -ABC 17-41 

Arsenal (. '`-FC Porto (1.3) 22-40 
Maia (1.4)-Belenenses (1.41 24-30 

Santas (1.4)-P. Manuel (T 37-26 
Boa Hora (2 ')-Sp. Horta 1 #) 31-28 
Módicos (,) ,J-Madeira SAD (1 ') 14-35 
Sp. Espinho t.' '/-AC Fafe (1M 24-38 
P. Lanhos° (3..)-Avanca (1..) 26-38 
Benavente (2 4)-CCP Serpa (3.") 34-26 
S. Bernardo (2 °)-A. Moinho (2 +)35-27 
&Emacia 12 Mamede '1 30-26 

Camões (2 1)-Xico Andebol 24-21 
S. P. Oleiros (2.+1-Marítimo . 22-21 

Marienses (2 +)-Sanjoanense ' 13 dez. 

• 
V. SETÚBAL 

António Santos* 

JOÃO SOUSA* u l) 

FLIZITA 
A PRAxl MS 4 o 

MACHUOLIEIR02 
G ALMEIDA 1 o 
MARIO T [MEIA O 
RAC.HID BARI O O 

M CHARRA°. O 
ANDRÉ FONSECA° I1 
DANILO TAVARESO o 
JOÃO SARDINHA O o 
D MASSANO O o 
ANDRÉ MOREIRA° o 
H CHOCOLATE O o 
G PICAR!, O o 

AO INTERVALO: 6.20  

LOCAL: Antoine Velge, em Setúbal  

ARBITROS:Ii,, Monleno e António "fruiu 

12 47 
SPORTING 

*Zupo Equisoaln 

-(c 

LUb OlivEiR4410 O 
PEDRO PORTELA 9 O 
JOÃO ANTUNES 8 O 
JOÃO PINTO 6 O 
PEDRO SOLHA 6 O 
C CARNEIRO 5 O 
E ARAUJO 4 1 

AIJOSA CUDICE O 
F TAVARES 3 O 
PEDRO SPINOLA 2 O 

MAGALHAES 1 O 
B BlEtANOVIC 1 1 
SÉRGIO BARROS 2 O 
D DOMINGOS O O 
R CORREIA O O 
B MOREIRA O O 
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Jogos grandes na Taça de Portugal TAÇA DE PORTUGAL 
iaasenlina 9 vt6 avos final -)  note 

Vela Tavka  (3.1-ABC (Al) 18.30 
SIsmarla (21-Ac S. Aiamede  9130 h 
Ars. Devesa (2.1-FC Porto (A1)  1/.00 h 
Vit. Setubal (2)- (Ai) MOOh 

17.00 h 
17.00 h 

- Feminina 4 1/16 avos final 4 Hoje  
llhavo (2.1-Coléglo de Gala (1.1 15.00 h 
Canelas (2.1-IAalastars  (1.1  18.00 h 
Juve Mar (2.1-Colé Joio-  Barros (1') MOO  h 
Sp. Madeira (11-Passos Manuel (1.1 17.00 h 
ce Castelo Branco (2.1-Juve Lis (1.1 17.00 h 
SIR 1' Malo (2.1-S8 Messines  (2.1  
Vermolm (1.1 

-) Equipas do campeonato maior 
defrontam-se hoje na Mala; fend-
nino também opõe equipas da I 

Águas Santas-Passos Manuel e 
ISMAI-Belenenses são os jogos 
entre equipas do Andebol 1 e a ci-
dade da Maia recebe ambas, na 
estreia dos conjuntos do princi-
pal escalão na Taça de Portugal. 
FC Porto, Sporting e Benfica jo-
gam fora, ante conjuntos da se-
gunda divisão Arsenal Deve-
sa, Vit. Setúbal e Juve Lis -, 
enquanto o ABC vai a Tavira de-
frontar o Vela, do 3.9  escalão. Pó-
voa de Lanhos() e Sp. Espinho,  

da mesma divisão dos algarvios, 
também recebem equipas do An-
debol 1, Avanca e Fafe respeti-
vamente, enquanto o Sp. Horta 
não terá tarefa fácil em Lisboa 
perante o líder da 2.a  divisão, 
zona Sul, o Boa Hora. 

No feminino, a estreia das 
equipas da 1.a  Divisão dá-se nos,  
dezasseis-avos de final e com o 
Sports Madeira a receber o Pas-
sos Manuel. As restantes 10 jogam 
fora de portas perante adversá-
rios da divisão e onde o deten-
tor do troféu, a Madeira SAD, só 
joga no próximo dia 11, em Valon-
go do Vouga. Quatro equipas des- 

Sp. Espinho (3.1-Fafe (A1)  
Benavente (2.1-Ser  pa (3.') 
ISMAI  (A1)-Belerienses  (A1)  17.00 h 
S. Bernardo  (2.1-Alto Moinho (2.') 18.00 h 
Póvoa fanhoso (3.')-Avance (A1) 18.00 h 
Aluas Santas (A1)-P. Manuel (A1) 18.00  h 
/A0dIC115  (2.1-Madeira SAD (AI) MOO h 
Camões  (2.1- Xlco Andebol (2.1 18.00 h 
SP Oleiros (2.1-Marítimo  (2.') 18.00 h 
/tive Lis (2 1-Benfica (A1) 19.00 h 
Boa Hora (2.1-Sp. Horta (A1) 20.00 h 
/*adenses (2..)-Sanjoanense  (2.113 diss.13.00 h  

te segundo escalão vão marcar 
presença na próxima fase, em 
virtude de jogarem entre si e as - 

/7.00 h 
1730h 

Almada q..1-Modais .(2.') 18.00  h 
Vela Tavira (2.)-Alavarium  18.30 h 
Académico (2.1-Sakeu (2.') 18.30 h 
Lusitanos (2.)-Alpendorada (1.1 19.00  h 
SF Marinha (2:4):DldáxIs  (21   1930 h 
Infesta (2.)-Assomada (1.') 21.00 h 
Valongo Vate? (2')-Madeira SAD (1.111tles20.006 
Batalha (2.1-Santa Joana (1.')  19 dez. 21.00 h 
-) ia realizado 
Porto Alto (21-Cister (2.1  21-24 

sim juntarem-se ao Cister, que já 
ganhou em Porto Alto, por 24- 21. 

H. C. 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Um verdadeiro confronto entre
David e Golias. O Arsenal Ande-
bol recebe hoje, no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, com início a partir
das 17 horas, o todo poderoso
FC Porto, em partida a contar
para os 16 avos-de-final da Taça
de Portugal.

É um jogo em que os arsenalis-
tas sabem que tudo vai ser muito
complicado, mas para o qual
acalentam uma “pequena espe-
rança” de cumprir um “sonho”.

“Este é mesmo um jogo tipo
David contra Golias. Temos ple-
na consciência do que é o FC
Porto, o poderio que tem e o que
representa no andebol nacional.
É uma equipa que não tem dois
ou três jogadores de referência,
mas todo um plantel de referên-
cia”, refere o treinador Gabriel
Oliveira na antevisão à partida,
prometendo uma equipa forte,
motivada, bem disposta e a pro-
curar dar o seu melhor: “mesmo
sabendo todas as dificuldades e
a superioridade que o FC Porto
tem, vamos entrar em campo pa-
ra dar o nosso melhor e procurar
disfrutar do jogo. Acima de tudo

queremos que os jogadores se
divirtam na partida, mas obvia-
mente que pretendemos mostrar
o que valemos”.

Quanto a uma receita para este
jogo, muita vontade e tentar sur-
preender: “tentámos perceber
quais são os pontos mais fortes
do FC Porto e procurámos des-

cobrir uma situação que os possa
surpreender. Procurámos prepa-
rar uma defesa diferente, que já
utilizámos noutros jogos, mas à
partida o início de jogo vai ser
com o mesmo estilo de jogo que
costumamos utilizar”.

As dificuldades são evidentes e
o Arsenal sabe que o FC Porto é

completamente favorito. Por is-
so mesmo, Gabriel Oliveira quer
que os jogadores aproveitem o
jogo e se divirtam. “Penso que
acima de tudo este jogo será
uma festa. Um jogo bom para
quem goste de andebol e por is-
so esperamos uma casa cheia no
Pavilhão Flávio Sá Leite, para

apoiar a nossa equipa. O apoio
dos adeptos é fundamental para
a equipa. Vamos ter pela frente
um FC Porto na sua máxima for-
ça. Não acredito que o Ricardo
Costa [treinador do FC Porto] vá
fazer grandes poupanças logo de
início. Pode sim, e mediante o
resultado, fazer alguma gestão”.

“Temos uma pequena esperança”
ARSENAL ANDEBOL recebe hoje o FC Porto em partida a contar para a Taça de Portugal. Bracarenses sabem que as dificuldades
vão ser enormes, mas prometem dar o seu melhor para tentar manter vivo o “sonho” e a “pequena esperança” que acalentam.

DR

Arsenal Andebol vai procurar contrariar o ‘todo poderoso’ FC Porto na Taça de Portugal

ABC/UMinho
joga em Tavira
Jogos de hoje:
CD Marienses - AD Sanjoanense
Vela Tavira - ABC/UMinho
AC Sismaria - Ac. São Mamede
Arsenal Devesa - FC Porto
Vitória - Sporting CP
Maia/ISMAI - Belenenses 
Sp. Espinho - AC Fafe 
ADC Benavente - Serpa 
Águas Santas - Passos Manuel 
AA Póvoa Lanhoso - AAvanca
São Bernardo - Alto do Moinho 
Módicos Sandim - Madeira SAD 
CD Camões - Xico Andebol 
S. Paio Oleiros - CS Marítimo
Juve Lis - SL Benfica 
Boa Hora - Sporting Horta.

§jogos
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JOGOS O feriado nacional vai
ser aproveitado para a realiza-
ção dos dezasseis avos de final
de duas das mais importantes
competições do calendário na-
cional da Federação de Andebol
de Portugal, a Taça de Portugal.

No que à prova masculina diz
respeito, destaque para os jogos
que envolvem equipas do distri -
to. A Sanjoanense actua no re-
cinto do Marienses (16h); o Sp.

Espinho recebe o AC Fafe (17h);
a Artística de Avan ca joga fora,
frente ao Póvoa Lanhoso (18h);
o São Bernardo será anfitrião do
Alto Moinho (18h); e o São Paio
de Oleiros mede forças em casa
com o Marítimo (18 horas). As
equipas apuradas conhecem os
adversários dos oitavos-de-final
na próxima segunda-feira.

No sector feminino, o Ílhavo
AC recebe, pelas 15 horas, o Co-

légio de Gaia, sendo que uma
hora depois o Arsenal Canelas
actua em casa frente ao Maias-
tars. O Alavarium desloca-se ao
recinto do Vela Tavira, onde joga
pelas 18.30 horas, e o Salreu, à
mesma hora, joga na casa do
Académico (18.30 horas). Re-
fira-se que a recepção do Va-
longo Vouga ao Madeira SAD
apenas irá acontecer na sexta-
feira, pelas 20 horas.|

Hoje é dia de Taça de Portugal
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Vitória premeia
melhor 2.ª parte
dos aveirenses
Justiça O São Bernardo assegurou uma importante vitória
em São João da Madeira e continua nos lugares cimeiros
da Zona Norte do competitivo campeonato

SANJOANENSE                            27

Treinador: Nuno Batista.
Hugo Terra; Ricardo Pinho (3), Emanuel
Silva (4), Pedro Amorim (6), Rui Gomes,
Ricardo Coutinho (4) e Ruben Silva (1) -
sete inicial - Mansores, Pedro Morais,
Hélder Fonseca, Hélder Santos, Fábio
Fernandes, Fabian Scheck, Bruno Pinho
(6) e António Brandão (1).

SÃO BERNARDO                        30

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Augusto Pereira (2), Ulisses
Ribeiro (3), Tiago Gonçalves (4), Diogo
Tabuada (8), Sérgio Gouveia (2) e Lean-
dro Rodrigues (3) - sete inicial - Rui
Silva, Hélder Carlos (1) Tiago Sousa,
Jorge Justino, Fernando Marques (3),
Rodrigo Gouveia (1), João Oliveira, João
Massa (1) e Daan Garcia (2).

Pavilhão das Travessas, em São João
da Madeira.
Assistência: cerca de 100 espectadores. 
Árbitros: André Nunes e Ruben Maia
(A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 15-15.

Avelino Conceição

Jogo grande no Pavilhão das
Travessas entre duas boas
equipas deste Campeonato da
2.ª Divisão Nacional - Zona
Norte, que estavam separadas
por poucos pontos na tabela
classificativa. Era esperado um
grande equilíbrio e esse facto
confirmou-se, nomeadamente
na primeira parte.

A formação liderada por Ulis-
ses Pereira entrou melhor, mas
o conjunto da casa reagiu de
imediato, respondendo a uma
desvantagem no marcador de

5-9 com um parcial de 4-0, com
o qual igualou a partida a nove
golos. A Sanjoanense logrou
mesmo, aos 23 minutos, passar
para a frente (13-12), na única
vez em toda a partida. 

Com as equipas a irem para
o intervalo empatadas a 15 go-
los, o descanso fez bem aos
aveirenses, que reentraram na
partida a “todo o gás”. Num
curto espa ço de tempo, “fugi-
ram” no marcador, fruto de qua-
tro golos sem resposta de Diogo
Tabuada, que passou o resulta -

do para um desafogado 18-24.
Estes seis golos de diferença

serenaram o S. Bernardo, tran-
quilidade que contrastava com
alguma ansiedade por parte da
Sanjoanense, que falhou muito
na hora da decisão. O conjunto
aveirense, nos último cinco mi-
nutos, soube segurar a vanta-
gem, acabando por garantir
um triunfo justo, que premeia
a boa prestação na segunda
parte do jogo.

Arbitragem regular da dupla
aveirense. |

Diogo Tabuada, autor de 8 golos, foi o melhor marcador do jogo

Andebol
2.ª Divisão Nacional

D.R.

Página 22



A23

  Tiragem: 8585

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 20,61 x 21,17 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 62190736 08-12-2015

Bela Coutinho

Foi uma noite de festa, a de sá-
bado, com o Grupo Caras Di-
reitas em Buarcos a celebrar o
seu 108.º aniversário. Mas a
preocupação da presidente fi-
cou bem patente nas palavras
que dirigiu a todos os presen-
tes. «Sem as obras, não conse-
guimos a conclusão da licença
de espectáculos», disse Lu-
cinda Basílio, referindo-se à in-
tervenção, obrigatória, nas ca-
sas de banho, para cidadãos
com mobilidade reduzida. E
apesar de já ter tido alguns do-
nativos e a Câmara Municipal
ter efectuado o projecto, «ainda
está longe», dos seis a sete mil
euros necessários.

Essa é, para já, a grande preo-
cupação de uma casa que mo-
vimenta centenas de jovens e
crianças - com uma equipa de
andebol, fruto de uma parceria
com o Agrupamento de Esco-
las Figueira Mar e a Federação
Portuguesa de Andebol, uma
academia de ballet, um grupo
de dança contemporânea, um
grupo de zumba e outro de
danças orientais, academia de
artes marciais e escola de mú-
sica - além do Rancho das
Cantarinhas de Buarcos, o seu
“exlibris”, entre outras activi-
dades, em protocolo com ou-
tras instituições, que levam à
«dinamização do vasto patri-

mónio, rentabilizando o equi-
pamento para actividades cul-
turais, recreativas e desporti-

vas», frisou a dirigente de uma
casa com 355 associados.

Na cerimónia, os diversos in-

tervenientes deixaram bem
vincada a importância desta e
outras colectividades, que aju-

dam os jovens «a crescer» em
ambiente sádio, como foi o
caso de Rosa Baptista, em re-
presentação da Federação Por-
tuguesa das Colectividades, ou
do presidente da Junta, José
Esteves, que, em terra de pes-
cadores, desejou «que o futuro
traga um mar mansinho para
navegar em boas águas».

Por seu lado, Joaquim José
Carvalho, o orador da sessão,
evocou a história do Caras Di-
reitas, desde a sua criação, pas-
sando pela «solidariedade» que
ali nunca foi palavra vã, evo-
cando várias histórias da sua
meninice vividas naquelas
quatro paredes, um «tempo
em que um filme de borla era
uma dádiva divina», disse.

Por seu lado, o presidente da
Câmara reconheceu «o traba-
lho que desenvolve e o mérito
desta casa», realçando que ac-
tualmente se colocam «vários
desafios, principalmente para
com a juventude», mas tam-
bém «de aproximação ao ci-
dadão», e por isso, manifestou
disponibilidade de «auxiliar
conforme as nossas possibili-
dades». 

A noite de festa, que já tinha
contado com a presença dos
elementos do Rancho das Can-
tarinhas, terminou com uma
demonstração artística de to-
das as actividades que ali são
desenvolvidas.|

Caras Direitas “luta” para não
perder licença de espectáculos
Obras Nas comemorações do 108.º aniversário, instituição apelou à colaboração 
dos sócios para poder fazer obras que permitam o acesso a pessoas de mobilidade reduzida

BELA COUTINHO

Casa cheia nas celebrações do aniversário do Caras Direitas

Na sessão solene do aniver-
sário do Grupo Caras Direi-
tas, distinguiram-se alguns
sócios que há 50 anos abra-
çam aquela causa, designa-
damente João Carvalho
Lima, João Manuel Ferreira
Gordo, Gilberto Cação Cor-

reia Maia e António Matias
Lopes (este a título pós-
tumo, com a distinção en-
tregue à filha). Oportuni-
dade ainda para entregar os
prémios aos vencedores
dos torneios efectuados, 
no âmbito da efeméride. |

Colectividade prestou tributo a 
associados com 50 anos de dedicação
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Caras Direitas 
tem de fazer 
obras para manter 
espectáculos
Figueira da Foz | P12
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Andebol madeirense na Taça de Portugal 
Madeira Andebol SAD e CS Ma-
rítimo em masculinos e Club 
Sports Madeira em femininos, 
disputam esta tarde mais uma eli-
minatória da Taça de Portugal em 
andebol. 

Pelas 18 horas o Madeira Ande-
bol SAD actua em casa do Módi-
cus, enquanto igualmente às 18 
horas o Marítimo repete a visita 
ao São Paio de Oleiros agora para  

a Taça de Portugal. 
Finalmente no sector feminino 

e no Pavilhão do Funchal, pelas 
17 horas, a formação do CS Ma-
deira recebe o Passos Manuel. O 
Madeira Andebol SAD em femi-
ninos só sexta-feira, pelas 20 ho-
ras, disputa a sua eliminatória em 
casa do Valongo Vouga. Três par-
tidas onde as formações repre-
sentativas da Região têm uma pa- 

lavra a dizer no que à continuida-
de na prova diz respeito. Madeira 
SAD e Sports apresentam-se com 
uma maior quota de favoritismo. 

Já a formação do Marítimo tem 
uma tarefa mais complicada pe-
rante o São Paio de Oleiros com 
quem perdeu pela margem míni-
ma no passado domingo mas em 
partida a contar para o 'nacional' 
da II Divisão. H. D. P. 
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FIFA: Vice-presidente Napout aceita extradição para os EUA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-12-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=802466

 
HOJE às 20:11
 
 O ex-presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e vice-presidente da FIFA
Juan Angel Napout, detido quinta-feira em Zurique no âmbito do escândalo de corrupção que abala o
organismo, aceitou a sua extradição para os Estados Unidos.
 
 Depois de numa primeira audição judicial após a sua detenção, em Zurique, ter recusado deixar a
Suíça, Napout reconsiderou e aceitou agora a sua extradição, confirmou hoje a justiça helvética,
depois de o facto ter sido noticiado pela imprensa do Paraguai, de onde o vice-presidente da FIFA é
natural.
 
 Juan Angel Napout e o também vice-presidente da FIFA Alfredo Hawit foram detidos a 03 de
dezembro pela justiça suíça, no âmbito do escândalo de corrupção que tem abalado a FIFA.
 
 No mesmo dia, o Departamento de Justiça norte-americano anunciou a existência de 16 novos
acusados no âmbito do caso, oito dos quais admitiram a sua implicação.
 
 Hawit, que lidera interinamente a Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas
(CONCACAF), e Napout, o presidente da Confederação Sul-Americana (Conmebol), são suspeitos de
terem recebido milhões de dólares em troca da venda de direitos de comercialização relacionados com
torneios de futebol na América Latina, bem como dos jogos para as qualificações do Mundial.
 
 O governo suíço confirmou novas detenções, mas apenas fez referência a dois casos que tiveram por
base "pedidos de detenção apresentados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos a 29 de
novembro de 2015".
 
 Além de Hawit e Napout, foram indiciados o panamiano Ariel Alvarado, membro do Comité de
Disciplina da FIFA e o peruano Manuel Burga, membro do Comité de Desenvolvimento da FIFA e
antigo presidente da Federação de Futebol do Perú.
 
 O hondurenho Rafael Callejas, atual membro da comissão de Televisão e Marketing da FIFA e o
boliviano Carlos Chavez, tesoureiro da CONMEBOL, Luis Chiriboga, presidente da Federação de Futebol
do Equador e membro do comité executivo da CONMEBOL estão também entre os indiciados.
 
 Na lista de 16 novos suspeitos figuram ainda Marco Polo del Nero, presidente da Confederação
Brasileira de Futebol (que na semana passada anunciou sua demissão do Comité Executivo da FIFA),
Eduardo Deluca, antigo secretário-geral da CONMEBOL, Brayan Jimenez, presidente da Federação de
Futebol da Guatemala e membro do Comité da FIFA para o 'fair-play' e responsabilidade social.
 
 O atual secretário-geral da CONMEBOL, o argentino José Luis Meiszner, o antigo tesoureiro da
CONMEBOL e atual membro do Comité de Auditoria e 'Compliance' da FIFA Romer Osuna, bem como

Página 26



Rafael Salguero, presidente da Federação de Futebol da Guatemala, constam também da lista.
 
 Entre os acusados estão também o brasileiro Ricardo Teixeira, antigo presidente da Confederação
Brasileira e atual membro do Comité Executivo da FIFA, Hector Trujillo, secretário-geral da Federação
de Futebol da Guatemala e juiz do Tribunal Constitucional do seu país, e Reynaldo Vasquez, antigo
presidente da Federação de Futebol de El Salvador.
 
 A FIFA foi abalada por um escândalo de corrupção em maio, a dois dias da reeleição de Joseph Blatter
como presidente do organismo máximo do futebol mundial, num processo aberto pela justiça dos
Estados Unidos e que levou à acusação de 14 dirigentes e ex-dirigentes.
 
 No início de junho, Blatter apresentou a demissão, abrindo o caminho para novas eleições, que foram
marcadas para 26 de fevereiro de 2016.
 
 A 25 de setembro, o Ministério Público suíço instaurou um processo criminal a Blatter, que foi
interrogado na qualidade de arguido, por suspeita de gestão danosa, apropriação indevida de fundos e
abuso de confiança.
 
 A 08 de outubro, Blatter, o secretário-geral da FIFA, o francês Jérôme Valcke, e o presidente da
UEFA, o também francês Michel Platini, foram suspensos provisoriamente por 90 dias pelo Comité de
Ética da FIFA, por implicação no escândalo de corrupção que atingiu a instituição.
 
 Na base das suspensões estão os inquéritos que decorrem no próprio órgão da FIFA, ainda que vários
outros responsáveis do organismo mundial estejam também a ser investigados pelas autoridades
suíças e norte-americanas.
 
 Diário Digital com Lusa
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equipa de carlos resende defronta, esta tarde, o tavira no algarve

ABC/UMinho defende o troféu     

T
al como as restantes 
equipas da I Divi-
são nacional, o ABC/
UMinho entra em 

ação na Taça de Portu-
gal nesta quarta ronda da 
competição. Os academis-
tas, atuais detentores do 
troféu, deslocam-se hoje 
até ao terreno do Clube de 
Vela de Tavira e são clara-
mente favoritos para asse-
gurarem a passagem aos 
oitavos de final, já que vão 
medir forças com um em-
blema que disputa o ter-
ceiro escalão da modali-
dade em Portugal.   

O jogo entre o clube de 
Vela  de Tavira e o ABC/
UMinho tem início às 
16h30, no Pavilhão Mu-
nicipal de Tavira.

Pelas 17h00, o AC Fafe 
joga no reduto do Spor-
ting de Espinho.

O AA Póvoa de Lanho-
so, uma hora mais tarde, 
recebe o AA Avanca.

O Xico Andebol des-
loca-se ao CD Camões 
(18h00).

ABC quer iniciar a prova da melhor forma e seguir para os "oitavos"

D
M
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ARSENAL DA DEVESA
RECEBE PORTO
O Arsenal da Devesa recebe, 
esta tarde (17h00), no Flávio 
Sá Leite, o Porto, em jogo 
dos 16 avos de fi nal da Taça 
de Portugal (andebol). 
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 josé costa lima 

O 
Arsenal da Devesa 
terá hoje mais uma 
página para escre-
ver no livro da sua 

curta história como em-
blema do andebol, inde-
pendentemente do resul-
tado desportivo. A equipa 
bracarense recebe o hepta-

campeão nacional de an-
debol, a partir das 17h00, 
no Pavilhão Flávio Sá Leite, 
num jogo referente aos 16 
avos da Taça de Portugal. 

Em declarações ao Diá-
rio do Minho, o técnico Ga-
briel Oliveira tem cons-
ciência das diferenças de 
valor e que a partida vai ser-

minatória da Taça de Por-
tugal, o Arsenal da Deve-
sa venceu o Estarreja na 
ronda anterior, seguin-
do-se agora um históri-
co do andebol.

«Sinceramente, gostava 
de defrontar uma equipa 
grande, como é o FC Por-
to, mais lá para a frente, 
não agora numa fase tão 
precoce da competição», 
testemunhou Gabriel Oli-
veira, considerando que 
este pode ser um jogo im-
portante para a carreira 
dos seus jogadores. 

«Claro que não que-
ro perder nenhum atleta, 
mas também – e porque 
sou amigo deles – não lhes 
posso cortar as pernas. 
Acredito que este duelo 
pode ser importante para 
demostrarem o seu valor 
e, quem sabe, atingirem 
outros patamares», con-
cluiu o técnico do tercei-
ro classificado da II Divi-
são nacional (zona Norte). 

gabriel oliveira aborda receção do arsenal da devesa ao fc porto 

«Queremos desfrutar do jogo
mas não nos vamos "baldar"»     

vir para «desfrutar», embo-
ra garanta que o Arsenal da 
Devesa tudo vai fazer pa-
ra «contrariar» os dragões. 

«É um jogo claramente 
para desfrutar. não acre-
dito que o FC Porto venha 
para facilitar, porque este 
troféu é um dos seus gran-
des objetivos. No entan-
to, não nos vamos baldar 
e queremos dar o nosso 
melhor para dificultar ao 
máximo a tarefa do opo-
sitor», ressalvou o treina-
dor dos arsenalistas, des-
tacando os pontos fortes 
do atual líder da I Divisão 
portuguguesa. 

«O FC Porto tem um 
conjunto de jogadores 
muito forte, que podem 
fazer a diferença a qual-
quer momento. É uma 
equipa possante, cheia 
de qualidade, mas va-
mos tentar pará-los com 
as aramas que temos», 
acrescentou.   

Isento da segunda eli-

Gabriel Oliveira quer contrariar favoritismo do Porto

D
M
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A 

 

 

 

Taça de Portugal -16 avos 
de flnal:Tavira-ABC; 
Sismaria-S Mamede,16:30; 
Arsenal-FC Porto,17h00; V 
Setúbal-Sporting, 17h00; 
Maia/Ismai-Belenenses, 
17h00; Sp Espinho- Fafe, 
17h00; Águas 
Santas-Passos Manuel, 
18h00; Póvoa 
Lanhoso-Avanca,18h00; 
Modicus-Madeira SAD, 
18h00; Juve Lis- Benfica, 
19h00; Boa Hora-Sp Horta, 
20h00. 

Volta a Paranhos, com 
partida às 10h45, na Rua 
Alfredo Allen (à Faculdade 
de Psicologia), Porto.  

Liga dos Campeões - 6.' 
Jornada: Benfica-Atlético 
Madrid, 19h45, no Estádio 
da Luz. 
Youth League - 6.3  
Jornada: Benfica-At. 
Madrid, 15h00, no Caixa 
Futebol Campus.  

Taça de Portugal-Oitavos 
de finat Benfica-CN 
Ginástica,15h00; 
Madalena-Esmoriz.16h00; 
AC Espinho-Vilacondense, 
16h00; Castelo da Maia-S 
Mamede,16h30; 
Marítimo-Leixões,17h00; SC 
Caldas-VCViana,17h30; 
Famalicense-V Guimarães, 
17h30; Fonte Bastardo-Sp 
Espinho,18h00. 
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ANDE1101. Gustavo Rodrigues - 
chegou do Brasil, tem 
20 anos e só joga há cinco. 
É lateral-direito e 
unia das revelações 
do FC Porto 

"ESTOU A ADORAR O 
Jogava no Pinheiros, uni 
dos melhores clubes do 
Brasil, mas só fazia um a 
dois jogos por mês. No FC 
Porto, vai em 25 em cerca 
de três meses, um ritmo 
que quase lhe custou unia 
lesão. Mas já se habituou 

RI/MIMARAM 

••• GustavoRodrigues tem 
o à-vontade de um típico bra-
sileiro. Como entrevistado, 
revela-se um conversador 
nato, de sorriso constante. 
Como está a decorrer esta 
etapa da carreira ao serviço 
do FC Porto? 
—É tudo muito novo, mas ter 
jogado a Champions League 
foi uma coisa absurda, qual-
quer jogador sonha estar nes-
sa competição. Estou a adorar 
o Porto, gosto da cidade, gosto 
do clube, gosto das pessoas, já 
fui reconhecido; uma vez es- 

tava na fila do supermercado e 
reconheceram-me,outra,ago-
ra, após o jogo como Vojvodi-
na, estava a ir para casa e um 
menino chamou por mim e 
pediu-me para tirar uma foto 
com ele. Isso no Brasil é prati-
camente impossível e se há 
coisa que me deixa feliz, é as 
pessoas saberem o meu nome, 
saberem quem eu sou. 
E a adaptação ao clube, à 
equipa? 
—Está a superar as minhas ex-
pectativas: a recetividade dos 
companheiros foi excelente, 
foi muito fácil entrar na equi-
pa. No começo foi mais difícil, 
porque eu, no Brasil, apesar de 
não jogar onde morava, estava 
apenas a uma hora de distân-
cia. Esta é a primeira vez que 
estou longe e no início foi bem 
complicado, mas agora estou 
muito próximo das pessoas. 
A adaptação à forma de jo- 

"É tudo muito 
novo, mas ter 
jogado a 
Champions 
League foi uma 
coisa absurda" 

"Está a superar as 
minhas 
expectativas: a 
recetividade dos 
companheiros foi 
excelente, foi 
muito fácil entrar 
na equipa" 
OustavoRodrigues 
Jogador do FC Porto 

gar, aparentemente, tam-
bém não foi complicada... 
—O facto de ser um técnico 
novo também me ajudou, por-
que todos se estavam a adap-
tar .  a uma nova forma de jogar. 
Se fosse o mesmo técnico, já 
todos conheceriam e eu seria 
o único a ter de me adaptar. 
O andebol é muito diferen-
te do brasileiro? 
—A minha equipa no Brasil 
era muito boa, não do nível do 
FC Porto, mas era muito boa e 
o treino não era diferente. Mas 
as equipas contra quem jogá-
vamos, sim, são bem diferen-
tes, até para as equipas mais 
fracas do campeonato portu-
guês há uma diferençagrande. 
Aqui temos de entrar fortes 
porque, se facilitarmos, pode-
mos perder; lá não acontecia 
isso, é difícil haver um jogo 
com essa exigência. 
Quantos jogos fazia por  

semana? 
—Não era por semana, era por 
mês: um ou doisjogospor mês. 
São poucos jogos por ano. 
É uma diferença enorme? 
—No Brasil, o andebol é mais 
fraco, há menos equipas, há 
menos jogos, a estrutura das 
equipas aqui é bem melhor. Lá 
não há apoios de patrocinado—
res, as equipas ficam-se pelo 
apoio das prefeituras [câmaras 
municipais]. 
Como foi passar para um 
ritmo de dois a três jogos 
por semana? 
—No primeiro mês senti bas-
tante, fiquei cansado, quase 
tive uma lesão muscular, mas 
já me adaptei ao ritmo; já não 
sinto tanto, já me acostumei. 
O FC Porto leva 24 vitórias 
em i4 jogos do campeona-
to, teve sete vitórias em dez 
jogos na Liga dos Cam-
peões. Que balanço faz? 
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Os golos, os gritos, 
os sonhos e o frio 
••• Gustavo Rodrigues leva 
34 golos no Campeonato Na-
cional - em 50 remates, vale 
excelentes 68% de eficácia -e 
fez 27 nos dez jogos da Ligados 
Campeões, mas há um que 
destaca e outro que jamais es-
quecerá. "O meu primeiro 
golo na Champions League; 
senti algo diferente, fazer um 
golo numacompetiçãodaque-
las é espetacular. O golo que 
foi top 5 da jornada? Eu estava 
a dormir, acordei com uma 
mensagem da minha namora-
da a dar a novidade, fui logo ao 
site e pus-me em casa sozinho 
a gritar. Fiquei muito feliz, é 
um golo que nunca vou esque-
cer", disse o lateral-direito bra-
sileiro, referindo-se aos tentos 
que marcou ao Tatran Presov, 
no Dragão Caixa, e ao 
Chekovskie Medvedi, na Rús-
sia. O canhoto admite ter per-
cebido "logo que era um golo 
bonito", mas até contava que 
um outro tivesse mais possi-
bilidades de ser eleito: "O golo 
de rosca que fiz também ao 
Chekovskie, mas no Dragão 
Caixa, foi mais bonito." 

Tendo praticado várias mo-
dal idades - "Eu fiz tudo: volei-
bol, basquetebol, judo, nata-
ção, karaté, capoeira...", conta 

—Está a ser muito bom. No 
Campeonato Nacional, tive-
mos dificuldades em alguns 
jogos, como no Sporting, em 
que começámos a perder, ou 
nestes dois últimos, como IS-
MAI e o Madeira SAD, em que 
não estivemos tão bem, mas o 
importante é que demos a vol- 

-, Gustavo, natural de Indaia-
tuba, no estado de São Paulo, e 
adepto do Corinthians só aos 
15 anos se decidiu pelo ande-
bol. "Joguei basebol vários 
anos e o andebol, que jogava 
na escola, surgiu depois. Um 
dia fizemos um jogo amigável 
contra a equipa da cidade, ga-
nhámos, o treinador deles 
chamou-me e fiquei. Aos 15 
anos já estava na equipa sé-
nior. Um ano depois fui para o 
Pinheiros, um dos maiores 
clubes do Brasil, onde passei 
quatro anos, e agora estou no 
FC Porto", recorda, orgulhoso, 
admitindo que tem o "sonho 
de ganhar o octacampeonato 
e chegar ao grupo A ou B da 
Champions" com os portistas 
e "jogar num Barcelona ou 
PSG". Apesar de ter 20 anos, o 
meia-distância de 1,90 metros 
e 105 quilos sabe também que 
"sonhos todos têm, mas é pre-
ciso correr atrás deles". 

Para já, a realidade é o Porto e 
um clima que até nem tem es-
tado mau, mas... "Sei que vem 
aí frio. Quando joguei em Vi-
seu, nem na segunda parte 
sentia as mãos, mas já comprei 
roupa para me acautelar", re-
feriu um dos mais recentes 
apreciadores de francesinhas. 

ta. Na Champions League, um 
dosobjetivos era ganhar todos 
os jogos em casa e isso conse-
guimos. Mesmo fora também 
estivemos bem, perdemos 
três jogos... Eu imaginava que 
conseguiríamos passar, tive-
mos a chance, mas perdemos 
na Rússia. 

í í 

"Gosto 
muito de 
jogar coma 
torcicia, de 
vibrar, 
trazê-la 
para o jogo, 
Isso 
também 
contagia a 
equipa e 
toda a 
gente 
aescejunta 
nej090" 

"No 
começo, 
alguns 
teriam 
dúvidas-
era um 
jogador 
novo, 
brasileiro, 
de apenas 
20 anos -, 
mas agora lá 
pude 
mostrar do 
que sou 
capaz" 

"Recorde é 
de 16 
vitórias 
seguidas? 
Eu preten-
do ganhar 
tudo, tanto 
na Taça de 
Portugal 
como no 
campeona-
to. Se isso 
valer 
recorde de 
vitórias, é 
bom, mas 
para mim é 
vencer 
tudo" 

"Rio'2016? Terei mais chances 
nos próximos ciclos olímpicos" 
"Estou a trabalhar para estar entre os 14 atletas do gru-
po, mas creio que vai ser dificil. Acho que tenho mais 
chances nos próximos ciclos olímpicos", admitiu Gusta-
vo Rodrigues em relação a uma chamada à seleção para 
os Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Sobre as possibilida-
des dos canarinhos, disse: "O Brasil pode fazer uma boa 
campanha, o andebol está a evoluir com a saída dos joga-
dores para a Europa. Ultrapassando os quartos de final, 
onde nunca chegou, o Brasil terá outra competição."  

'Quando a 
minha 
família 
chegar, em 
janeiro, vou 
conhecer 
melhor o 
Porto e até 
outras 
cidades 
aqui perto" 

Gustavo 
Rodrigo« 
Jogador 
do FC Porto 
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•-• RES 

AOIEGADA 
Em Belgrado, 
a polícia foi 
ao avião 
deter o dito 
passageiro. 
Volvidas 48 
horas, será 
conhecido 
hoje o 
resultado do 
interrogatório 

Rastvortsev, o herói do voo, e Trkulja tentando travar Rui Silva no jogo do Dragão Caixa 

•):4: I  No regresso à Sérvia, equipa do Vojvodina imobilizou um 
passageiro que ameaçara abrir uma das portas do avião em pleno voo 

Evitam ato ~mista 
após jogo no Porto 
Humilhado noDragão 
Caixa (37-is), no último 
jogo da fase de grupos da 
Liga dos Campeões, o 
Vojvodina foi recebido pelo 
presidente da Sérvia por ter 
alegadamente ajudado a 
evitar uma tragédia aérea 

••• Alexei Rastvortsev, late-
ral-direitorusso de2,07me130 
kg, e Milan Mirkovic, sérvio de 
1,93 m e 95 kg, treinador-ad-
junto, foram considerados 
"bravos heróis", quer durante 
o voo quer à chegada a Belgra-
do. Anteontem, um dia após o  

desaire com o FC Porto, o 
Vojvodina foi testemunha pri-
vilegiada de algo insólito e as-
sustador na ligação entre 
Frankfurt e a capital da Sérvia_ 
Quando a aeronave sobrevoa-
va aÁustria, a dez mil quilóme-
tros de altitude, um passageiro 
de origem jordanae com passa-
porte norte-americano, vesti-
do de negro, incluindo o boné e 
as luvas, tentara abrir uma das 
portas de emergência. Quem 
presenciou disse que este grita-
va ter "perdido a razão para vi-
ver e queria unir-se a Alá na 
companhia de outros passagei- 

ros". O pessoal de bordo sentiu 
dificuldades em controlá-lo, 
acabando por ser imobilizado 
pelo andebolista "gigante" e 
pelo técnico, sendo depois co-
locado em executiva, debaixo 
de olho dos "pesos pesados" da 
equipa da cidade de Novi Sad. 
Ontem,opresidente da Sérvia 
Tomislav Nikolic, recebeu al-
guns membros da equipa, feli-
citando o seu "comportamen-
to corajoso" e agradecendo o 
"ato desinteressadoque evitou 
uma tragédia", numa altura 
em que os ataques terroristas 
são cada vez mais frequentes. 
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FC Porto e Sporting goleadores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-12-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4920949

 
Taça de Portugal tem esta terça-feira os 16 avos de final, por enquanto sem surpresas FC Porto,
Sporting e ABC triunfaram com resultados esmagadores, perante equipas de escalões secundários,
nos 16 avos de final da Taça de Portugal. Esta eliminatória teve alguns jogos entre equipas de I
Divisão, com o Belenenses a surpreender ao vencer o ISMAI, jogando na Maia, enquanto o Águas
Santas afastou o Passos Manuel sem dificuldades. O Benfica ainda joga frente ao Juve Lis. Jogos já
terminados: Vela Tavira-ABC, 17-41 Arsenal-FC Porto, 22-40
 
 2015-12-08T19:48:00Z
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Evitam ato terrorista após jogo no Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-12-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4920333

 
o regresso à Sérvia, equipa do Vojvodina imobilizou um passageiro que ameaçara abrir uma das
portas do avião em pleno voo Alexei Rastvortsev, lateral-direito russo de 2,07 m e 130 kg, e Milan
Mirkovic, sérvio de 1,93 m e 95 kg, treinador-adjunto, foram considerados "bravos heróis", quer
durante o voo quer à chegada a Belgrado. Anteontem, um dia após o desaire com o FC Porto, o
Vojvodina foi testemunha privilegiada de algo insólito e assustador na ligação entre Frankfurt e a
capital da Sérvia. Quando a aeronave sobrevoava a Áustria, a dez mil quilómetros de altitude, um
passageiro de origem jordana e com passaporte norte-americano, vestido de negro, incluindo o boné e
as luvas, tentara abrir uma das portas de emergência. Quem presenciou disse que este gritava ter
"perdido a razão para viver e queria unir-se a Alá na companhia de outros passageiros". O pessoal de
bordo sentiu dificuldades em controlá-lo, acabando por ser imobilizado pelo andebolista "gigante" e
pelo técnico, sendo depois colocado em executiva, debaixo de olho dos "pesos pesados" da equipa da
cidade de Novi Sad. Ontem, o presidente da Sérvia, Tomislav Nikolic, recebeu alguns membros da
equipa, felicitando o seu "comportamento corajoso" e agradecendo o "ato desinteressado que evitou
uma tragédia", numa altura em que os ataques terroristas são cada vez mais frequentes.
 
 2015-12-08T09:20:00Z
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Castêlo elimina S. Mamede - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-12-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Voleibol/interior.aspx?content_id=4920960

 
Duelo entre vizinhos foi um dos principais jogos dos oitavos de final. Benfica eliminou CN Ginástica
sem dificuldades O Castêlo da Maia levou a melhor sobre a Académica de S. Mamede, num dos vários
jogos dos oitavos de final da Taça da Portugal entre clubes primodivisionários. O Vilacondense venceu
no pavilhão da Académica de Espinho e o Atlântico da Madalena afastou o Esmoriz. Com o jogo mais
importante, entre Fonte do Bastardo e Sporting de Espinho, ainda por terminar, registe-se a facilidade
com que o Benfica afastou o Clube Nacional de Ginástica. RESULTADOS Benfica-CN Ginástica, 3-0 (25-
17,25-22,25-16) Castêlo da Maia-Ac. S. Mamede, 3-0 (25-15, 25-19, 25-23)
 
 2015-12-08T19:57:00Z
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~da 
~abei - Taça de Portugal (16 avos de fi-
nal) - Tavlra-ABC (16.30), Slsmaria-Ac. S. 
Mamede (16.30), Arsenal-F. C. Porto (17  - 
Pav. Flávio Sá Leite), V. Setúbal-Sporting (17), 
Maia/Ismal-Belenenses (17), Sp. EspInho-Fa-
fe (17), Benavente-Serpa (17), Aguas Santas-
Passos Manuel (18), Póvoa Lanhoso-Avanca 
(18), S. Bernardo-Alto Moinho (18), Modicus 
Sandim-Madeira SAD (18), Camões-Mc° An-
debol (18), S. Paio Oleiros-Marítimo (18), Juve 
Lls-Benfica (19), Boa Hora-Sp. Horta (20). 
Atletismo - Volta a Paninhos - As 10.45 
horas, com partida e chegada na Rua Alfredo 
Allen, no Porto. 
Futebol - Liga dos Campeões (Fase de Gru-
pos - Jornada 6) - Grupo C - Benfica-At Ma-
drid (19.45). 
Liga Jovem da UEFA (Fase de Grupos - Jor-
nada 6) - Grupo C - Benfica-At. Madrid (15). 
Juniores A - 2.* Divisão Nacional (1.,  Fase) 
- Série A - lirsense-Varzim (15). 
Juniores B (L' Fase) - Série A - Abambres-
GlIVIcente (15), Rio Ave-Limianos, Vlzela-Mo- . 
reirense, Braga-Palmeiras, Monte Vlnhals-V. 
Guimarães. Série B - Feirense-Boavista, Gon-
domar-Leixões (15), Padroense-Oliveirense, 
F. C. Porto-SanJoanense, P. Ferreira-Méda 
(16). Série C - Beira-Mar-B. Valongo, Tondela-
Anadia, U. Leirla-Repesenses, Naval-Sp. 
Pombal, Académica-01. Frades. Série 0 -  

Eléctrico-Benfica, Real-Estoril, Unda-a-Ve-
lha-CADE (15.30), Sportlng-NS Rio Maior (16), 
Sacavenense-Alverca. Série E - Almada-Cova 
Piedade, Imortal-Louletano, Lus. Évora-Praia 
Montes, V. Setúbal-0eiras, Juv. Evora-Bele-
nenses. Jogos às 11 horas. 
Andores C (L' Fase) - Série G - Quarteiren-
se-Esp. Lagos (11), Imortal-Cuba (15), Loure-
tano-Farense (15.30). 
A. F. Porto - Divisai" de Elite - Paredes-Pa-
droense, Lixa-Balão, Vila Meã-01. Douro, S. Rio 
Tinto-Vilarinho, Vaiadares Gaia-Candal, Alia-
dos-Serzedo, A. Gandra-Leça, GrIJO-Perafita, 
S. Pedro Cova-Barrosas, Pedrouços-Rebordo-
sa. Jogos às 15 horas. 
2.' ~silo - Série 2 - Juv. Lamoso-T1rsense, 
E. Fãnzeres-Carvalhosa, Ferreira-Frazão, L° 
Maio Figuelró-Gondomar, S. Rom3o-Roriz, 
Penamalor-Monte Córdova, Codessos-Zebrel-
rense. Série 3 - P. Gaiolo-Salvadorense, Fren-
de-Lousada, Sobreirense-Lourenço Douro, 
Felgueiras 1932-Parada, Airaes-Torrados, 
Ancede-Vila Boa Quires, Várzea-Marco 09. Jo-
gos às 15 horas. 
Juniores - Dhristio - Série 1- Padroense- 
Vlla Foz-Pasteleira, GrIjó-Leixões, Boavis- 
ta-Salguelros 08, 01. Douro-Valadares Gala, 
Nogueirense-Rio Ave, Arcozelo-Avintes, 
Coimbrões-Leverense. Série 2 - -Lagares, 
Trofense-Lousada, S. Maninho-1.° Maio Fl- 

gueiró, Vila Meã-Cabeça Santa, Alfenense-
Valonguense, E Fãnzeres-Rebordosa, Folgo-
sa Maia-Ermesinde 1936, Amarante-Gondo-
mar. 
Juvenis - Divisar) - Série 1- Padroense-
Varzlm, Lavrense-Lebóes, Grijó-Coimbrões, 
Boavista-Foz, Mala Lidador -Arcozeici, Noguei-
rense-Rio Ave, Vlanovense-Avintes, Candal-
Canidelo. Série 2 - Gondomar-Lousada, Frea-
munde-Aliados, A. Gandra-Trofense, Sousen-
se-Tirsense, Alfenense-P. Ferreira, Valon-
guense-Penafiel, S. Maninho-Aves, Amaran-
te-Paredes. Jogos às 9 horas. 
Iniciados - 1." DivFsao - Série 1- Canidelo-
Perosinho, Dragon Force-Rio Ave, Lavrense-
Vilanovense, BoavIsta-Nogueirense, Arcoze-
lo-Mara Lidador, Candal-Leça, Colmbrões-Pa-
droense, Castelo Mala-Avintes. Série 2 - Frea-
munde-Allados, Aves-Amarante, Alfenense-
P. Ferreira, Raimonda-Lagares, Gondomar-
Col. Ermesinde, Folgosa Mala-Sousense, E. 
Fanzeres-Calç. Oldrões, Paredes-Felguei-
ras1932. Jogos às ll horas. 
Vsleibel - Taça de Portugal - Masculinos 
(Oitavos de final) - Benfica-N. Ginástica (15), 
CA Madalena-Esmoriz (16), Ac. Espinho-Vila-
condense (16), Castelo Mala-Ac S. Mamede 
(16.30), Marítimo-Leixões (17), Famalicense-
V. Guimarães (17.30), Caldas-Viana (17.30), F. 
Bastardo-Sp. Espinho (18). 
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,º~11111 HEROLAlexej Rastworzew parou Rtu Silva e depois fez de polida • 
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TERROR NO REGRESSO  

1)0 PORTO 
Homem tentou 
despenhar avião que 
transportava Vojvodina, 
mas jogador dominou-o 

ALEXANDRE REIS 

Um fim de semana atribula-
do. Depois de cilindrada (37-15) 
pelo FC Porto na última jornada 
do Grupo C da Liga dos Cam-
peões, a equipa servia do Vojvodi-
na sofreu outro percalço no do-
mingo, durante a ligação entre 
Frankfurt e Belgrado, no regresso 
da Invicta. Foram momentos ten-
sos vividos sobre os céus da Áus-
tria, a 11 mil metros de altitude, 
depois de um passageiro de ori-
'gem jordana, com passaporte 
norte-americano, ter semeado o 
pânico no v001406 da companhia 
aérea alemã Lufthansa. 

O homem tentou invadir a cabi-
na dos pilotos com o objetivo de 
despenhar o avião, ameaçando 
abrir uma das saídas de emergên-
cia. Só que entre os passageiros 
encontravam -se os jogadores do 
Vojvodina, que dominaram o 
agressor e o controlaram, muito 
em parte graças ao poder físico do 
lateral esquerdo russo, Alexej 
Rastworzew, e do treinador-ad-
junto, o sérvio Milan Mirkovic. 

"ó homem agiude forma sus-
peita desde o início da viagem, 
percorrendo o avião. Decidi inter-
vir quando o treinador me pediu 
ajuda, pois ele tentou abrir a porta 
de emergência", revelou Alexej 
Rastworzew, em declarações à 
agência russa TASS. 

Com 38 anos, o medalha de 
bronze nos Jogos Olímpicos de 
Atenas' 2004 e campeão nacional 

LATERAL ESQUERDO RUSSO, 
MELO RASTWORZEIN, INTERVEIO 
QUANDO AGRESSOR TENTOU 
ABRIR SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

pela Sérvia, com 2 metros de altu-
ra e mais de 115 kgde peso, e o téc-
nico mantiveram escolta, durante 
o resto do voo, ao alegado terroris-
ta, que, entalado entre a dupla nos 
bancos da classe executiva, não 
mais apresentou resistência. 

O presidente do Vojvodina, Mi-
lan Djukic, assistiu acena: "O ho- 

mem pareceu-me mentalmente 
instável", explicou o dirigente. . 

Passado o susto, o avião man-
teve a rota normal e aterrou em 
perfeitas condições na capital 
servia às 12h45 locais, no horário 
previsto. Foi então que a polícia 
entrou na aeronave para prender 
e interrogar o agressor, cuja 
identidade não foi revelada, acu-
sado de pôr em perigo a seguran-
ça dos passageiros e da tripula - 
ção, segundo apurou a RST, 
emissora sediada em Belgrado. 
Não foi registada qualquer rei-
vindicação política ou religiosa. o 

Dragões falham 
apetecido playoff 
Apesar da goleada, o FC Porto 
acabou no 3.° lugar do Grupo 
C da Champions e fora do 
playoff de acesso aos 'oitavos' 
da prova europeia. E já estão 
definidas as eliminatórias; o 
La Rioja (ESP) recebe (entre 
24 e 28 de fevereiro) o Motor 
Zaporozhye (UCR) e o Skjern 
(DIN) o Meshkov Brest (BIE). 
As 2.aS mãos serão entre 2 e 6 
de março de 2016. 
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VOLEIBOL 

1* Divisão masailks 
Série A, 7.* jornada: Amares-Santo Tirso, 0-3; Fa-
malicense AC-Gueifães, 3-0. aaailkaOka1.9  Fa-
malicense AC, 13 pts; 2.9  VC Viana, 10; 3.1? Santb 
Tirso, 9; 4.9  Gueifães, 3; 5.9  Amares, 1. 

Série B, 7.§ Onsda: CV Espinho-Fiàes, 0-3; Acadé-
mica-Ala Nun 'Alvares, 2-3. Claudicação: 1Y Fiães, 
19 pts; 2.9  Académica, 14; 3.9  Ala Nun 'Álvares Gon-
domar, 5; 4.9  CV Espinho, 4. 

1 
• 

ANDEBOL 
2. Divisão' 
Zona Noite, 10.' jornada: Modicus-São Paio Olei-
ros, 23-24; Xico Andebol-FC Gaia, 25-27; Sanjoa-
nense-São Bernardo, 27-30; Santo Tirso-Boavista, 
35-24; Ac. S. Mamede-Fermentões, 33-26; FC Por-
to B-Marítimo, 27-28; Arsenal-Estarreja, 30-24. 

Ui jornada: S. Paio Oleiros-Marítimo, 25-24. 

Classificação: 1.9  Santo Tbso, 30 pts; 2.9  S. Mame-
de, 26; 3.9  FC Gaia, 26; 4.9  S. Bernardo, 26; 5.9  Ais 
enal, 26; 6.9S. Paio Oleiros, 19; 7.9  Sanjoanense, 
19; 8.9  Marítimo, 19; 9.9  Fermentões; 18; 10.9  Es-
tarreia, 16; 11.9  FC Porto, 15;129 Modicus;14; 13.9  
Xico Andebol, 14;14.º Boavista, 12. 

Zona Sul, 10.§ jornada: Almada-Marienses, 23-30; 
Juve Lis-Boa Flora, 20-27; V. Setúbal-Sismaria, 30-
27; Benavente-Torreense, 33-23; Alto Moinho-Ca-
mões, 30.24; ilhavo-1.9  Dezembro, 22.27; loures-
Benfica 8, 19-32. 

Clasilkação: 1.9  Boa Hora, 29 pts; 2.9  V. Setúbal, 
28; 3.9  Sismaria, 26; 4.9  Marienses, 26; 5.9  Bena-
vente, 24; 69 Benfica B, 22; 7.9  Juve Lis, 22; 8.9  
Alto Moinho, 20; 9.9  Camões, 20;10.º 1.9  Dezem-
bro, 17; 11.9  Torrense, 15; 12.9  Loures, 13; 13.9  (lha- 

.' vo, 12; 14.9  Almada, 10. 

1.0  DiviSS feminina 
til jornada: Madeira SAD-CS Madeira, 37-21; AJa-
vanum-Col. Gaia, 28-26; Juve Lis-Col. João Barros, 
21-25; Passos Manuel-Assomada, 27-34; Maias-
tars-Alpendorada, 32-26; Leça-Santa Joana Maia. 

Classificação: 1.9  Madeira SAD, 33 pts; 2.9  Col. 
Gaia, 31; 3.9  Alavarium, 30; 4.9  Maiastars, 27; 
5.9  Leça, 23; 6.9  Col. João Barros, 22; 7.9  CS Ma-
deira, 22; 8.9  Assomada, 21; 9.9  Santa Joana, 17; 
10.9  Juve Lis, 16;11.º Passos Manuel, 16; 12.9  AI-
pendorada, 14. 

BASQUETEBOL 
Prciga 
Zona Norte, 9.9  jornada: Illiabum-Esgueira, 75-48; 
Vasco da Gama-Ginásio, 82-79; Dragon Force-Guei-
fões, 71-62; Sampaense-Sangalhos, 84-78. 
Classificação: 1.9  Ilhabum, 18 pts; 2.9  Dragon Force, 
14; 3.9  Sangalhos, 14; 4.9  Vasco da Gama, 13; 5.9  
Guifões, 13; 6.9  Ginásio, 12; 7.9  Esgueira, 11; 8.9  
Sampaense, 10. 

Zona Sul, 9.§ jornada: Academia-Barreirense, 59-
80; Atlético-Belenenses, 81-52. 
Classificação: 1. Terceira Basket, 186pts; 2.9  Barrei-
rense, 15; 3.9  Benfica, 14; 4.9  Atlético, 14; 5.9  Estoril, 
13; 6.9  Angra Basket, 13; 7.9  Belenenses, 12; 8.9  
Academia, 11. 

liga laminina 
9.IIjornada. U. Sportiva-GDESSA, 74-82; Olivais-
Benfica, 74-82; Vagos-Lanada, 62-71; Torres No-
vas-Quinta dos Lombos, 77-58; Boa Viagem-Spor-
ting, 59-54; Ovarense-CAB Madeira, 43-84. 

10.11 jorriada: U. Sportiva-Sporting, 64.52; Boa Via-
gem-GDESSA, 62-97; Vagos-CAB Madeira, 66-75. 

Ciassfficação: 1.9  GDESSA, 20 pts; 2.9  CAB Madei-
ra, 19; 3.9  U. Sportiva, 18; 4.9  Boa Viagem, 15, 5.9  
Lousada, 14, 6.9  Benfica, 14; 7.9  Sporting, 14; 8.9  
Torres Novas 13; 9.9  Quinta dos lombos, 12;10.º 
Olivais, 12;119 Vagos, 11; 12.9  Ovarense, 9. ' 

HÓQUEI EM PATINS 
2.?  Divisão • Zona Norte 
ID.§ jornada: Famaticense-CD Póvoa, 6-4; Ac. Espi-
nho-Juv. Pacense, 9-4; Taipense-Riba D' Ave, 7-3; 
Cucujães-Carvalhos, 5-4; Marco-Valença, 3-4; La-
vra-Inf. Sagres, 2-6; EL Azeméis-OC Barcelos B, 5-2. 

Classikação: 1.9  Riba d'Ave, 22 pts; 2.9  Ac. Espi-
nho, 22; 3.9  Vatença, 20; 4,2  El Azeméis, 18; 590C  

Barcelos 8,16; 6.9  Inf. Sagres, 16' 7.9  Carvalhos, 15; 
8.9  Famalicense, 14; 9.9  Taipense, 12; 10.9  CD Pó-
voa, 11; 11.9  Marco, 11;12.º lavra, 10;13.º Juv. Pa-
cense, 8;149 Cucujães, 3. 

2.11  Divisão • Zona Sul 
10.§ jornada: Maritimo-Sesimbra, 4-6; J. Salesiana-
Grándola, 4-5; HC Sintra-Campo Ourique, 5-3; AD 
Oeiras-Alenguer, 8-3; Sp. Tomar-Benfica El, 7-5; Na-
fanos-Bibboteca, 3-4; Os Tigres-Ac. Coimbra, 3-2. 

Oassilicação: 1.9  Sp. Tomar, 24pts; 2.9  Giándola, 
22; 3.9  HC Sintra, 20; 4.9  Os Tigres, 19; 5.9  Bibliote-
ca, 19; 6.9.Benfica 8,18; 7.9  AD °eiras 18; 8.9  C. Ou-
fique, 16; 9.9  Académica, 14; 10.9  Juv. Salesiana, 
10;11.º Alenguer, 8;12.º Sesimbra, 8;139 Maríti-
mo, 3;14.º Nafarros, 3. 

ta Divisão feminina 
Zona Noite, 4.I jornada: San joanense-Carvalhos, 
2-3; HC Mealhada-Académica, 0-2; Inf. Sagres-Vila 
Boa Bispo, 3-5. 

Classificação: 1.9  Académica, 12 pts; 2.9  Vila Boa 
Bispo, 9; 3.9  Carvalhos, 6; 4.91-IC Mealhada, 4; 5.9  
Sanjoanense, 4; 6.9  Inf. Sagres, 0. 

Zona Sul. 8.9  jornada: Alverca-Stuart Massarná, 1-
3; Turquel-Tojal, 8-0; Benfica-J. Salesiana, 9-1. ' 

Classificação: 1.9  Benfica, 21 pts; 2.9  S. Massarfiá, 
18; 3.9  Turguel, 15; 4.9  Juv. Salesiana, 6; 5.9 0s lo-
binhos, 6; 6.9  Alverca, 6; 7.9  Tojal, 0. 

TÉNIS DE MESA 
ti Divisão masculina 
9.1  jornada: Toledos-Ponta do Pargo, 3-2; Juncai-
São Roque, 4-0; V. Setúbal-Guilhabreu, 0-4; Benfi-
ca-Novelenese, 4-1. 

10.§ jornada: Toledos-São Roque, 4-0; V. Setúbal-
Novelense, 1-4; Benfica-Guilhabreu, 4-1. 

Gassricação: 1.9  Sporting, 29 pts; 2.970-ledos, 22; 
3.9  Benfica, 20; 4.9  Juncai, 18; 5.9  Novelense, 14; 
6.9  Cuilhabreu, 13; 7.9  Ponta do Pargo, 12; 8.9  São 
Roque, 11; 9.9  Juv. Sanguedo, 9;10.9  V. Sellbal, O. 

Série Açores, 6.e jornada: FC Calheta-CD Marien-
ses, 1-3; Clube K-Praiense, 3-0; Ribeirense-Antigos 
Alunos, 3-1. Oassilicação: 1.9  Clube K,18 pts; 2.9  Ri-
beirense, 14; 3.9  Praiense, 10; 4.9  Marienses, 7; 5.9  
Antigos Alunos, 6; 6.9  FC Calheta, 0. 

I.. Divisão feminina 
12-• jornada: Porto Vólei-Ribeirense, 3-0; Escola 
Pedro Eanes Lobato-Santo Tirso, 3-0, Gueges-Cas-
telo da Maia, 3-2, Atlético VC-Boavista, 3-0, Sp. 
Braga-lusófona,3-1; 13.9  jornada: Belenenses- • 
Boavista, 3.1, Lusófona-Castelo da Maia, 3-1, Atléti-
co VC-Ribeirense, 3-0, Escola Pedro Eanes Lobato-
Poito Vólei, 0-3. 

Classificação: 1.9  Porto Vólei, 38; 2.9  Atlético, 34; 
3.9  Leixões, 30; 4.9  Boavrsta, 21; 5.9  Esc. Pedro Ea-
nes Lobato, 21; 6.9  Lusófona, 20; 7.9  Belenenses, 
17; 8.9  Sp. Braga, 15; 9.9  Castelo da Maia, 13; 10.9  
Ribeirense, 10; 11.9  Guei%es, 6;12.º Santo Timo, 0. 
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TAÇA DE PORTUGAL 

Vitória recebe 
Sporting em jogo 
entre 'históricos' 
El Volvidos mais de seis anos 
desde a saída da extinta Liga Pro-
fissional, o Vitória de Setúbal volta 
a receber hoje (17h00) o Sporting 
nos 16 avos-de-final da Taça de 
Portugal. "É uma partida de eleva-
da carga simbólica entre dois his-
tóricos, que premeia o esforço do 
Vitória em recuperar o andebol", 
referiu o treinador António San-
tos, que promete um Pavilhão An - 
toine Velge com o mesmo clima 
entusiástico de sempre. 

"Vamos ter muita gente. O Vi-
tória está numa fase de reestrutu-
ração desportiva e financeira, que 
tem apostado na formação dos jo-
vens das escolas do ensino básico. 
Temos perto .de 60 andebolistas, 
entre os 5 e 10 anos, que serão° fu-
turo do clube", defendeu António 
Santos, também conhecido por 
'Picas', igualmente antigo técnico 
do Belenenses e Águeda. 

A qualidade do trabalho técnico 
mantém-se, poiso Vitória encon-
tra-se no 2.Q lugar da 2.4  Divisão, 
numa época considerada como 
'Ano Zero', depois dos problemas 
financeiros, que continuam a estar 
na ordem do dia. 

António Santos promete que a 
sua equipa vai lutar: "Ninguém 
joga para perder e não vamos para 
brincar. O Sportingvai ter de con-
tar com a nossa opósição. Na 2.4  
Divisão, queremos estar na fase fi-
nal, mas ainda não ternos condi-
ções para subir à1.4." 

16 AVOS-DE-FINAL 
Marienses(2.è)-Sanjoanense(2.4)16ho0 
Vela de Tavira (2.4)-ABC (1.4) 16h30 
Sismaria (2.4)-S. Mamede (2.) 16h30 
Arsenal (2.°)-FC Porto (1.4) whoo 
V. Setúbal (2.4)-Sporting (1.4) whoo 
Mala (1.4)-Beienenses (1.4) 17hoo 
Sp. Espinho (2.4)-AC Fafe (1.a) 17h00 

Benavente (2.')-CCP Serpa (3.4) 17h00 
A. Santas (1.4)-P. Manuel (1.4) 18hoo 
P. Lanhoso(3 4)-Avanca (1 18hoo 
S. Bernardo (2.4)-A. Moinho(2 4) 18hoo 
Módicos (2.°)-Madeira SAD (1.4) 18hoo 
Camões (2.4)-Xico Andebol (2.a) 18hoo 
S. P. Oleiros (2.d)-Marítimo (2.4) 18hoo 
Juve Lis (2 4)-Benfica (1.4) Ighoo 
Boa Hora (2.°)-Sp. Horta (1.4) 2ohoo 
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Vojvodina vive momentos de terror no regresso do Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-12-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=74545058

 
Lateral esquerdo russo, Alexej Rastworzew, interveio quando agressor tentou abrir saída de
emergência Um fim de semana atribulado. Depois de cilindrada (37-15) pelo FC Porto na última
jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, a equipa sérvia do Vojvodina sofreu outro percalço no
domingo, durante a ligação entre Frankfurt e Belgrado, no regresso da Invicta. Foram momentos
tensos vividos sobre os céus da Áustria, a 11 mil metros de altitude, depois de um passageiro de
origem jordana, com passaporte norte-americano, ter semeado o pânico no voo 1406 da companhia
aérea alemã Lufthansa. O homem tentou invadir a cabina dos pilotos com o objetivo de despenhar o
avião, ameaçando abrir uma das saídas de emergência. Só que entre os passageiros encontravam-se
os jogadores do Vojvodina, que dominaram o agressor e o controlaram, muito em parte graças ao
poder físico do lateral esquerdo russo, Alexej Rastworzew, e do treinador-adjunto, o sérvio Milan
Mirkovic. "O homem agiu de forma suspeita desde o início da viagem, percorrendo o avião. Decidi
intervir quando o treinador me pediu ajuda, pois ele tentou abrir a porta de emergência", revelou
Alexej Rastworzew, em declarações à agência russa TASS. Com 38 anos, o medalha de bronze nos
Jogos Olímpicos de Atenas'2004 e campeão nacional pela Sérvia, com 2 metros de altura e mais de
115 kg de peso, e o técnico mantiveram escolta, durante o resto do voo, ao alegado terrorista, que,
entalado entre a dupla nos bancos da classe executiva, não mais apresentou resistência. O presidente
do Vojvodina, Milan Djukic, assistiu à cena: "O homem pareceu-me mentalmente instável", explicou o
dirigente. Passado o susto, o avião manteve a rota normal e aterrou em perfeitas condições na capital
sérvia às 12h45 locais, no horário previsto. Foi então que a polícia entrou na aeronave para prender e
interrogar o agressor, cuja identidade não foi revelada, acusado de pôr em perigo a segurança dos
passageiros e da tripulação, segundo apurou a RST, emissora sediada em Belgrado. Não foi registada
qualquer reivindicação política ou religiosa. Autor: Alexandre Reis
 
 02h02
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Angola joga com Cuba
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-12-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2015/12/08/angola-joga-com-cuba

 
08-12-2015 16:33
 
 Estarão frente a frente duas seleções que somaram derrotas nas duas jornadas já disputadas.
 
 Equipa feminina de andebol de Angola
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção angolana defronta hoje a sua congénere de Cuba para a terceira jornada do grupo B do
campeonato do mundo de andebol feminino que se disputa na Dinamarca.
 
 Estarão frente a frente duas seleções que somaram derrotas nas duas jornadas já disputadas.
 
 Angola perdeu com a Suécia (23-37) e Holanda (24-37), enquanto Cuba baqueou ante Polónia (22-
27) e China (30-39).
 
 A seleção de Angola ocupa a sexta e última posiçõo sem pontuar, enquanto a seleção cubana é
quinta, também sem pontos, mas com melhor saldo de golos em relação à Angola.
 
 Suécia e Holanda lideram o grupo com quatro pontos, seguidas da Polónia e China com dois cada
uma, nas terceira e quarta posições respetivamente.
 
 Nesta fase de grupos apuram-se os primeiro quatro para a fase seguinte.
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Juan Angel Napout aceita extradição para os Estados Unidos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-12-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c4eb3683

 
08-12-2015 20:07
 
 A FIFA foi abalada por um escândalo de corrupção em maio.
 
 Foto: FABRICE COFFRINI / AFP
 
 FIFA
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O ex-presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e vice-presidente da FIFA
Juan Angel Napout, detido quinta-feira em Zurique no âmbito do escândalo de corrupção que abala o
organismo, aceitou a sua extradição para os Estados Unidos.
 
 Depois de numa primeira audição judicial após a sua detenção, em Zurique, ter recusado deixar a
Suíça, Napout reconsiderou e aceitou agora a sua extradição, confirmou hoje a justiça helvética,
depois de o facto ter sido noticiado pela imprensa do Paraguai, de onde o vice-presidente da FIFA é
natural.
 
 Juan Angel Napout e o também vice-presidente da FIFA Alfredo Hawit foram detidos a 03 de
dezembro pela justiça suíça, no âmbito do escândalo de corrupção que tem abalado a FIFA.
 
 No mesmo dia, o Departamento de Justiça norte-americano anunciou a existência de 16 novos
acusados no âmbito do caso, oito dos quais admitiram a sua implicação.
 
 Hawit, que lidera interinamente a Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas
(CONCACAF), e Napout, o presidente da Confederação Sul-Americana (Conmebol), são suspeitos de
terem recebido milhões de dólares em troca da venda de direitos de comercialização relacionados com
torneios de futebol na América Latina, bem como dos jogos para as qualificações do Mundial.
 
 O governo suíço confirmou novas detenções, mas apenas fez referência a dois casos que tiveram por
base "pedidos de detenção apresentados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos a 29 de
novembro de 2015".
 
 Além de Hawit e Napout, foram indiciados o panamiano Ariel Alvarado, membro do Comité de
Disciplina da FIFA e o peruano Manuel Burga, membro do Comité de Desenvolvimento da FIFA e
antigo presidente da Federação de Futebol do Perú.
 
 O hondurenho Rafael Callejas, atual membro da comissão de Televisão e Marketing da FIFA e o
boliviano Carlos Chavez, tesoureiro da CONMEBOL, Luis Chiriboga, presidente da Federação de Futebol
do Equador e membro do comité executivo da CONMEBOL estão também entre os indiciados.
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 Na lista de 16 novos suspeitos figuram ainda Marco Polo del Nero, presidente da Confederação
Brasileira de Futebol (que na semana passada anunciou sua demissão do Comité Executivo da FIFA),
Eduardo Deluca, antigo secretário-geral da CONMEBOL, Brayan Jimenez, presidente da Federação de
Futebol da Guatemala e membro do Comité da FIFA para o 'fair-play' e responsabilidade social.
 
 O atual secretário-geral da CONMEBOL, o argentino José Luis Meiszner, o antigo tesoureiro da
CONMEBOL e atual membro do Comité de Auditoria e 'Compliance' da FIFA Romer Osuna, bem como
Rafael Salguero, presidente da Federação de Futebol da Guatemala, constam também da lista.
 
 Entre os acusados estão também o brasileiro Ricardo Teixeira, antigo presidente da Confederação
Brasileira e atual membro do Comité Executivo da FIFA, Hector Trujillo, secretário-geral da Federação
de Futebol da Guatemala e juiz do Tribunal Constitucional do seu país, e Reynaldo Vasquez, antigo
presidente da Federação de Futebol de El Salvador.
 
 A FIFA foi abalada por um escândalo de corrupção em maio, a dois dias da reeleição de Joseph Blatter
como presidente do organismo máximo do futebol mundial, num processo aberto pela justiça dos
Estados Unidos e que levou à acusação de 14 dirigentes e ex-dirigentes.
 
 No início de junho, Blatter apresentou a demissão, abrindo o caminho para novas eleições, que foram
marcadas para 26 de fevereiro de 2016. A 25 de setembro, o Ministério Público suíço instaurou um
processo criminal a Blatter, que foi interrogado na qualidade de arguido, por suspeita de gestão
danosa, apropriação indevida de fundos e abuso de confiança.
 
 A 08 de outubro, Blatter, o secretário-geral da FIFA, o francês Jérôme Valcke, e o presidente da
UEFA, o também francês Michel Platini, foram suspensos provisoriamente por 90 dias pelo Comité de
Ética da FIFA, por implicação no escândalo de corrupção que atingiu a instituição.
 
 Na base das suspensões estão os inquéritos que decorrem no próprio órgão da FIFA, ainda que vários
outros responsáveis do organismo mundial estejam também a ser investigados pelas autoridades
suíças e norte-americanas.
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Vice-presidente Juan Angel Napout aceita extradição para os Estados Unidos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-12-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f2ea09fa

 
8 de Dezembro de 2015, às 18:50
 
 O ex-presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e vice-presidente da FIFA
Juan Angel Napout, detido quinta-feira em Zurique no âmbito do escândalo de corrupção que abala o
organismo, aceitou a sua extradição para os Estados Unidos.
 
 Depois de numa primeira audição judicial após a sua detenção, em Zurique, ter recusado deixar a
Suíça, Napout reconsiderou e aceitou agora a sua extradição, confirmou hoje a justiça helvética,
depois de o facto ter sido noticiado pela imprensa do Paraguai, de onde o vice-presidente da FIFA é
natural.
 
 Juan Angel Napout e o também vice-presidente da FIFA Alfredo Hawit foram detidos a 03 de
dezembro pela justiça suíça, no âmbito do escândalo de corrupção que tem abalado a FIFA.
 
 No mesmo dia, o Departamento de Justiça norte-americano anunciou a existência de 16 novos
acusados no âmbito do caso, oito dos quais admitiram a sua implicação.
 
 Hawit, que lidera interinamente a Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas
(CONCACAF), e Napout, o presidente da Confederação Sul-Americana (Conmebol), são suspeitos de
terem recebido milhões de dólares em troca da venda de direitos de comercialização relacionados com
torneios de futebol na América Latina, bem como dos jogos para as qualificações do Mundial.
 
 O governo suíço confirmou novas detenções, mas apenas fez referência a dois casos que tiveram por
base "pedidos de detenção apresentados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos a 29 de
novembro de 2015".
 
 Além de Hawit e Napout, foram indiciados o panamiano Ariel Alvarado, membro do Comité de
Disciplina da FIFA e o peruano Manuel Burga, membro do Comité de Desenvolvimento da FIFA e
antigo presidente da Federação de Futebol do Perú.
 
 O hondurenho Rafael Callejas, atual membro da comissão de Televisão e Marketing da FIFA e o
boliviano Carlos Chavez, tesoureiro da CONMEBOL, Luis Chiriboga, presidente da Federação de Futebol
do Equador e membro do comité executivo da CONMEBOL estão também entre os indiciados.
 
 Na lista de 16 novos suspeitos figuram ainda Marco Polo del Nero, presidente da Confederação
Brasileira de Futebol (que na semana passada anunciou sua demissão do Comité Executivo da FIFA),
Eduardo Deluca, antigo secretário-geral da CONMEBOL, Brayan Jimenez, presidente da Federação de
Futebol da Guatemala e membro do Comité da FIFA para o 'fair-play' e responsabilidade social.
 
 O atual secretário-geral da CONMEBOL, o argentino José Luis Meiszner, o antigo tesoureiro da
CONMEBOL e atual membro do Comité de Auditoria e 'Compliance' da FIFA Romer Osuna, bem como
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Rafael Salguero, presidente da Federação de Futebol da Guatemala, constam também da lista.
 
 Entre os acusados estão também o brasileiro Ricardo Teixeira, antigo presidente da Confederação
Brasileira e atual membro do Comité Executivo da FIFA, Hector Trujillo, secretário-geral da Federação
de Futebol da Guatemala e juiz do Tribunal Constitucional do seu país, e Reynaldo Vasquez, antigo
presidente da Federação de Futebol de El Salvador.
 
 A FIFA foi abalada por um escândalo de corrupção em maio, a dois dias da reeleição de Joseph Blatter
como presidente do organismo máximo do futebol mundial, num processo aberto pela justiça dos
Estados Unidos e que levou à acusação de 14 dirigentes e ex-dirigentes.
 
 No início de junho, Blatter apresentou a demissão, abrindo o caminho para novas eleições, que foram
marcadas para 26 de fevereiro de 2016.
 
 A 25 de setembro, o Ministério Público suíço instaurou um processo criminal a Blatter, que foi
interrogado na qualidade de arguido, por suspeita de gestão danosa, apropriação indevida de fundos e
abuso de confiança.
 
 A 08 de outubro, Blatter, o secretário-geral da FIFA, o francês Jérôme Valcke, e o presidente da
UEFA, o também francês Michel Platini, foram suspensos provisoriamente por 90 dias pelo Comité de
Ética da FIFA, por implicação no escândalo de corrupção que atingiu a instituição.
 
 Na base das suspensões estão os inquéritos que decorrem no próprio órgão da FIFA, ainda que vários
outros responsáveis do organismo mundial estejam também a ser investigados pelas autoridades
suíças e norte-americanas.
 
 PGF // PA
 
 Lusa/fim
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Taça de Portugal: Vitória recebe Sporting em jogo entre "históricos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-12-2015

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/taca_de_portugal_vitoria_recebe_sporting_em_jogo_entre_quothisto

ricosquot.html

 
02:16 . Record
 
 Volvidos mais de seis anos desde a saída da extinta Liga Profissional, o Vitória de Setúbal volta a
receber hoje (17h00) o Sporting nos 16 avos-de-final da Taça de Portugal...
 
 Por Record
Volvidos mais de seis anos desde a saída da extinta Liga Profissional, o Vitória de Setúbal volta a
receber hoje (17h00) o Sporting nos 16 avos-de-final da Taça de Portugal. "É uma partida de elevada
carga simbólica entre dois históricos, que premeia o esforço do Vitória em recuperar o andebol",
referiu o treinador António Santos, que promete um Pavilhão Antoine Velge com o mesmo clima
entusiástico de sempre.
"Vamos ter muita gente. O Vitória está numa fase de reestruturação desportiva e financeira, que tem
apostado na formação dos jovens das escolas do ensino básico. Temos perto de 60 andebolistas, entre
os 5 e 10 anos, que serão o futuro do clube", defendeu António Santos, também conhecido por 'Picas',
igualmente antigo técnico do Belenenses e Águeda.
A qualidade do trabalho técnico mantém-se, pois o Vitória encontra-se no 2.º lugar da 2.ª Divisão,
numa época considerada como 'Ano Zero', depois dos problemas financeiros, que continuam a estar
na ordem do dia.
António Santos promete que a sua equipa vai lutar: "Ninguém joga para perder e não vamos para
brincar. O Sporting vai ter de contar com a nossa oposição. Na 2.ª Divisão, queremos estar na fase
final, mas ainda não temos condições para subir à 1.ª."
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Vojvodina vive momentos de terror no regresso do Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-12-2015

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/vojvodina_vive_momentos_de_terror_no_regresso_do_porto.html

 
02:02 . Record
 
 Lateral esquerdo russo, Alexej Rastworzew, interveio quando agressor tentou abrir saída de
emergência...
 
 Por Record
Um fim de semana atribulado. Depois de cilindrada (37-15) pelo FC Porto na última jornada do Grupo
C da Liga dos Campeões, a equipa sérvia do Vojvodina sofreu outro percalço no domingo, durante a
ligação entre Frankfurt e Belgrado, no regresso da Invicta. Foram momentos tensos vividos sobre os
céus da Áustria, a 11 mil metros de altitude, depois de um passageiro de origem jordana, com
passaporte norte-americano, ter semeado o pânico no voo 1406 da companhia aérea alemã Lufthansa.
O homem tentou invadir a cabina dos pilotos com o objetivo de despenhar o avião, ameaçando abrir
uma das saídas de emergência. Só que entre os passageiros encontravam-se os jogadores do
Vojvodina, que dominaram o agressor e o controlaram, muito em parte graças ao poder físico do
lateral esquerdo russo, Alexej Rastworzew, e do treinador-adjunto, o sérvio Milan Mirkovic.
"O homem agiu de forma suspeita desde o início da viagem, percorrendo o avião. Decidi intervir
quando o treinador me pediu ajuda, pois ele tentou abrir a porta de emergência", revelou Alexej
Rastworzew, em declarações à agência russa TASS.
Com 38 anos, o medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas'2004 e campeão nacional pela
Sérvia, com 2 metros de altura e mais de 115 kg de peso, e o técnico mantiveram escolta, durante o
resto do voo, ao alegado terrorista, que, entalado entre a dupla nos bancos da classe executiva, não
mais apresentou resistência.
O presidente do Vojvodina, Milan Djukic, assistiu à cena: "O homem pareceu-me mentalmente
instável", explicou o dirigente.
Passado o susto, o avião manteve a rota normal e aterrou em perfeitas condições na capital sérvia às
12h45 locais, no horário previsto. Foi então que a polícia entrou na aeronave para prender e interrogar
o agressor, cuja identidade não foi revelada, acusado de pôr em perigo a segurança dos passageiros e
da tripulação, segundo apurou a RST, emissora sediada em Belgrado. Não foi registada qualquer
reivindicação política ou religiosa.
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Andebol verde-rubro 
perde em S. Paio Oleiros 

A equipa do Marítimo perdeu 
ontem no reduto do São Paio 
Oleiros, por 25-24 (12-12 ao 
intervalo) em mais um jogo a 
contar para o Campeonato 
Nacional da II Divisão, zona norte 
em andebol. Num jogo bastante 
equilibrado os madeirenses 
estiveram a vencer até bem perto 
do final, mas viriam a ser 
surpreendidos nos segundos finais. 
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Juvenil do ABC de Nelas na selecção
João Carlos Ferreira, juvenil da equipa de andebol do
ABC de Nelas, foi chamado pelo seleccionador nacional
Rolando Freitas para integrar a equipa que se prepara
para disputa o Torneio Internacional Avilés (Espanha)
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Amanhã há
Taça com
o Sporting
A equipa de andebol sé-

nior do Vitória re-
cebe esta terça-feira, no 
Antoine Velge, a partir 
das 17 horas, o Sporting, 
num jogo a contar para os 
16-avos-fi nal da Taça de 
Portugal.

Uma partida em que é 
aguarda uma forte pre-
sença de adeptos vitoria-
nos no recinto sadino, pa-
ra apoiar a equipa setuba-
lense num clássico do an-
debol luso, desta vez com 
os ‘leões’ a militar no es-
calão maior e os vitorianos 
no patamar secundário.

Entretanto, a equipa do 
Vitória recebeu e venceu 
este sábado, por 30-27, o 
Sismaria, na 10ª jornada 
do campeonato nacional – 
Zona Sul, e segurou a vice-
-liderança do campeonato.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho cumpriu ontem
o “dever” de vencer por margem
que não permite especulações o
Passos Manuel, uma equipa que
não dispõe de idênticos argu-
mentos competitivos.

A partir dos cinco minutos,
momento em que se observou a
última diferença tangencial (4-3)
os bracarenses  começaram a
erguer uma diferença que ao
intervalo já era de oito golos
(20-12). 

Na etapa complementar, muito
embora mantendo um ritmo de
jogo intenso — os minhotos sem
necessidade imediata —as equi-
pas foram cometendo falhas téc-
nicas, com frequentes passes
errados. O treinador dos braca-
renses, Carlos Resende, aprovei-
tou para voltar a gerir a equipa,
dando minutos de descanso a jo-
gadores mais utilizados e expe-
riência aos mais jovens — che-
gou a ter em simultâneo na
segunda parte  três elementos
que ainda jogam nos juniores.
Foi assim com o guarda-redes
Cláudio Silva, que correspondeu
com boas defesas e os jogadores
de primeira linha Oleksander
Nekrushets e André Gomes, que
voltaram a evidenciar quali-
dades no jogo de meia distância,
embora também demonstrando
que na acção defensiva têm mui-
to a aprender. Nas próximas se-
manas o nível de exigência para
os bracarenses vai voltar a subir. 

ABC/UMinho vence Passos Manuel
e faz as malas para o Algarve 
NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, o ABC/UMinho venceu ontem o Passos Manuel, por 33-25, em jogo a
contar para a 14.ª jornada do campeonato nacional Andebol 1. Minhotos jogam terça-feira no recinto do
Vela de Tavira, para a Taça de Portugal.

GERALDO DIAS  

Com 17 anos, Oleksander Nekrushets em acção atacante: marcou quatro golos

ABC/UMINHO 33
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e
Cláudio Silva (GR), Fábio Vidrago, Hugo
Rocha (5), Diogo Branquinho (3), Miguel
Sarmento (2), Ricardo Pesqueira (2),  João
Gonçalves (1), Carlos Martins (4), Nuno
Grilo (1 ),  Nuno Rebelo (3) Oleksander
Nekrushets (4), André Gomes (1) e Tomás
Albuquerque (7). 
Treinador: Carlos Resende

PASSOS MANUEL 25
Alexandre Moura, Rodrigo Trindade,
Miguel Moura, Pedro Sequeira (6), Hugo
Fernandes (2), Gilson Correia, João Casal
(2), David Piedade, Gonçalo Valério (5),
Ricardo Queirós (2), Ricardo Barrão (3) 
João Ferreira (5)
Treinador: João Comédias

Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros Fernando Costa e Diogo Teixeira .
Intervalo 20 - 12.

O central do ABC/UMinho,
Pedro Seabra, que se
lesionou no Restelo e tem
regresso previsto para
Janeiro, apresentou-se
ontem no Pavilhão Sá
Leite integrado e
equipado, brincou com a
bola ao intervalo.

Pedro Seabra

Carlos Resende (treinador do ABC/UMinho)
“Temos jogos muito exigentes 
que é importante vencermos” 
“Tenho que estar satisfeito, não só pela vitória, mas pela forma  como vence-
mos, porque todos os resultados são possíveis. No campo teórico, há diferença
entre o Passos Manuel e o ABC. Mas se não entrássemos concentrados o resulta-
do poderia não ser este. Houve oportunidade para toda a gente em campo e to-
da a gente deu uma resposta interessante. Estamos num mês engraçado. Va-
mos terça-feira a Tavira jogar para a Taça de Portugal, depois à Maia defrontar o
Águas Santas, um jogo muito difícil também e depois recebemos o FC Porto e o
Madeira SAD. Estamos a falar de jogos muito exigentes que é importante ven-
cermos, para acabarmos este ano da melhor forma”.

João Comédias (treinador do Passos Manuel)
“Jogos com candidatos ao título 
servem para melhorar auto-estima”
“O ABC é um claro candidato ao título, sem dúvida. Jogou como tal e a superio-
ridade que demonstrou é de quem é candidato a título. (...)  
Destes jogos retiram-se as coisas principais para nós: aproveitar estes jogos
com os candidatos ao título para ganhar alguma  auto-estima e melhorarmos
aos processos, para nos jogos do nosso campeonato já estarmos mais prepara-
dos.  Para nós, a luta pela permanência está muito dependente da possiblidade
de ir ao play-off. Nós estamos nessa guerra. Estamos muito fragilizados. Fal-
tam-nos jogadores importantes, esperamos que recuperem a tempo desses jo-
gos principais”. 

§cabinas

ANDEBOL 
JORNADA 14

TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S

1. FC Porto 42 14 14 0 0 446 327 7 0 0 228 173 7 0 0 218 154
2. Sporting 38 14 12 0 2 470 341 6 0 1 235 165 6 0 1 235 176
3. Benfica 38 14 12 0 2 419 342 7 0 0 225 169 5 0 2 194 173
4. ABC/UMinho 33 13 10 0 3 409 367 5 0 1 184 167 5 0 2 225 200
5. Madeira SAD 31 14 8 1 5 390 368 5 0 2 202 172 3 1 3 188 196
6. Ag. Santas 27 13 7 0 6 354 361 4 0 3 198 197 3 0 3 156 164
7. ISMAI 21 14 3 1 10 361 414 1 1 5 187 223 2 0 5 174 191
8. Avanca 21 13 4 0 9 304 357 2 0 4 142 169 2 0 5 162 188
9. Passos Manuel 21 14 3 1 10 344 406 1 0 6 163 196 2 1 4 181 210

10. SC Horta 19 12 3 1 8 287 347 1 0 5 147 182 2 1 3 140 165
11. Fafe 18 14 1 2 11 344 409 1 2 4 165 193 0 0 7 179 216
12. Belenenses 15 13 1 0 12 286 375 0 0 7 146 186 1 0 5 140 189

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

ISMAI, 26; Fafe, 25

Madeira SAD, 26; FC Porto, 27

SC Horta-Ag. Santas

Sporting, 32; Avanca, 24

Benfica, 37; Belenenses, 23

ABC/UMinho, 33; P. Manuel, 25

Madeira SAD - ISMAI

Belenenses - Fafe

Avanca - Benfica

Ag. Santas - ABC/UMinho

FC Porto - SC Horta

Passos Manuel - Sporting
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Avelino Conceição

SEM HISTÓRIA Recebendo
um dos mais sérios candidatos

ao título, a Artística de Avanca
acabou por sair derrotada fren -
te ao Sporting, que controlou
desde inicio a partida e venceu
sem contestação. Sabendo das
dificuldades que esperavam à
sua equipa, Carlos Martingo ,

apostou num sete que de al-
guma forma tem dado bons re-
sultados, mas que teve na ba-
liza do Sporting o seu maior
obstáculo.

A contrastar esteve a eficácia
leonina, que ia ganhando van-
tagem e chegando ao intervalo
já com nove golos à maior. A
equipa lisboeta continuou a do-
minar na segunda parte e, fa-
zendo uma sucessão de golos
que avolumaram ainda mais a
diferença no marcador, chegou
a ter uma vantagem de 11 golos
a meio deste período. Valeu
ainda a abnegada atitude por
parte do conjunto da casa, que
numa fase de jogo em que tudo

estava decidido, “encurtou” um
pouco a diferença.

Os oito golos de vantagem
dos “leões” no resultado final
mostram bem a diferença de
valores individuais de equipas
com objectivos distintos. Refe-
rência para a estreia do novo
reforço da Artística, o cubano
Pedro Veitia. Para além dos três
golos, mostrou que poderá ser
uma peça importante para os
objectivos traçados pelo clube
de ficar nos oito primeiros e ga-
rantir desde logo a manutenção
e a disputa do “play-off”.

Excelente arbitragem da jo-
vem, mas muito experiente du-
pla de Braga.|

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Diferença de valores bem patente
ARTÍSTICA                                      24

Treinador: Carlos Martingo.
Luís Silva; Victor Alvarez (5), Miguel
Baptista, Ricardo Mourão (1), Vasco
Santos (3), Diogo Oliveira (4) e Ricardo
Ramos - sete inicial - Pedro Carvalho,
Pedro Veitia (3), Nuno Carvalho (4), Je-
nilson Monteiro (1), Marco Sousa,
Marco Ferreira, Alberto Silva (1), Carlos
Santos (2) e João Carvalho.

SPORTING                                       32

Treinador: Francisco Azanza.
Aljosa Cudic; Pedro Portela (5), Frankis
Marzo (6), Pedro Solha (3), João An-
tunes (1), Edmilson Araújo (1) e Fábio
Magalhães (4) - sete inicial - Luís
Oliveira, Bosko Bjelanovic (1), Bruno
Moreira (2), Sérgio Barros (2), Carlos
Carneiro, Francisco Tavares, Diogo
Domingos (1), Pedro Spinola (3) e João
Pinto (3).

Pavilhão Municipal Adelino Dias Costa, em Avanca. Assistência: cerca de 200 es-
pectadores. Árbitros: César Carvalho e Daniel Freitas (A.A. Braga). Oficiais de
Mesa: Agostinho Teixeira e António Basto. Ao intervalo: 9-18.
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Sérgio Loureiro

Herlander Silva tinha dito, na
véspera, que para vencer a fase
regular a sua equipa tinha, ob-
rigatoriamente, que derrotar o
Colégio de Gaia. A tarefa ante-
via-se complicada face a um
adversário que contava, até en-
tão, com vitórias em todos os
jogos disputados. Mas as tri-
campeãs nacionais “puxaram
dos galões” e a verdade é que

as aveirenses rubricaram uma
exibição mesmo à altura do seu
estatuto.

A entrada em cena chegou a
ser demolidora. Os golos sur-
giram em catadupa e com toda
a naturalidade, com destaque
para o trabalho ofensivo de Ma-
riana Lopes. Na baliza, Isabel
Góis cedo iniciou o seu próprio
espectáculo, com defesas dig-
nas de uma grande guarda-re-
des e que, à partida, pareciam
difíceis . Contra-ataque de 1x0?
Góis nunca se intimidou e pa-
rou, bastantes, com classe.

Quando Sheila Santos se viu
obrigada a parar o cronómetro
já o Alavarium estava em fuga
no marcador (7-3). Foi uma cir-
cunstância perfeitamente nor-
mal que a primeira parte ti-

vesse terminado com a turma
da casa à frente por quatro go-
los (17-13).

Quem não viu o “filme” do
primeiro tempo, teve a oportu-
nidade de o rever no início da

segunda parte. Novamente um
Alavarium em grande, domi-
nador e crente das suas (eleva-
das) potencialidades. Para se ter
uma ideia de como a equipa
funcionou em pleno, basta dizer
que o Colégio de Gaia marcou
o seu primeiro golo neste pe-
ríodo quando o cronómetro as-
sinalava 36m34s (21-14).

Sentindo algum deslumbra-
mento, o Alavarium quebrou
um pouco. O adversário apro-
veitou e chegou mesmo a as-
sustar. Quase que ia a jogo (24-
22 e com posse de bola) mas lá
estava Isabel Góis para resolver.
Novo assomo de grandiosidade
e a vitória ficou garantida pe-
rante um excelente trabalho da-
quela que é a melhor dupla de
arbitragem nacional. |

Mostrar o escudo de campeãs
Classe Exibição coroada com uma vitória inequívoca diante do até aqui invicto Colégio de Gaia.
O Alavarium foi “gigante” e teve em Isabel Góis um “muro” intransponível
ALAVARIUM                                  28

Treinador: Herlander Silva.
Isabel Góis; Mariana Lopes (7), Ana
Neves (2), Maria Ramos (2), Filipa
Fontes (4), Mónica Soares (6) e Soraia
Fernandes (3) - sete inicial - Andreia
Madaíl, Elisa Moreira (2), Soraia
Domingues (1), Sara Sousa (1), Maria
Coelho e Viviana Rebelo.

COLÉGIO DE GAIA                    26

Treinadora: Sheila Santos.
Jéssica Ferreira; Fernanda Carvalho (1),
Bebiana Sabino (4), Helena Soares (8),
Ana Gante, Nair Pinho (1) e Patrícia
Lima (2) - sete inicial - Irina Vieira, Sara
Andrade (1), Vanessa Silva (1) e Sandra
Santiago (6).

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro. Assistência: cerca de 150 espectadores.
Árbitros: Eurico Nicolau (AA Leiria) e Ivan Caçador (AA Leiria). Ao intervalo: 17-13.

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Florinhas do
Vouga também
ganharam
A recolha de alimentos e
de produtos de higiene
revelou-se, pelo se-
gundo ano consecutivo,
um sucesso. O público
correspondeu à cha-
mada e, no intervalo do
encontro, os elementos
das Florinhas do Vouga
levaram uma enormi-
dade de produtos ali-
mentares e de higiene.
“Foi um êxito. Não foram
só os espectadores, mas
também as nossas atle-
tas, as atletas do Colégio
de Gaia e, inclusiva-
mente, os árbitros tam-
bém fizeram questão de
doar alimentos. Foi
muito bom e a vitória
também foi espectacu-
lar”, sintetizou a diri-
gente Helena Ferreira. |

Mariana Lopes esteve irrepreensível em termos ofensivos

PAULO RAMOS
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Alavarium ganha jogo
solidário frente ao líder
da 1.ª Divisão Feminina
Andebol | P23
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SAD veio a ser superior. FOTO JOANA SOUSA/ASPRESS 

Madeira Andebol SAD 
não deu hipóteses 
SPORTS MADEIRA 
ENTROU BEM 
NA PARTIDA MAS 
DEPOIS FALTOU 
MATURIDADE 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O derbi entre o Madeira Andebol 
SAD e Sports da Madeira, ontem no 
Pavilhão do Funchal, partida que 
marcou o arranque da segunda volta 
da competição, foi naturalmente ga-
nho pela formação do Madeira An-
debol por 37-21, com as comandadas 
da técnica Sandra Fernandes em 
vantagem ao intervalo por 19-10. 

Uma vitória que se justifica por 
vários motivos. Desde logo a maior 
experiência competitiva de algu-
mas das andebolistas do Madeira 
Andebol, factor determinante 
num jogo que teve praticamente 
um só sentido. Não menos impor-
tante a postura e organização de 
jogo da 'sociedade' que desde cedo 
deixou claro que não estaria para 
`facilidades'. 

No outro lado as jovens do 
Sports da Madeira até entraram 
bem no jogo, com uma boa dinâmi-
ca e organização, mas de pouca 
dura. Desde logo por 'culpa' do ad-
versário, mas também porque as 
jovens comandadas pelo técnico 
Marco Freitas tem um longo cami- 

nho a percorrer, sobretudo as 
mais novas e com pouca expe-
riência. O seu técnico bem tenta 
`puxar' pelo rigor, mas na verda-
de os erros técnicos a algumas 
desatenções tiravam a emotivida-
de cedo desde derbi, que diga-se 
apesar da vantagem do Madeira 
Andebol SAD foi disputado com 
alguma notas de qualidade de 
ambos os lados. 

Num encontro onde a vitória 
do Madeira Andebol SAD não es-
teve em causa, ambos os técnicos 
acabaram por dar tempo compe-
titivo a praticamente todas as op- 

ções. Vitória justa do Madeira 
Andebol SAD que foi sempre su-
perior. Para o Sports, uma derro-
ta não é propriamente um desai-
re. É também uma nova oportu-
nidade para continuar a evoluir. 

O Madeira SAD: Anais (9), 
Márcia (4), Ana Andrade (4), Eri-
ca (5), Renata (9), Mariana(6), 
Frederica, Carlota, Claudia, Dia-
na, Filipa e Mónica. Sports: Ná-
dia, Mónica Gomes (2), Carolina 
(1), Ana Castro (3), Sara (5), Ana 
Filipa (1), Claudia Vieira (6), Jés-
sica (1), Carolina (2), Sofia, Bea-
triz, Petra, Odete, e Liya, 
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Andebol do 
Marítimo vence 
FC Porto B 
A equipa do Marítimo conseguiu 
ontem uma valiosa vitória (27-28) 
no reduto do FC Porto B, em jogo 
a contar para a 10.a jornada do 
Campeonato Nacional da II Divi-
são de andebol masculino. 

A formação verde-rubra não es-
teve bem na primeira parte e veio 
a ir para o intervalo a perder por 
quatro bolas (16-12). Já nos últi-
mos 30 minutos o conjunto orien-
tado por Paulo Vieira acabou por 
dar a volta, com uma grande exi-
bição conseguindo assim o triunfo 
pela margem mínima de um golo 
(27-28). 

Hoje os madeirenses voltam a 
jogar, a partir das 17 horas, desta 
feita no reduto da formação de 
São Paio Oleiros. P. V. L. 
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Liga dos Campeões

FC Porto falhou
presença no play-off

O FC Porto falhou ontem a presença no ‘play-off’ 
de acesso aos oitavos de final da Liga dos Cam-
peões de andebol ao terminar no terceiro lugar do 
Grupo C, com os mesmos pontos dos espanhóis 
do Naturhouse La Rioja.

Apenas os dois primeiros lugares do grupo da-
vam acesso ao ‘play-off’ e com o primeiro entre-
gue aos bielorrussos do HC Meshkov Brest restava 
a FC Porto e ao La Rioja lutarem pela outra vaga, 
embora os espanhóis se encontrassem em vanta-
gem no confronto direto.

O FC Porto, primeiro a entrar em jogo, ven-
ceu o seu adversário da última ronda, os sérvios 
do Vojvodina, por 37-15, e ficou à espera de uma 
ajuda dos eslovacos do Tatran Presov na receção 
ao La Rioja, que começou uma hora e 30 minu-
tos depois.

O Tatran Presov, que ao intervalo vencia por 
8-6, colaborou com os ‘dragões’ até quatro mi-
nutos do final, dado que se encontrava a ven-
cer por 19-18, mas depois sofreu dois golos e 
desperdiçou ainda por duas vezes a hipótese 
do empate.

O encontro ficou definitivamente sentenciado 
quando Tomas Cip falhou o empate para o Tetran 
Presov, a 40 segundos do fim – resultado que ser-
via ao FC Porto – e Fernandez Perez marcou para 
o La Rioja a sete segundo do apito final.

O FC Porto despede-se da ‘Champions’ com 
sete vitórias, cinco delas em casa, e com os mes-
mos 14 pontos do Naturhouse La Rioja, enquanto 
o Meshkov Brest venceu o agrupamento, com 16.
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 josé costa lima 

Q
ue o ABC/UMinho 
é teoricamente mais 
forte que o Passos 
Manuel não é novi-

dade para ninguém, mas 
também na prática os aca-
demistas demonstraram 
máximo profissionalismo 
na hora de receber o oita-
vo classificado da I Divi-
são nacional de andebol. 
Em jogo da 14.ª jornada, 
a equipa bracarense não 
teve grandes dificulda-
des, cedo resolveu o en-

contro e, não menos im-
portante que tudo o que 
já foi escrito, pôde fa-
zer uma gestão do plan-
tel tendo em conta o exi-
gente mês que tem pela 
frente, com deslocações 
a Tavira, já na terça-feira 
para a Taça de Portugal, 
assim como uma viagem 
até à Maia para defron-
tar o Águas Santas, não 
esquecendo as receções 
que se avizinham com-
plicadas ante o Madeira 
SAD e o campeão nacio-
nal FC Porto. 

Quanto à partida de 
ontem, apenas por uma 
vez o Passos Manuel es-
teve na frente do marca-
dor, logo nos minutos ini-
ciais, mas depressa o ABC 
arrancou para um desní-
vel acentuado a partir dos 
cinco minutos e que ao in-
tervalo assinalava oito go-
los de diferença. 

Após o descanso, o téc-
nico Carlos Resende apro-
veitou para dar oportuni-
dade a alguns jovens do 
grupo de trabalho, como 
os ainda juniores Cláu-

abc/uminho passeou em mais uma jornada da i divisão nacional 

Passos bem confortáveis 
sem pedras nos sapatos

Ao intervalo, o ABC vencia por oito golos, diferença que se manteve no final

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Fernando Costa 
e Diogo Teixeira

ABC/UMinho 33
Humberto Gomes; Emanuel Ribeiro 
e Cláudio Silva (GR),Fábio Antunes, 
Hugo Rocha (5), Diogo Branquinho 
(3), Miguel Sarmento (2), Ricardo 
Pesqueira (2), João Gonçalves (1), 
Carlos Martins (4), Nuno Grilo 
(1), Nuno Rebelo (3), Oleksandr 
(4), André Gomes (1) e Tomás 
Albuquerque (7). 

Treinador: Carlos Resende

Passos Manuel 25
Miguel Moreira e Alexandre Moura 
(GR); Rodrigo Trindade, Miguel 
Moura, Pedro Sequeira (6), Hugo 
Fernandes (2), Gilson Correia, João 
Casal (2), David Piedade, Gonçalo 
Valério (5), Ricardo Queirós (2), 
Ricardo Barrão (3), João Ferreira (5).  

Treinador: João Comédias 

Ao intervalo 20-12

Carlos Resende, treinador do ABC/UMINHO 

«Todos estiveram bem»
Não foi só o resultado que agradou como a exibição 
protagonizada. Carlos Resende elogiou a atitude dos 
seus jogadores no embate com o Passos Manuel, so-
bretudo pelo facto de terem evitado uma das sur-
presas da jornada 14. 

«Estou satisfeito pela vitória e pela forma como 
vencemos. Quando uma equipa não está no seu me-
lhor todos os resultados são possíveis e, felizmen-
te, entrámos concentrados. Se isso não acontecesse, 
provavelmente o resultado não teria sido este. Fi-
quei agradado por ter posto toda a gente em cam-
po e todos terem dado uma resposta positiva», teste-

A
ve

lin
o

 L
im

a

munhou o técnico do ABC/UMinho aos jornalistas, 
antevendo um dezembro frenético para o plantel.  
«Vamos ter alguns jogos complicados, para a Taça de 
Portugal e para o campeonato, e era importante ter-
minar este ciclo que aí vem com vitórias», fechou.

João Comédias: «ABC claro candidato»  
Para João Comédias, este tipo de jogos «servem pa-
ra ganhar auto-estima», frente a um «claro candi-
dato ao título».  

«Queremos estar mais preparados para os jogos 
do nosso campeonato, da manutenção. Temos al-
guns jogadores lesionados, mas vamos tentar re-
cuperá-los. Para mim, o ABC é um claro candidato 
ao título e neste jogo demonstrou bem a sua supe-
rioridade», resumiu o treinador do Passos Manuel. 

dio Teixeira (guarda-re-
des), Oleksandr e André 
Gomes, e os bracaren-
ses não deixaram de es-
tar equilibrados. 

O Passos Manuel bem 
tentou reagir como podia, 
esteve à altura dos aconte-
cimentos na segunda par-
te, mas estava claro à vista 
de todos que o adversário 
de indumentária amarela 
é mesmo de outro cam-
peonato e que os lisboe-
tas nunca chegaram a ser 
uma pedra no sapato dos 
minhotos. 
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ANDEBOL
FC PORTO FALHA OITAVOS
DA LIGA DOS CAMPEÕES

O FC Porto venceu o Vojvodi-
na por 37-15, mas falhou on-
tem a presença no ‘play-off’
de acesso aos oitavos de final
da Liga dos Campeões de an-
debol ao terminar no 3.º lu-
gar do Grupo C, com os mes-
mos pontos dos espanhóis do
Naturhouse La Rioja que ven-
ceu o Tatran Presov. 
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Madeira SaD cumpre
frente ao Sports Madeira
O Madeira SAD venceu o Sports Madeira por 37-21, em jogo que marca o início
da segunda volta da I Divisão de andebol feminino

O
Madeira SAD venceu on-
tem o Club Sports Ma-
deira por 37-21, com 19-
10 ao intervalo, no dérbi
do andebol feminino, em

jogo da 12.ª jornada da I Divisão
Nacional. Um triunfo natural
da equipa mais forte e que está

No dérbi do andebol feminino madeirense, Renata Tavares foi a melhor marcadora ao apontar 10 golos para o Madeira SAD.

ANDEBOL
carlos Silva
carlosilva@jm-madeira.pt

©
 M
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tim
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na luta pelo título nacional, fren-
te a uma jovem formação que
tenta apurar-se para o “play-
off”. Desde cedo o Madeira SAD
colocou-se em vantagem fruto
do domínio que teve em todos
os processos de jogo, quer em
termos defensivos, quer nas
ações ofensivas, apesar da en-
trega e esforço da equipa azul e
branca. Um jogo onde se desta-
cou a pivot Renata Tavares com
10 golos, a melhor marcadora
da SAD e jogo. Pelo lado do
Sports Madeira, a melhor mar-

cadora foi Cláudia Vieira com
seis golos. 

MarítiMo vence Fc Porto B
No setor masculino, o Maríti-

mo jogou em casa do FC Porto
B e venceu por tangencial 28-
27, com 16-12 ao intervalo favo-
rável aos jovens dragões, em
jogo da 10.ª jornada da 2.ªdivisão
- Zona Norte, disputado no Mu-
nicipal de Gaia.  Hoje, às 17:00,
a equipa verde-rubra visita o
São Paio de Oleiros, o segundo
jogo desta jornada dupla. JM
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Um gesto de boa
vontade dá direito
a ver o encontro
Solidário Alavarium volta a ajudar aqueles que menos têm.
Doar alimentos ou produtos de higiene abre portas do pavilhão

Sérgio Loureiro

O embate entre Alavarium e
Colégio de Gaia, agendado pa -
ra hoje, a partir das 18.30 horas,
vai muito para além de um de-
safio entre o actual tricampeão
nacional e o líder do Campeo-
nato Multicareda 1.ª Divisão Fe-
minina. O encontro confere um
(elevado) grau de solidariedade
por força de mais uma inicia-
tiva levada a cabo pelos diri-
gentes do emblema aveirense.
O público que comparecer no
pavilhão está convidado a levar
um produto alimentar ou de
higiene que será reencaminha -
do para a instituição Florinhas
do Vouga. Porque ajudar não é
uma palavra vã.

“Sabemos que temos um pa-
pel social muito importante
em Aveiro. Ora, como estamos
numa altura de fraternidade,
como é o Natal, junta-se o útil
ao agradável”. Helena Ferreira,
elemento da Direcção do Ala-
varium, é a voz desta iniciativa
que pretende, no mínimo, jun-
tar a mesma quantidade de ali-
mentos e produtos de higiene
que o emblema aveirense con-
seguiu angariar na época pas-
sada, também nesta fase do
ano. “O ano passado entrega-
mos à volta de duas paletes de
produtos. Obviamente que o

nosso desejo era conseguir-
mos mais, mas se fizermos o
mesmo já seria muito bom”,
lembra.

E se alguém pensa que este
convite é dirigido apenas e só
ao público em geral está muito
enganado. “Estamos, também,
a sensibilizar as nossas atletas
para esta situação. Queremos,
muito, que cada um disponibi-
lize o que entender e puder. Seja
um quilo de arroz, um pacote
de massa, ou um produto de
higiene. Tudo o que quiserem
entregar será bem-vindo e en-
tregue a quem realmente pre-
cisa”, explica Helena Ferreira.

A nível meramente desporti -
vo, há, forçosamente, um outro
aliciante. Que não deixa de ser
importante e a ter em con ta.

Pela frente, as comandadas de
Herlander Silva terão as líderes,
invictas, registe-se, deste nacio-
nal feminino. Vencer e angariar
os produtos para os necessita-
dos seria o quê?. “Seria o má-
ximo, claro. Sabemos que o Co-
légio de Gaia ainda não perdeu
neste campeonato, mas como
jogamos em casa queremos
ganhar e subir na classificação”,
ressalva Helena Ferreira.

Para agenda, aqui fica a nota:
hoje, com início agendado para
as 18.30 horas, no pavilhão do
Alavarium, as tricampeãs na-
cionais recebem as líderes, sem
derrotas, do Colégio de Gaia. A
entrada tem o custo de um (ou
mais) produtos alimentares ou
de higiene. Porque, repete-se,
ajudar não é uma palavra vã.|

Jogadoras também foram sensibilizadas para contribuir com um bem não perecível

D.R.

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Máxima força e equipa pre-
parada para ganhar. A sín-
tese sai do treinador, Her-
lander Silva, que, no final de
mais uma semana de treino,
sente que o Alavarium quer
muito ganhar este jogo. E
explica porquê. “Se nós
que remos ficar em primei -
ro lugar na fase regular, te-
mos que ganhar. Depende-
mos apenas de nós, mas
também sabemos que, esta

época, fomos a única for-
mação nacional a ganhar
ao Colégio de Gaia, num
torneio organizado por eles,
precisamente uma semana
antes do início do campeo-
nato” O estímulo está dado.
Ganhar é palavra de ordem
num embate de gigantes
que marca, indiscutivel-
mente, a 11.ª jornada da 1.ª
Divisão Nacional Feminina
de Andebol. |

“Se queremos ficar em 
primeiro temos que ganhar”
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Madeira Andebol /Sports Madeira protagonizam mais um dérbi. 

Dérbi regiona 

 

foco em 

 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Madeira Andebol SAD e CS Madei-
ra voltam a encontrar-se esta tarde a 
partir das 17 horas no principal pal-
co do andebol madeirense, o Pavi-
lhão do Funchal, para mais um en-
contro referente à fase regular no 
`nacional' da I Divisão em seniores 
femininos, partida que marca igual-
mente o arranque da segunda volta 
da competição. 

Sem dúvida um sempre apetecí-
vel jogo de andebol entre duas for-
mações que à sua 'conta e medida', 
têm sido protagonistas de uma pro-
va bastante positiva. Claramente na 
linha da frente o Madeira Andebol 
SAD comandado pela técnica San-
dra Fernandes. 

As madeirenses partilham o co-
mando do campeonato nacional 
com o Colégio de Gaia com 30 pon-
tos em 11 partidas já realizadas. O 
Madeira SAD venceu nove jogos 
empatou outro e apenas frente ao 
Colégio de Gaia averbou a única 
derrota. Números que deixam evi-
denciar a extrema competitividade 
da prova mais importante do calen-
dário do andebol feminino. 

Já o Sports da Madeira, comanda-
do tecnicamente por Marco Freitas, 
apresenta-se nesta partida com 21 
pontos conquistados e ocupando 
um brilhante quinto lugar. Numa 
prova equilibrada no que à luta por 
um lugar na fase final diz respeito, as 
madeirenses tem vindo a marcar a 
sua posição. Para além de tudo apre-
sentam como argumento de 'peso' a 
actual melhor marcadora da prova 
Sara Gonçalves, que com 119 golos 
apontados em 11 jogos, uma média 
de 10,8 por jogo, não deixará de ter 
uma atenção redobrada do outro 
lado da 'barreira'. 

Na II Divisão em seniores mascu- 

SPORTS MADEIRA 
E MADEIRA SAD 
REALIZAM HOJE 
UM JOGO QUE DEVE 
SER ANIMADO 

linos, o conjunto do Marítimo volta 
a jogar duplamente fora de portas. 
Este sábado pelas 15 horas em casa 
do Porto B, partida a ter lugar no Pa-
vilhão Municipal de Gaia. Amanhã 
os madeirenses defrontam pelas 17 
horas o São Paio de Oleiros. 

Taça de Portugal a 8 de Dezembro 
Na próxima terça-feira, 8 de De-
zembro, registe-se a disputa de 
mais uma eliminatória da Taça de 
Portugal. Pelas 18 horas o Madei-
ra Andebol SAD em masculinos 
actua em casa do Módicus, en-
quanto igualmente às 18 horas o 
Marítimo repete a visita ao São 
Paio de Oleiros agora para a Taça. 
No Funchal pelas 17 horas a for-
mação do CS Madeira recebe o 
Passos Manuel. O Madeira Ande-
bol SAD em femininos só dia 11 de 
dezembro pelas 20 horas disputa 
a sua eliminatória em casa do Va-
longo Vouga. 
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ABC/UMinho recebe passos manuel. jovem andré gomes feliz 

«Estou a safar-me bem...»

 pedro vieira da silva

A
ndré Gomes, lateral 
do ABC/UMinho, 
de apenas 17 anos, 
fez, ontem, junta-

mente com o capitão de 
equipa Pedro Seabra, a an-
tevisão do jogo desta tar-
de, a partir das 17h00, na 
catedral do andebol, com 
o Passos Manuel.

«Estás pronto?», atirou, 
segundos antes de serem 
lançadas as questões ao 
puto, Pedro Seabra.

«A adaptação está a ser 
boa e é muito bom apren-

der com os meus colegas 
que têm mais experiência. 
Acho que me estou a sa-
far bem mas só o Carlos 
(referia-se ao técnico dos 
minhotos) pode falar so-
bre isso», disse, entre sor-
risos. «O Carlos ou eu», 
reclamou Pedro Seabra.

«Carlos Resende 
confia em mim»
Mas, afinal de contas, o que 
tem pedido Carlos Resen-
de? A resposta sai certinha 
da boca de André Gomes.

«Ele fala-me muitas ve-
zes da mentalidade que 
preciso ter. É o meu pri-
meiro ano nos seniores e 
ele diz-me para não ter 
medo. Quero adaptar-me 
bem e o mister acredita 
em mim. Por isso, vou fa-
zer tudo o que puder para 
não defraudar as expecta-
tivas», destacou.

André Gomes (à esquerda) e Pedro Seabra na conferência de imprensa

D
R
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pedro seabra regressa em 2016

«Vencer Odorhei foi importante
porque passámos a ideia de que
poderíamos ter vencido a Taça Challenge»

Pedro Seabra, capitão de equipa, fez de Carlos Resen-
de. «Ainda não decidi quem vou colocar a jogar», brin-
cou, dando, de seguida, a tática para o embate desta tar-
de (17h00) com o Passos Manuel.

«Quem fala da estratégia vai chegar mais tarde... Digo, 
apenas, que o que está na nossa cabeça é vencer, sempre. 
E, jogando em casa, somos favoritos», destacou o central. 

«Queremos vencer para continuarmos colados aos 
lugares de cima. Queremos chegar ao play-off na me-
lhor classificação possível», vincou, notando que a equi-
pa deu uma resposta «fantástica» no jogo com Avanca.

«Esta fase é muito importante, porque teremos uma 
reta final de muitos jogos até ao final do ano. Passar a 
eliminatória com o Odorhei foi importante, também do 
ponto de vista psicológico, porque deixamos em campo 
a imagem de que poderíamos ter vencido a Taça Chal-
lenge na última época. Passámos esta, mas foi apenas 
uma eliminatória de um caminho que queremos longo 
e que, desta vez, tenha um final diferente», juntou, su-
blinhando que tem sido «muito difícil» estar fora. «Mas 
a resposta da equipa tem sido espetacular», finalizou.

Jogos de hoje
ABC/UMinho-Passos Manuel ............................17h00
Sporting-AA Avanca .................. 18h00 (Andebol TV)
 ISMAI-AC Fafe  .................................................... 19h00
Benfica-Belenenses ...... 19h00 (BTV e Andebol TV)
Sp. Horta- Águas Santas ...................................... 21h00
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Andebol Feminino

A equipa de andebol feminino do Colégio de Gaia vai
jogar, hoje, às 18h30, no pavilhão do Alavarium, em
Aveiro. As atletas gaienses continuam invictas no
campeonato, com 10 vitórias em 10 jogos, mas hoje têm
pela frente as campeãs nacionais em título. Paula Castro,
treinadora da equipa, assume que é um jogo “difícil e
sabemos das dificuldades que iremos encontrar. É mais
uma final”. Quanto à invencibilidade, “é importante, mas
um dia poderemos ter o reverso”, alertou a treinadora.

Colégio de Gaia visita
as campeãs nacionais
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Andebol em cheio em Setúbal
O pavilhão Antoi-

ne Velge acolhe este 
fi m-de-semana uma jor-
nada recheada de ande-
bol vitoriano. 

No sábado, os juvenis 
recebem, às 15 horas, o 
Alto do Moinho, e logo de 

seguida, às 17, o grande 
jogo de seniores entre os 
líderes Vitória e Sismaria.

Para domingo, mais 
dois desafi os, com a for-
mação em destaque. A 
partir das 15h30, a equi-
pa sadina de iniciados 

mede forças com o Alto 
do Moinho e duas horas 
mais tarde começa o en-
contro Vitória-Alverca, no 
patamar de juniores.

Dois dias de andebol 
em força à aguardar apoio 
vitoriano.
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Jéssica Ferreira, João Amaral, João Rodrigues, José Costa, 
André Tavares (treinador), Vera Cardoso e Luisa Félix 

Nota de excelência para a AJM 

Vera Cardoso supercampeã 
Jéssica Ferreira e João Amaral 
também arrecadam títulos na 

natação adaptada regional 

Andebol tigre empata em Coimbra 

Foi mais um fim-de-sema-
na brilhante para a Acade-
mia José Moreira (AJM), o 
segundo consecutivo, em que 
as equipas venceram os 10 
jogos em disputa. Juntando a 
estes brilhantes resultados, a 
AJM continua a liderar as 
respetivas classificações, em 
que oito das nove provas (cin-
co escalões continuam invi-
tos, sem conhecer, por isso, o 
sabor da derrota). 

Num sábado recheado de 
jogos em casa, e com alguns 
jogos com um coeficiente de 
dificuldade elevado, a primei-
ra equipa a entrar em ação foi 
a dos Iniciados femininos, que 
recebeu o Gueifães e numjogo 
sem grande grau de dificul-
dade, dominaram claramen-
te o seu adversário e triunfa-
ram uma vez mais por 3-1 
(25-15, 25-13,16-25 e 25-9). 

De seguida foi a vez dos 
cadetes masculinos se deslo-
carem até Lamego, para de-
frontar o Latino Coelho. Os 
rapazes da AJM estiveram 
muito bem e com uma exibi-
ção muito segura, venceram 
por 0-3 (6-25, 19-25 e 19-25). 
A mesma hora, os cadetes fe-
mininos, deslocaram-se até 
Amarante para defrontar a 
equipa local e num jogo sem 
história, tal a superioridade 
das atletas da AJM, vence-
ram por 0-3 (12-25, 9-25 e 8-
25). 

Depois, foi a vez dos ju-
venis femininos se desloca-
rem a Canidelo para defron-
tar a equipa local, e num jogo 
sem grande oposição, as atle-
tas da AJM, uma vez mais, 
demonstraram a sua superi-
oridade e venceram com toda 
a justiça por 0-3 (6-25, 9-25 e 
2-25). 

As juniores da AJM de-
frontaram o Foz na qualida-
de de visitante, e deram uma 
demonstração cabal da sua 
superioridade, vencendo por 
0-3 (9-25, 6-25 e 13-25). 

Para terminar o dia, as 
seniores deslocaram-se até 
Viana do Castelo, para de-
frontar a equipa do Perre, que 
até à data liderava em con-
junto com a AJM a classifica-
ção.-  Num jogo que se avizi-
nhava com algum grau 'de 
dificuldade, e apesar de uma  

má entrada em jogo, as atle-
tas da AJM recompuseram-
se e acabaram por realizar 
uma exibição consistente, de-
monstrando uma vez mais a 
sua superioridade e vence-
ram por 1-3 (25-23,16-25, 22-
25 e 18-25). 
• No domingo, logo pela 

manhã, os Minis B desloca-
ram-se novamente ao Castêlo 
da Maia para realizar a se-
gunda volta do Torneio de 
Natal, demonstrando todo o 
seu empenho e evolução. Ain-
da pela manhã, as Iniciadas, 
cumprindo o segundo jogo 
da jornada dupla, receberam 
a Académica S. Mamede e 
dando continuidade à série 
de bons resultados, domina-
ram claramente o seu adver-
sário e triunfaram uma vez 
mais por 3-0 (25-16, 25-17 e 
25-18), mantendo a sua inven-
cibilidade. 

De seguida foi a vez dos 
juniores se deslocarem até à 
Povoa de Varzim para de-
frontarem a equipa local, e 
num jogo em que se adivi-
nhavam dificuldades acres-
cidas, em face de a AJM se 
encontrar bastante desfal-
cada, e numa partida muito 
equilibrada, a AJM acabou 
por vencer por 2-3 (20-25, 25-
22, 23-25, 25-22 e 18-20), ga-
rantindo praticamente o 
apuramento para a fase final 
do Regional e mantendo tam-
bém a sua invencibilidade na 
prova. 

Da parte da tarde, os ju-
venis masculinos, receberam 
em casa a equipa do Leixões, 
e perante um adversário sem-
pre complicado, os atletas da 
AJM estiveram bastante in-
constantes, mas acabaram por 
vencer por 3-1 (25-13, 25-22, 
22-25 e 25-16), carimbando 
mais uma vitória e manten-
do, também, a sua inven-
cibilidade. 

Para fechar em beleza, 
esta longa jornada, os se-
niores masculinos, desloca-
ram-se até às Taipas, para 
defrontar a equipa local. Es-
perava-se um jogo complica-
do para a AJM, mas urna vez 
mais, realizando uma exibi-
ção convincente, venceu bri-
lhantemente por 1-3 (21-25, 
25-19, 15-25 e 18-25).  

da, organizado pela Asso-
ciação de Natação do Cen-
tro Norte de Portugal, com 
84 nadadores em represen-
tação de doze clubes: Spor-
ting de Aveiro, FC Porto, 
Alhandra SC, CN Maia, 
ADA Porto, Fluvial Por-
tuense, CF Vilacondense, 
Vila D'Este, APC Coimbra, 
CN Miranda do Corvo, 
Feira Viva e Sporting de 
Espinho (parceria com a 
Câmara Municipal) com 
seis nadadores (três mas-
culinos e três femininos). 

Jéssica Ferreira (classe 
S14 sénior) também abri-
lhantou a participação 
espinhense com os títulos 
regionais nas provas de 
50m e 100m costas. Esta 
nadadora alcançou tam-
bém o terceiro lugar nos 
200m livres è o quinto nos 
100m livres. Luisa Félix 
(classe S21) sagrou-se vi-
ce-campeã nos 25m e 50m 
livres. 

Das quatro equipas de 
andebol feminino da Asso-
ciação Académica de Espi-
nho em competição, apenas 
duas jogaram em casa no 
passado fim-de-semana. 

A primeira a entrar em 
competição foi a de infantis 
que recebeu a equipa da 
Liga dos Amigos de Agua-
da de Cima, que regressou 
a casa com uma derrota por 
20-3. 

Na deslocação ao Pavi-
lhão da Lavandeira, em 
Santa Maria da Feira, as 
minis academistas obtive-
ram a primeira vitória no 
Campeonato, ao baterem 
o estreante Feirense por 
21-24. 

De parabéns estão as 
iniciadas, sob o comando 
técnico do 'mister' Gus-
tavo Silva, que a duas jor-
nadas do fim, já têm ga-
rantido o acesso à fase 
seguinte no Campeonato 
Nacional, após terem ven-
cido o Monte por 15-8, na 
deslocação à Murtosa. 

As juniores, na sempre 
difícil deslocação a Aveiro, 
foi a única equipa da Asso-
ciação Académica de Espi-
nho a não conseguir a vitó-
ria, e perderam no terreno 
do Alavarium por 42-25. 

Minis - Maria Moreira, 
Ana Ribeiro (1 golo), Beatriz 
Ferreira, Carolina Marqués 

Nos masculinos, o me-
lhor "tigre" foi João Ama-
ral (S14 sénior), que nos 
50m e 100m bruços foi 
campeão regional, vice-
campeão nos 100m livres 
e subiu ao terceiro lugar 
do pódio nos 100m costas. 
José Pedro Costa (classe 
S6) foi vice-campeão nos 
100m costas e terceiro nos 
100m livres. João Rodri-
gues (classe 14 sénior) teve 
também uma prestação 
positiva, ao alcançar o ter-
ceiro lugar na prova de 
50m costas, o quarto nos 
100m costas e 50m livres e 
o sexto nos 100m livres. 

(1), Matilde Oliveira, Marta 
Pinheiro (1), Lara Dias, Luana 
Redol, Sara Silva (2), Luisa 
Maganinho, Mariana Lima 
(9) e Mariana Ferreira (10). 
Treinadora: Sara Magalhães. 

Infantis - Luna Gomes, 
Ana Branco (7 golos), Lara 
Marques, Luana Ferreira, Iris 
Marques (1), Joana Pimenta 
(1), Maria Carvalho, Inês Ra-
mos (2), Raquel Tavares (2), 
Francisca Cardoso (3), Lia 
Gomes (1) e Joana Campos 
(3) Treinador: Adelino Pinto. 

Juniores - Regina Rocha 
(2 golos), Sofia Mota (2), Inês 
Almeida (3), Rita Mota, 
Viviana Silva (9), Sara Mou-
tinho, Leonor Gonçalves (7), 
Rita Pinho, Maria Mota, 
Fabiana Moreira (1) e Inês 
França (1). Treinador: Ade-
lino Pinto. 

Eis os próximos jogos: 
Académica de Espinho-Arse-
nal Canelas (juniores femini-
nos), domingo, às 10 horas, 
no Pavilhão Municipal Napo-
leão Guerra, em Cassufas 
(Anta); Académica de Espi-
nho-Valongo do Vouga (ju-
venis femininos), sábado, às 
15 horas, no Pavilhão Muni-
cipal Napoleão Guerra, em 
Cassufas (Anta); Académica 
de Espinho-Alavarium (mi-
nis femininos), domingo, às 
14 horas, no Pavilhão Muni-
cipal Napoleão Guerra, em 
Cassufas (Anta). 

A equipa de andebol de 
seniores masculinos foi a 
Coimbra empatar com a 
Académica local (29-29) em 
encontro a contar para o Cam-
peonato Nacional da 3.' Divi-
são. Os tigres, ao intervalo, 
venciam os estudantes por 13-
15. Os espinhenses ocupam o 
segundo lugar da tabela 
classificativa. 

Na próxima terça-feira, a 
equipa liderada por Pedro La-
garto irá bater-se com o 
Andebol Clube de Fafe, da ta 
Divisão, em jogo a contar para 
os dezasseis avos de final da 
Taça de Portugal, a realizar 
na Nave Polivalente de Espi-
nho às 17 horas. 

Por sua vez, a equipa de 
juniores masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho per-
deu, em casa, com a equipa 
do Feirense, por 18-20 (8-14 
ao intervalo), em encontro do 
Campeonato Nacional da 2.' 
Divisão. 

Os juvenis masculinos do 
Sporting Clube de Espinho 
consolidaram o segundo lu-
gar no Campeonato Nacio-
nal da 1a Divisão vencendo o 
Futebol Clube Infesta, no pa-
vilhão do adversário, por 26-
30 (12-17 ao intervalo), no 
primeiro jogo da segunda 
volta. 

A equipa de infantis mas-
culinos tigres, liderada por 
Hugo Valente, ascendeu à li-
derança do Campeonato Na-
cional, vencendo o Ala-
varium, no pavilhão do ad-
versário, em Aveiro, por 
24-36 (14-17 ao intervalo). 

Por fim, a equipa 'B' de 
minis masculinos do Sporting 
Clube de Espinho, sob o co-
mando de Rui Cordeiro, ba-
teu o Feirense 'B' por 30-21 
(17-12 ao intervalo). 

Seniores - Vítor Pereira e 
João Ribeiro (guarda-redes); 
Pedro Almeida (1 golo), João 
Domingues (3), André Ma-
chado (8), André Sousa (3), 
Manuel Sousa, Francisco 
Lopes (1), Bruno Antunes, 
Filipe Meneses (1), Ricardo 
Soares (4), Tiago Ferreira (3) 
e Filipe Lagarto (5).Treina-
dor: Pedro Lagarto. Treina-
dor adjunto: Leonel Santos. 

Juniores - João Pereira (1 
golo) e Hugo Costa (guarda-
redes); Tiago Ferreira (8), 
António Pinto (3), Francisco  

Lopes (3), José Cruz, Tiago 
Pereira, Ivo Bernardo (3) e 
José Caetano. Treinador: Leo-
nel Santos. 

Juvenis - Francisco Vas-
concelos e João Castro (guar-
da-redes); Jorge Ferreira, 
Tiago Fonseca, Tiago Guedes 
(7 golos), António Pinto (11), 
João Soares (1), José Cruz (3), 
LeonardoMorgado, José Cae-
tano, Tiago Soares, João Fur-
tado (3), Guilherme Baptista 
(1), Ivo Bernardo (4)e Ricardo 
Silva. Treinador: Mário Lo-
pes. 

Infantis - Gonçalo Lou;,,,, 
reiro (guarda-redes); Filipe 
Ferreira (1 golo), Igor Duarte 
(2), João Félix (4), Bernardo 
Costa (1), Sérgio Maganinho 
(3), André Sousa (13), Vasco 
Lacerda (6), Miguel Lourei-
ro, Emílio Figueiras (2), Nuno 
Pinto (2), Carlos Castelo, 
Nuno Caetano, Ruben Ta-
vares (1), Tiago Fonseca (1) e 
Vasco Brandão. Treinador: 
Hugo Valente. 

• Minis -Afonso Marques 
(9 golos), Alexandre Mon-
tenegro, Diogo Pereira (2 go-
los), Francisco Loureiro (7), 
Gonçalo Moreira, Gonçalo 
Rodrigues (1), Gonçalo Filipe 
Rodrigues, João Pereira (2), 
Martim Santos (2), Pedro Pro-
ença, Tiago Sousa.(7) e Fran-
cisco Oliveira. Treinador: Rui 
Cordeiro. 

Próximos jogos: Sporting 
de Espinho-Feirense (senio-
res masculinos), sábado, às 
17 horas, no Pavilhão Muni-
cipal Napoleão Guerra, em 
Cassufas (Anta); Sporting de 
Espinho-Andebol Clube de 
Fafe (seniores masculinos, 
Taça de Portugal), terça-fei-
ra, dia 8 de dezembro, às 17 
horas, na Nave Polivalente 
de Espinho; Sporting de Es-
pinho-Associação Académica 
de S. Mamede (juvenis mas-
culinos), sábado, às 14h30, no 
Pavilhão Eduardo Soares, em 
S. Mamede Infesta; Sporting 
de Espinho-S. Paio Oleiros 
(iniciados masculinos), do-
mingo, às 12 horas, no Pavi-
lhão Municipal Napoleão 
Guerra, em Cassufas (Anta); 
Sanjoanense 'C'-Sporting de 
Espinho 'B' (minis masculi-
nos), domingo, às 15 horas, 
no Pavilhão Municipal das 
Travessas, em S. João da Ma-
deira. 

Vera Cardoso (classe S14 iniciados) 

continua na senda dos títulos, ao sagrar-se 

campeã regional nas provas de 25 metros livres, 

25m, 50m e 100m costas na natação adaptada. 

Realizou-se no fim de o primeiro Campeonato 
semana, na piscina do Regional de Inverno Zona 
Sporting Clube de Aveiro, Norte de Natação Adapta- 

Iniciadas academistas 
garantem apuramento 
para a segunda fase 
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A secção de andebol do Sporting Clube de 
Espinho e a Cerciespinho realizaram, no sábado 
de manhã, na Nave Polivalente de Espinho, um 
jogo entre os jogadores da equipa sénior 
e .11 clientes do Centro de Atividades 
Ocupacionais e do Lar da Cerciespinho. Uma 
atividade que visou "interagir com aqueles 
utentes da Cerciespinho", proporcionando-lhes, 
também, "um momento de convívio", de 
"inclusão" e de "contacto com a modalidade". 
Na iniciativa estiveram presentes o presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, Pinto 
Moreira, o presidente da Associação de Andebol 
de Aveiro em representação do presidente da 
Federação de Andebol de Portugal, João Lemos, 
o presidente da Direção do Sporting Clube de 
Espinho, Bernardo Gomes de Almeida, o 
presidente e a diretora geral da Cerciespinho, 
respetivamente, Uno Rodrigues e Rosa Couto, o 
embaixador do andebol do Sporting Clube de 
Espinho, David Tavares e o diretor da secção de 
andebol dos tigres, Joaquim Soares, entre outros. 

Andebol tigre e Cerciespinho 
juntos em jogo amigável 

Presidente da Câmara entende que "todas as entidades 
desportivas deveriam ter esta obrigação social" 

Os utentes da Cerciespi-
nho tiveram a oportunidade 
de sentir, de perto, o que é 
participar num jogo de an-
debol, de pegar na bola e de 
marcar golos. Durante cerca 
de uma hora e meia jogaram 
com os tigres e terminaram 
com a marcação de livres de 
sete metros. 

No final, o presidente do 
Sporting Clube de Espinho, 
Bernardo Gomes de Almeida, 
ofereceu uma camisola ofici-
al de andebol do clube, com o 
número um e o nome Cer-
ciespinho gravado aos res-
ponsáveis pela Cerciespinho, 
como forma de "gratidão" 
por terem participado na ini-
ciativa e para deixar o mo-
mento marcado para a poste-
ridade. 

Os jogadores e os utentes 
da Cerciespinho tiveram, de-
pois, um momento de conví-
vio, num lanche em conjunto 
oferecido pela Aipal. 

"Um momento único para 
estes utentes da Cerciespinho 
e uma experiência que vive-
ram com muita intensidade e 
muita alegria", sublinhou o 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Espinho, Pinto Mo-
reira que fez questão de dar 
os "parabéns ao Sporting Clu-
be de Espinho e à secção de 
andebol". 

Para Pinto Moreira "tra-
ta-se de jovens com fragilida-
des" mas que "são seres hu-
manos excecionais e que me-
recem um carinho muito es-
pecial". 

Pinto Moreira realçou o 
facto de que "partilhamos da 
alegria que eles viveram. 
Acho que todas as entidades 
desportivas deveriam ter esta 
obrigação social" e, por isso, 
"fico sensibilizado com estes 
momentos que são de grande 
comoção para mim", concluiu 
o autarca. 

Para o presidente da  

Direção do Sporting Clube de 
Espinho, Bernardo Gomes de 
Almeida, "além das vanta-
gens que trouxe para os 
utentes da Cerciespinho, para 
nós e para a nossa equipa, 
esta iniciativa visa promover 
o espírito de grupo e a 
entreajuda, fundamentais 
quer na competição, quer na 
vida em sociedade". 

O presidente dos tigres 
sublinhou que "o Espinho é 
isto mesmo - um clube de 
alma e de coração aberto e de 
solidariedade". 

Segundo o presidente da 
Associação de Andebol de 
Aveiro, João Lemos, tratou-
se de urna iniciativa "muito 
importante para o andebol e 
para a sociedade portugue-
sa". 

João Lemos recordou que 
"há em Portugal andebol 
adaptado, jogado em cadeira 
de rodas e nós temos uma 
seleção nacional em ativi-
dade". Nesse sentido, o re-
presentante do presidente da 
Federação de Andebol de 
Portugal entende que "é mui-
to importante colaborarmos 
com estas instituições e este 
tipo de iniciativas proporcio- 

nam a integração destes cida-
dãos". 

No entender de João Le-
mos, "o trabalho das cercies é 
extraordinário, pois estes de-
ficientes que outrora eram 
ostracizados, hóje estão per-
feitamente integrados". 

E concluiu: 
"O Sporting Clube de Es-

pinho é um dos grandes clu-
bes do País não só na modali-
dade de andebol, mas tam-
bém, e é importante que os 
clubes da terra se aproximem 
destas instituições". 

A diretora geral da Cer-
ciespirtho, Rosa Couto fez 
questão de agradecer "a or-
ganização desta iniciativa, ao 
presidente do Sporting Clu-
be de Espinho e ao presiden-
te da Associação de Andebol 
de Aveiro pelo acolhimento e 
valorização da iniciativa e a 
presença durante todo o jogo. 
Todos sentimos que fomos 
calorosamente acolhidos pe-
los responsáveis, treinador, 
jogadores e outro pessoal li-
gado à secção de andebol do 
Sporting Clube de Espinho", 
sublinhou. 

Rosa Couto salientou "a 
felicidade sentida e transmi- 

tida, claramente, pelos jovens 
e adultos com deficiência que 
se sentiram perfeitamente 
integrados, aceites, tratados 
com respeito e reconhecimen-
to das diferenças sem serem 
desvalorizados, menospreza-
dos e excluídos de um âmbito 
importante da vida da maior 
parte dos cidadãos - o des-
porto. Acrescento que a 'go-
leada', embora claramente 
favorecida, permitiu aos nos-
sos jovens e adultos terem 
acesso a um sentimento de 
vitória, de atingirem um 
grande objetivo e de serem 
reconhecidos. Eles, que mui-
tas vezes estão excluídos de 
muitas atividades, para as 
quais não tem capacidades 
semelhantes a outros e há tan-
tas coisas que não tem (em-
prego, família, filhos...)". 

Rosa Couto referiu, ainda 
que "o sentimento de felici-
dade é de extrema importân-
cia para todos nós e a iniciati-
va de sábado permitiu aos 
nossos jovens esse sentimen-
to que vai ficar com eles du-
rante muito tempo. E foi pos-
sível porque todos os envol-
vidos, reconheceram a exis-
tência e importância de in-
cluir os nossos jovens e de-
monstraram terem empatia e 
respeito na relação e interação 
com eles e brindaram-nos 
com uma prenda espetacular 
- a camisola da Cerciespinho 
com o número um. Espero 
que a atividade também te-
nha funcionado como moti-
vação para os jogadores e 
outros envolvidos dado que 
quando somos confrontados 
com a alegria e esforço de 
quem tem muitas limitações 
somos obrigados a reconhe-
cer as nossas capacidades e a 
valorizá-las ainda mais" afir-
mou aquela responsável pela 
Cerciespinho. 

A diretora geral da Cer-
ciespinho espera que "estas 
noções representem a sensa-
ção muito positiva que jovens 
e adultos, técnicos e dirigen-
tes da Cerciespinho sentiram 
no sábado. E não é todos os 
dias que isto é verdade!" 

Rosa Couto terminou: 
"Agradeço e louvo a res-

ponsabilidade social que to-
dos os envolvidos demons-
traram". 

Para o presidente da 
Cerciespinho, Lino Rodri- 
gues a instituição que repre-
senta "sente que faz parte da 
comunidade e acaba por ser  

uma forma de interagirmos 
com a sociedade. Temos con-
seguido, nestes últimos anos, 
interagir com a nossa comu-
nidade como um parceiro". 

Para Lino Rodrigues "bas-
ta olhar para as expressões 
de felicidade dos nossos 
utentes. O importante foi te-
rem esta oportunidade, pois 
desta forma sentem-se inclu-
ídos. 

Eles estão felizes e, por 
isso, nós e o Sporting Clube 
de Espinho fizemos o nosso 
trabalho", concluiu. 

O antigo jogador interna-
cional de andebol e embaixa-
dor do andebol do Sporting 
Clube de Espinho, David 
Tavares referiu que "o des-
porto é para todos e não é só 
para grandes atletas. O ande-
bol é um desporto coletivo e 
penso que é muito importan-
te para estas pessoas. Eles 
sentiram uma grande alegria 
quando souberam que vi-
nham fazer um jogo com o 
Sporting Clube de Espinho e, 
por isso, estavam motiva-
díssimos", terminou. 

Joaquim Soares, um dos 
diretores da secção de ande-
bol do Sporting de Espinho 
achou a iniciativa "excecional 
para os utentes da Cercies-
pinho, por um lado e, por 
outro, foi bom ver que os nos-
sos atletas sentiram o que são 
as verdadeiras dificuldades". 

Joaquim Soares entende 
que foi bom para os "nossos 
atletas interagirem com os 
utentes da Cerciespinho e 
gostei muito de ver o traba-
lho que o nosso treinador 
desenvolveu". 

No entender de Joaquim 
Soares, "urna iniciativa des-
tas reflete bem a ideia social 
que todos temos do clube". 

Aquele responsável pelo 
andebol dos tigres sublinhou 
"o nível de interesse que esta 
iniciativa despertou na Di-
reção do clube, com o presi-
dente, em todos os treinado-
res e dirigentes, na própria 
Federação e Associação de 
Andebol de Aveiro e no po-
der político da cidade, com o 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Espinho a fazer ques-
tão de marcar presença". 

Por fim, o treinador do 
Sporting Clube de Espinho, 
Pedro Lagarto não escondeu 
os seus sentimentos: 

"Senti a integração social 
daquelas pessoas e o interes- 
se de participarem. Eles ne- 
cessitam muito de compe-
titividade, de se mostrarem 
perante a sociedade e de se- 
rem úteis. Sinto que foi um 
bom contributo que nós de- 
mos para a integração destas 
pessoas, mas verifiquei so-
bretudo a alegria e a satisfa- 
ção quer dos utentes da 
Cerciespinho, quer dos meus 
jogadores neste extraordiná-
rio convívio". 

E finalizou: 
"Nós podemos ajudar 

aqueles que mais precisam e, 
neste caso, há desporto para 
todos. A integração da equi-
pa foi ótima e tiveram a opor- 
tunidade de ver como se pode 
apoiar aquelas pessoas que 
mais precisam". 
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À 9ª jornada o CDC S. Paio 
de Oleiros venceu pela segun-
da  vez num campeonato da 
2ª divisão com um início de 
calendário difícil. Até à pre-
sente jornada, a equipa olei-
rense jogou com as equipas 
que estão nos seis primeiros 
lugares.

A jogar em casa tinha pela 
frente a equipa B do FC Porto 
recheada por jovens com 
muito potencial para a práti-
ca do Andebol. A receita era a 

do costume, alta intensidade, 
transições a alta velocidade, 
rigor defensivo. O resultado 
foi um jogo equilibrado até ao 
intervalo com muito contacto 
físico o que provocou desgas-
te natural nos intervenientes, 
mas desta vez o banco da casa 
tinha soluções que por lesão 
faltaram noutras jornadas. 
O resultado ao intervalo, 16-
14, premiava a vontade e a 
garra com que a equipa da 
casa jogava, mas do outro 

lado estavam jogadores com 
muito valor. Na segunda me-
tade ao conseguir melhorar 
a forma como defendiam 
a parte central da defesa, 
a equipa do CDC S. Paio de 
Oleiros obrigava a que o 
FC Porto B privilegiasse os 
remates pelas pontas onde a 
maioria das vezes a eficácia 
dos remates muitas das vezes 
não é elevada para em contra-
ataque aumentar a diferença 
do marcador. O CDC Oleiros 

aproveitou a ansiedade dos 
jovens Portistas para cimen-
tar uma vitória que vem dar 
um ânimo revigorante para o 
próximo fim-de-semana que 
vai ter jornada tripla, devido 
à deslocação ao pavilhão 
do Módicus em Sandim no 
sábado, à antecipação da 11ª 
jornada para domingo com 
o SC Marítimo e à recepção 
dessa mesma equipa na ter-
ça-feira para os 1/16 da Taça 
de Portugal.

Andebol O Andebol diante do FC Porto B por 34-26

CDC Oleiros regressa às vitórias
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Andebol O Com o Alavarium, por 24-21

Feirense perde em casa
O Feirense tinha, em caso de 

vitória, a oportunidade de saltar 
para os lugares da frente mas 
uma arbitragem particularmente 
infeliz, nomeadamente na 2ª parte 
deste jogo frente ao Alavarium 
impediu a jovem formação Feiren-
se de conquistar a 5ª vitória em 
apenas 6 jogos, sendo derrotada 
por 24-21.

Foi um jogo com duas partes 
completamente distintas, uma 
primeira parte totalmente do-
minada pela equipa do Feirense 
e uma segunda parte em que a 
equipa de arbitragem assumiu 
protagonismo total.

A partida até começou da me-
lhor maneira para o Feirense, 
que se apresentou neste jogo 
com três atletas ainda com idade 
de juvenis na formação inicial, e 
que rapidamente impuseram a 
sua velocidade no jogo e foram 
alargando o marcador com natu-
ralidade. Só mesmo quando esta-
vam em inferioridade numérica, 
o que aconteceu várias vezes, a 
formação forasteira conseguia 
aproximar-se no marcador, mas 
a diferença ao intervalo de sete 
golos espelha bem o que se passou 
em campo.

O intervalo parece que fez mal 
aos juízes da partida, pois no se-

gundo tempo nada foi permitido 
aos jovens Feirenses e tudo valia 
para os forasteiros, faltas no ata-
que dos azuis não eram marcadas, 
contra-ataques cortados em faltas 
grosseiras que não eram sanciona-
das, foi uma avalanche de asneiras 
que provocou algum desnorte 
da equipa da casa prontamente 
aproveitado pelo Alavarium para 
recuperar a diferença no marca-

dor e conquistar uma vitória que 
parecia impossível.

Para já, quem beneficiou desta 
derrota do Feirense foi a forma-
ção do SC Beira-Mar que aplicou 
derrota pesada (44-31) ao Acadé-
mico de Viseu e assim segue na 
liderança isolado, em 2ª lugar está 
o SC Espinho que nesta jornada 
foi empatar em Coimbra com a 
Académica (29-29).
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ANDEBOL

FC Porto vence em Espanha e 
chega à liderança do grupo

O FC Porto venceu os espanhóis 
do Naturhouse La Rioja, por 35-
31, em partida da oitava jornada 
do grupo C da Liga dos Campeões 
de andebol, que permite aos ‘dra-
gões’ chegarem à liderança parti-
lhada da ‘poule’.

Com este resultado, os dragões 
mantêm-se na luta pela passagem 
à fase seguinte da competição, 
tendo que medir forças na próxi-
ma semana (26 de novembro, em 
casa) com os russos do Chekhovs-
kie Medvedi, na nona e penúltima 
ronda desta fase.

Nesta partida, a equipa orien-
tada por Ricardo Costa acabou por 
justificar o triunfo, pois manteve o 
equilíbrio na primeira parte do en-
contro, chegando ao intervalo com 
uma vantagem de um golo (15-
14), mas ‘disparando’ no marca-
dor na segunda metade, altura em 
que chegou a construir uma vanta-
gem de seis golos.

Os ‘dragões’ entraram no jogo 
de forma mais assertiva que o ad-
versário - que até este desafio só 
tinha perdido um jogo oficial na 
época - , mantendo uma vantagem 

de dois golos sem resposta até aos 
oito minutos, fruto de um posicio-
namento defensivo irrepreensível.

No entanto, a reação do con-
junto espanhol fez a partida ree-
quilibrar-se, com Cuni Morales em 
destaque na formação da casa, e 
Garcia Rubio, no conjunto forastei-
ro, a contribuírem com vários golos 
para que ao intervalo se registasse 
os 15-14.

No regresso do descanso, os 
‘dragões’ entraram com tudo, e 
com uma eficácia tremenda conse-
guiram, em pouco tempo, cavar um 
fosse no marcador de três golos de 
vantagem.

Tal como no primeiro tempo, o 
La Rioja conseguiu reagir, voltando 
a empatar a 17-17, mas no último 
terço do jogo, o conjunto do país 
vizinho começou a vacilar defensi-
vamente, permitindo ao FC Porto, 
com uma série de golos consecuti-
vos, lograr um adianto de 34-28, a 
cinco minutos do final.

Os espanhóis ainda consegui-
rem reduzir a margem nos últimos 
minutos, mas vitória do FC Porto 
já não sofreriam qualquer ameaça.
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ANDEBOL

Colégio Gaia volta a vencer e está nos oitavos de 
final da Taça Challenge

O Colégio de Gaia apurou-se 
para os oitavos de final da Taça 
Challenge em andebol feminino, ao 
vencer novamente as finlandesas 
do HIFK, em jogo da segunda mão, 

por 32-29. Ao intervalo, a equipa 
portuguesa perdia por 15-14.

Depois de um dia antes já ter 
vencido por 36-29, também em 
jogo disputado em Helsínquia, 

onde decorreram as duas mãos, o 
Colégio de Gaia acabou por ser su-
perior, e com Sandra Santiago uma 
vez mais em evidência: oito golos 
no primeiro jogo e dez no segundo.
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Por empréstimo do Futebol Clube do Porto 

Felisberto Landim 
reforça AC Fafe 

  

O atleta Felisberto Lan-
dim assinou pelo Andebol 
Clube de Fafe até final da 
época. O atleta joga na po-
sição de pivô e foi empres-
tado pelo hepta campeão F. 
C. Porto até ao final da épo-
ca 2015/2016. 

Felisberto Landim ini-
ciou a sua formação no Clu-
be Desportivo Paços de Ar-
cos e ingressou no Belenen-
ses ainda como junior. 

Transferido no início da 
época para o FC Porto, mas 

como a concorrência inter-
na é muito grande esta vin-
da para o AC Fafe poderá 
abrir-lhe as portas para um 
regresso feliz ao F.C. Porto. 

O atleta já treina desde 
o dia 23 de Novembro às or-
dens do treinador José An-
tónio Silva, e poderá dar o 
seu contributo no próximo 
jogo do AC Fafe, 4a  feira dia 
2 de Dezembro áss 21h00 
frente ao Benfica. 
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SCH perde com o
Avanca em casa
g A 12.ª jornada, primeira da
segunda volta, do
Campeonato Fidelidade
Andebol 1 prosseguiu este
sábado com a realização de
mais quatro partidas. 
O Sporting Club da Horta
recebeu e perdeu por 20-24
com o Avanca. 
No Funchal, o Madeira SAD
recebeu e venceu o Passos
Manuel por 29-20.
No pavilhão do Ginásio do
Sul, o Sporting Clube de
Portugal confirmou o seu favo-
ritismo e venceu o Andebol

Clube de Fafe por 38-21. 
No Municipal do
Formigueiro, o Maia ISMAI,
décimo classificado, e S.L.
Benfica, terceiro, proporciona-
ram um jogo muito emotivo e
equilibrado.  O S.L. Benfica foi
mais eficaz  e venceu por 29-
31. 
A jornada, que já viu realiza-
do o jogo FC Porto-Águas
Santas Milaneza (37-25), só ter-
minará em 12 de Janeiro do
próximo ano, quando o
ABC/UMinho receber o Delta
Belenenses. MJS

ANDEBOL
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Fiscalização do SEF
O Futebol Clube de Famalicão foi alvo de uma fiscalização do SEF – Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras, numa ação que decorreu no passado dia 18. Esta ação do SEF decorreu
noutros clubes, tendo como objetivo verificar da situação documental dos cidadãos
estrangeiros que se encontram a trabalhar como atletas nas diversas associações
desportivas, nomeadamente o futebol, o futsal e o andebol.
Da fiscalização feita a todo o plantel, dois atletas foram notificados para apresentarem
documentação necessária com vista à clarificação da sua situação de residência e
permanência em Portugal. O Famalicão, em comunicado, assevera que tem regularizado
todo o processo contratual com os seus jogadores e todas as questões levantadas pelo
serviço de estrangeiros e fronteiras foram clarificadas ainda no decorrer do dia de quarta-
feira (19 de novembro).
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ANDEBOL
SENIORES ACV PREPARAM-SE

PARA AS COMPETIÇÕES NACIONAIS
Com o jogo do passado sábado, em casa, frente à formação da Juventude do Mar, de
Esposende, a equipa sénior feminina do ACV Andebol Clube terminou a sua participação
do Torneio de Abertura, organizado pela Associação de Andebol de Braga. Dentro de 2
semanas iniciam-se as competições nacionais com a equipa a militar na 2.ª divisão, com
encontros já agendados, em casa, para as tardes de 5 e 12 de dezembro, e na Taça de
Portugal, com encontro a contar para os 1/16 de final, agendado, também em casa, na
tarde do dia 8 de dezembro.
A contar para o Campeonato Nacional de iniciadas, o ACV recebeu e venceu, no domingo,
as multicampeãs Maiastars, por 21-20. Num jogo pautado pelo equilíbrio, a equipa da
casa esteve sempre na frente do marcador, controlando o encontro. Trata-se de uma
entrada com pé direito nesta segunda fase do Nacional.
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ANDEBOL
DIDÁXIS

EM SEGUNDO
LUGAR

NO
TORNEIO DE
ABERTURA

No passado sábado, as seniores da
AA Didáxis cumpriram a última jor-
nada do torneio de abertura com
a deslocação a Braga para de-
frontarem o ABC/ Manabola. A AA
Didáxis venceu confortavelmente,
por 26-16, e termina a prova no
segundo lugar, atrás da Juventude
do Mar, equipa que transitou da 1ª
divisão nacional. Diana Oliveira
(fotografia) terminou a prova no
topo das melhores marcadoras,
com 52 golos, em apenas 6 jogos.
Nos restantes escalões, as infantis
tiveram uma deslocação difícil ao
reduto do Maiastars e perderam
por 22-16. Atualmente a equipa
está no segundo lugar, a 1 ponto
do Maiastars. Já as juvenis tam-
bém não tiveram vida fácil no con-
fronto com o Maiastars e foram
derrotadas por 30-14.
As iniciadas impuseram uma go-
leada, 24-4, ao AC Fafe.
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EM VÉSPERAS DE MAIS UMA GALA DO DESPORTO 

"OLIVEIRA DO HOSPITAL regista progressos notórios e reconhecidos 

no Desporto Federado com um nível participativo assinalável"... 

E a nossa conversa, atenden-
do à juventude do entrevistado, 
iniciou-se assim, pois tudo fará 
para inovar e procurar novas fa-
ses de desenvolvimento para o 
seu concelho. 

— Sendo um jovem ainda, 
como sente esta nova fase da sua 
vida em termos autárquicos? 

— Nas últimas eleições autár-
quicas, decidi aceitar o convite 
que me foi dirigido pelo Prof. 
José Carlos Alexandrino, pessoa 
que já conhecia bem e a quem 
reconheço enorme valor, para 
com ele integrar o projeto polí-
tico do Partido Socialista para a 
governação da Câmara Munici-
pal de Oliveira do Hospital. Pos-
so dizer que tem sido uma expe-
riência muito gratificante e ex-
tremamente enriquecedora, que 
me tem permitido aprofundar 
e consolidar os conhecimentos 
de gestão autárquica ao serviço 
das populações do concelho de 
Oliveira do Hospital, podendo 
ainda intervir diretamente em 
áreas com as quais me identi-
fico bastante: o Desporto, a Ju-
ventude e o Associativismo. É 
também um privilégio poder in-
tegrar uma equipa muito empe-
nhada que, não obstante o perío-
do difícil que o país atravessa. 
tudo faz para inovar e procurar 
novas fases de desenvolvimento 
para o nosso Concelho. 

— Como responsável da área 
do Desporto, o que fez já para a 
sua elevação? 

— Tal como noutras áreas, 
importa salientar que, acima de 
tudo, este Executivo Municipal 
tem sabido reconhecer e valori-
zar a importância do Desporto. 
Hoje, o conceito "Desporto para 
Todos" é o lema da política des-
portiva do Município de Oliveira 
do Hospital que tem a preten-
são de dinamizar um processo 
de desenvolvimento desportivo  

.Quente, integrado e sustenta-
do. com  a finalidade de ter mais 
e melhores praticantes e, em si-
multâneo, melhorar a qualidade 
de vida e os níveis de saúde dos 
oliveirenses. Temos considerado 
o desporto na sua vertente de 
competição mas também como 
um fator de valorização huma-
na e social e, como um meio 
privilegiado, de ocupação dos 
tempos livres, de recreação, de 
lazer e de promoção da saúde. 
A Câmara Municipal sabe das 
dificuldades e, também, procura 
sempre acompanhar o trabalho 
dos clubes e das associações 
desportivas. Dentro da sua área 

de intervenção, tem havido um 
grande esforço para apoiar e 
dotar as entidades com os meios 
e recursos possíveis de modo a 
viabilizar a sua atividade regu-
lar. A título de exemplo, só no 
desporto de formação, o Muni-
cípio investe diretamente quase 
100.000€ por ano. 

— Quais as medidas já des. 
poletadas e quais as que tem em 
mente realizar? 

— No fundo, o Município tem 
tentado promover e melhorar as 
condições para a generalização 
da prática desportiva a todos 
os níveis e idades, apoiando e 
cooperando com os parceiros 
do associativismo desportivo, 
com o objetivo de consolidar e 
reforçar o papel do desporto no 
concelho de Oliveira do Hos-
pital. Rindamentalmente, têm 
sido esses os principais propó-
sitos que unem o Município e 
todos os intervenientes despor-
tivos. Não poderia deixar aqui 
de valorizar e reforçar o papel 
das Associações Desportivas e 
de todos os seus diretores e co- 

laboradores que desempenham 
também uma importante função 
social e contribuem para pro-
mover a dinâmica e identidade 
própria das localidades. Para to-
dos eles o nosso agradecimento 
pelo trabalho que fazem. Nesta 
política de "desporto para to-
dos", têm sido também várias 
as medidas implementadas que 
vão desde a valorização da for-
mação desportiva, "exigindo" 
técnicos qualificados, envolven-
do os clubes em iniciativas co-
muns e transversais. definindo 
um número mínimo de atletas 
por escalão, entre outras. Tam-
bém tem sido desenvolvidas 

iniciativas diversas que têm ten-
tado promover o chamado des-
porto de natureza: recordo-lhe, 
por exemplo, o sucesso em que 
se traduziram duas iniciativas 
recentemente realizadas, como 
a "Subida Épica" ou o "Ultra 
Trail do Colcurinho. Destaco 
ainda o Programa "mOlive-te". 
criado em 2014, e que rapida-
mente ultrapassou as 1000 par-
ticipações. Engloba um conjunto 
de atividades desportivas gratui-
tas. desenvolvidas em parceria 
com entidades locais da área 
do desporto e da saúde, sempre 
com o intuito de incentivar a 
prática desportiva para todos. O 
Município de Oliveira do Hospi-
tal também é hoje um palco de 
grandes eventos desportivos, ao 
saber captar iniciativas que pro-
jetam o nosso concelho a nível 
nacional. Neste campo destaco 
eventos associados ao Ciclismo, 
ao Andebol (com a presença de 
um jogo Internacional) e. claro, 
a Final Four - Taça Hugo dos 
Santos em Basquetebol, que 
tem sido disputada em Oliveira 
do Hospital. São eventos com  

um grande retorno mediatico. 

— Com tudo isto, como vê o 
Desporto no concelho de Oliveira 
do Hospital? 

— Oliveira do Hospital regis-
ta progressos notórios e reco-
nhecidos no desporto federado 
com um nível participativo as-
sinalável. Vivemos num Conce-
lho onde existem mais de 700 
atletas - maioritariamente com 
idades inferiores a 18 anos - em 
competições regulares que estão 
distribuídos por 11 modalidades 
desportivas diferentes. Como 
lhe disse, o desporto é de facto 
uma das riquezas do concelho 
de Oliveira do Hospital e para 
além das provas oficiais são ain-
da desenvolvidos interessantes 
projetos e eventos desportivos 
que muito nos orgulham: Pro-
vas de BTT; de Todo o Terre-
no; Cicloturismo; caminhadas; 
torneios das mais diversas mo-
dalidades; conferências sobre 
desporto; entre muitas outras 
iniciativas. Neste sentido. pre-
tende o Município de Oliveira 
do Hospital continuar a criar 
oferta desportiva para toda a 
população, incentivando os ci-
daclaos a adotarem estilos de 
vida mais ativos. aumentando as 
taxas de participação desportiva 
no concelho. 

— Tendo em atenção o valor e 
o reconhecimento, certamente que 
a realização da Gala do Desporto, 
a levar e efeito no dia 28, pelas 
21 horas, na Casa da Cultura 
César de Oliveira, é uma forma 
para dar mais força e ânimo aos 
atletas e aos que de alguma for-
ma dão apoio para tal acontecer? 

Tendo em conta o pano-
rama desportivo de Oliveira 
do Hospital que aqui tentei 
enquadram; a Gala do Despor-
to pretende homenagear todos 
aqueles que, de uma forma ou 
de outra. contribuíram e con-
tribuem, de maneira especial. 
para o prestígio das modalida-
des desportivas, do desporto 
em geral e para a própria pro-
jecção do nosso concelho. Esta 
Gala revela que existem razões 
suficientes, em Oliveira do Hos-
pital, para celebrarmos o empe-
nhamento, a credibilidade e o 
sucesso na causa e na competi-
ção desportiva. Sublinho ainda 
que o número de galardoados é 
revelador das capacidades, do 
trabalho, da organização e da 
competência dos agentes des-
portivos e das entidades do nos-
so movimento associativo. Apro-
veito também esta ocasião para 
deixar uma palavra de incenti-
vo a muitos outros que apesar 
de não serem aqui distinguidos 
muito trabalham, contribuem 
com o seu empenho e dedica-
ção para este fenómeno social 
de grande importância, como é 
o DESPORTO. 

JOSÉ TRAVASSOS DE VASCONCELOS 

...Quem o afirma é o vereador responsável pelo pelouro 
do Desporto da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, 
Prof. Nuno Ribeiro, em vésperas da realização de mais 
uma Gala, que se vai realizar no próximo sábado, a partir 
das 21 horas, na Casa da Cultura César de Oliveira, 
com a apresentação do consagrado jornalista e doto 
locutor Fernando Correia e a oliveirense, já habituada 
a estas jornadas, Ângela Cunha. E com esta segunda 
entrevista denota-se uma certa autonomia em diferentes 
municípios da Beira Serra, onde o Presidente da Câmara 
terá uma palavra final a dizer em todos os domínios da 
sua administração. Iniciámos esta forma de estar com a 
Câmara Municipal de Penacova, através da vereadora da 
Cultura, tendo como pano de fundo a realização da Feira 
do Mel e do Campo, e continuaremos com os vereadores 
da Acção Social e Educação. Agora é com o vereador 
do Desporto oliveirense e iremos prosseguir com esta 
iniciativa com os restantes vereadores das duas autarquias 
(e outros se seguirão se o entenderem) em momentos 
significativos de realce, quer no campo da Acção Social, 
Educação. Desporto, etc. 

Página 80



A81

  Tiragem: 3100

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,17 x 17,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62033728 26-11-2015

DÉRBI
NO ANDEBOL 
DEU VITÓRIA 
AOS
ACADEMISTAS
 A equipa de andebol do 
Académico de Viseu saiu vi-
toriosa, por 30-24, diante da 
ADEF Carregal do Sal, em 
jogo a contar para a sétima 
ronda da 3.ª divisão nacional 
da modalidade. Neste dér-
bi regional, os academistas, 
treinados por Marco Rodri-
gues, estiveram por cima do 
jogo que, ainda assim, foi 
equilibrado em especial na 
primeira parte. Ao interva-
lo assistia-se à vantagem da 
equipa da casa, por 15-11. Na 
segunda metade, a formação 
visitante tentou aproximar-
-se dos academistas e passar 
para a dianteira, mas a equi-
pa orientada por Luís Car-
dantas não conseguiu esse 
último objetivo. Na próxima 
jornada, o Académico deslo-
ca-se a Aveiro para defrontar 
o Beira-Mar, ao passo que a 
ADEF Carregal do Sal fica de 
folga, regressando só no dia 5 
de dezembro. 
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 Ò andebol

seniores mAsculinos 
Perdem no ArrAnque
 A formação de seniores masculinos da SIR 1.º de 
Maio iniciou a sua prestação na III Divisão nacional, 
com a receção à experiente equipa do Samora 
Correia, acabando por estar na frente do marcador ao 
longo de praticamente toda a partida, porém acabou 
por perder por 24-25, com o derradeiro golo do 
Samora Correia a ser marcado nos últimos segundos

Tratou-se de uma partida com 
uma 1.ª parte com algum ascenden-
te da SIR, terminando com uma van-
tagem de 11-6 para a equipa da 
casa, após uma soberba exibição 
do guarda-redes João Sousa, que, 
entre outras excelentes estiradas, de-
fendeu quatro livres de sete metros.

No reinício do jogo, só com 4 
atletas de campo, originou uma 
boa reação da equipa forasteira 
que, paulatinamente, mercê de uma 
muito maior experiência e de uma 
arbitragem penalizadora para a 
equipa marinhense, equilibrou o 
jogo até final. De qualquer forma, 
houve muita ansiedade e várias fa-
lhas individuais de vários atletas da 
SIR, principalmente na concretiza-
ção de contra ataques, que depois 
se veio a refletir no resultado final. 
Nesta partida, e fruto da dualida-
de de critérios apresentada pela 
dupla de arbitragem de Leiria, só 
foram assinalados dois livres de sete 
metros a favor da SIR e oito para 
o adversário. Isto apesar da forte 
agressividade com que os ribateja-
nos defenderam.

A SIR 1.º de Maio recebe no 
próximo sábado, pelas 20 horas, o 
Batalha.

 
 Ò seniores femininas com JoGo 

Grande este sÁBado

A SIR 1.º de Maio continua in-
vencível na II Divisão Nacional de 
seniores femininos. Em jogo da oi-
tava jornada a equipa marinhense 
foi até à Batalha defrontar o BAC e 
venceu por 22 golos de diferença. 
A SIR entrou mais forte e aos seis 
minutos já vencia por cinco golos 
(1-6). Até ao intervalo foi o natural 
dilatar do marcador até aos 5-17. 
O segundo tempo começou com 

maior equilíbrio, o que não impediu 
o dilatar da diferença no marcador, 
com realce para os últimos dez mi-
nutos com um parcial favorável de 
8-2 e o resultado final de 15-37. 
Com mais este triunfo a equipa do 
prof. António Santos subiu à terceira 
posição da classificação.

No próximo sábado, pelas 16 
horas, há jogo grande na Nery Ca-
pucho, frente ao Valongo do Vouga, 
que se encontra em segundo lugar 
da classificação e que a SIR 1.º de 
Maio pode ultrapassar em caso de 
vitória.

 Ò Juniores e Juvenis com Pleno 

de vitórias

Os juniores masculinos inicia-
ram a sua participação na 1.ª 
fase da II Divisão nacional com 

um triunfo, por 34-29, sobre o 
Ponte de Sor. Quanto às juniores 
femininas, receberam o 20 Kms 
de Almeirim e ganharam por 18 
golos de vantagem (37-19). 

Em femininos, a SIR 1.º de 
Maio também jogou na Batalha e 
deixou bem clara a sua superiori-
dade, vencendo por 34-23.

As iniciadas femininas da SIR 
1.º de Maio receberam o Cister 
de Alcobaça e, pese embora os 
notórios sinais de evolução, ainda 
não conseguiram evitar a derrota, 
que surgiu por sete golos de dife-

rença. No decorrer da 1.ª parte 
o Cister apresentava um avanço 
de 5 golos, nos últimos 5 minutos 
a SIR, com a sua garra, atitude e 
união conseguiu ir para o interva-
lo a perder por 2 golos (14-16). 
A segunda parte reservou-nos 
uma equipa forasteira mais forte, 
acabando por vencer por 29-36. 
A equipa da SIR, embora derrota-
da, mostrou muita atitude e união 
lutando e nunca baixando a cabe-
ça pois as atletas estão “a repre-
sentar o que para elas é o melhor 
clube”. ß

Publicidade
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150 pessoas assistiram em Vouzela

ao I Festand de Bambis 
Vouzela recebeu no passado dia 22 de Novembro, 

domingo, o I Festand de Andebol desta época, organi-
zado pela Escola de Andebol da Associação de S. Mi-
guel do Mato e pela Associação de Andebol de Viseu. 

Os Festand’s são a maior prova do escalão de 
Bambis que reúnem os atletas mais novos do distrito 
de Viseu, dos 5 aos 8 anos.

Estiveram presentes no pavilhão Municipal de 
Vouzela os clubes de Carregal do Sal, Molelos, S. 
Pedro do Sul e os Melros de Penalva do Castelo, num 
total de 60 atletas.

Nas bancadas, mais de 70 pessoas aplaudiram a 
prestação dos atletas, destacando-se a forte presença 
dos pais.
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Andebol: Seniores da Didáxis terminam em 2° 
lugar no Torneio de Abertura 

A Associação Académica (AA) da 
Didáxis concluiu, no passado sá-
bado, a sua participação no Tor-
neio de Abertura. Na última 
jornada da prova, a equipa fama-
license venceu o ABC/Manabola 
por confortáveis 26-16, pese em-
bora alguma ineficiência em ter-
mos defensivos. O triunfo no 
derradeiro jogo possibilitou à AA 
Didáxis terminar no 2 2  posto, ape-
nas atrás da Juventude do Mar, 
que transitou dai"- Divisão Nacio-
nal. No plano individual, a atleta 
Diana Oliveira foi a principal fi- 

gura da prova. Com  52 golos em 
apenas 6 jogos, a famalicense sa-
grou-se a melhor marcadora do 
torneio. 

O último fim de semana foi 
igualmente de competição para os 
restantes escalões. Em Infantis, a 
equipa famalicense deixou uma 
boa imagem diante da valiosa 
equipa do Maiastars mas acabou 
por sair derrotada por 22-16. Com  
esta derrota, a AA Didáxis é 2ª clas-
sificada, com apenas menos um 
ponto da equipa maiata. 

A equipa famalicense saiu  

igualmente derrotada pelo Maias-
tars no escalão de Juvenis. A AA 
Didáxis não conseguiu atenuar a 
superioridade contrária e perdeu 
por 30-14. 

Por fim, as Iniciadas foram a 
única equipa a sorrir no último fim 
de semana. Na receção ao AC 
Fafe, a turma famalicense de-
monstrou mais e melhores argu-
mentos desde os instantes 
iniciais. Desse modo, o resultado 
desnivelado (24-4) acabou por ser 
natural dada a diferença qualita-
tiva entre os dois conjuntos. 
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Juvenis Femininos | Campeonato Nacional

LAAC, 18 - Sanjoanense, 32

O jogo foi dominado pela AD Sanjoanense, que entrou 
bem no jogo, chegando ao intervalo a ganhar por 7-17.

Na segunda parte, a AD Sanjoanense continuou a mos-
trar a sua superioridade face à equipa da casa, chegando 
assim ao resultado fi nal. 

Resta agradecer aos pais que se deslocaram para apoiar 
a equipa.

ADS.PT
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andeBol  na 1.ª diVisão nacional

Juvenis masculinos 
do Cister Sa somam 
primeira vitória

Os juvenis masculinos do Cister Sport de 
Alcobaça colocaram um ponto final no ciclo 
de derrotas e averbaram o primeiro triunfo na 
1.ª Divisão nacional. A turma de Rui Medeiros 
bateu o Benavente (34-29), mas continua a 
carregar a “lanterna-vermelha”.

Entretanto, os seniores femininos do Cister 
SA estiveram em sinal contrário, pois en-
caixaram o primeiro desaire na 2.ª Divisão 
nacional na deslocação ao reduto do Valongo 
Vouga (29-22).

No nacional de iniciados femininos, des-
taque para o triunfo do Cister na deslocação 
ao reduto do SiR 1.º Maio (29-36), enquanto 
no dérbi de juvenis femininos o Cister SA 
levou a melhor sobre o Dom Fuas AC (23-11) 
e subiu ao  3.º lugar da tabela.
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Juvenis Femininas 
do Callidas em 
grande 

Um empate e uma vitória vão 
dando o segundo lugar às Juvenis 
Femininas do Callidas Club, no 
Campeonato Distrital do escalão 
etário que vai na segunda jornada. 
Depois do empate na Didáxis a abrir 
a prova, as jovens vizelenses 
estrearam-se em casa, com uma 
vitória robusta de 27-06, sobre a 
formação do ABC Braga/Manabola. 
Somam desta forma cinco pontos, 
atrás do Maiastars, equipa que soma 
duas vitórias. 

Já a equipa Masculina não teve 
tanta sorte e na receção ao Vila Real 
e Benfica perdeu por 23-25. 
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Realizou-se no passado 
domingo o 3º encontro de 
andebol - escalão de minis 
da Associação de Andebol 
de Leiria. Desta vez o encon-
tro teve lugar em Alcanena. 

Estiveram presentes qua-
tro equipas: JAC Alcanena A 
e B, Batalha AC e Escola de 
Andebol do ACR Nadadou-
ro.

Nadadouro em encontro 
de andebol em Alcanena

3º encontro de andebol - escalão de minis
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EVENTO DESPORTIVO EM LISBOA

OLISIPÍADAS
Por forma a recuperar um evento que marcou várias 

gerações de jovens, a Câmara Municipal de Lisboa 

(CML) vai voltar a trazer o desporto para o centro da 

cidade e para a vida das crianças e jovens.

As Olisipíadas, que aliam a identidade da cidade 

(Olisipo) ao espírito das Olimpíadas, proporcionam, 

a crianças e jovens (6-14 anos), a experimentar e 

a competir em mais de 12 modalidades desportivas 

(coletivas e individuais), inseridas num programa de 

atividades a realizar nas 24 juntas de freguesia da 

cidade, em 2016.

As 12 modalidades presentes são o Andebol, Atletis-

mo, Basquetebol, Ciclismo, Futebol, Ginástica, Judo, 

Natação, Rugby, Ténis de Mesa, Voleibol e Xadrez, 

enquanto nas modalidades de experimentação es-

tão o Skate, Canoagem, Karaté, Taekwondo, Jogos 

Tradicionais, Orientação, entre muitas outras.

Jorge Máximo, vereador do Desporto da CML refere 

que “o Desporto é um fenómeno global com gran-

de importância social e económica na cidade e que 

aproxima pessoas e une gerações. Esta iniciativa, en-

tre outras que o Município tem vindo a desenvolver, 

é muito importante para que Lisboa seja vista como 

uma cidade ativa na prática do desporto”. 

As Olisipíadas são organizadas pelo Município e pelas 

24 freguesias da cidade, em parceria com os Comi-

tés Olímpico e Paralímpico de Portugal, associações 

e federações desportivas, clubes e agrupamentos 

escolares.
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