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CLASSIFICAÇÃO 

Andebol 13  9.3  Jornada kiiew 

Belenenses-ABC 

Águas Santas-FC Porto 

Benfica-Boa Hora 

Ac Fafe-Xico Andebol 

Avanca-Madeira SAD 

Arsenal Devesa-S. Bernardo 

Maia ISMAI-Sporting 

21-26 
22-29 
32-20 
37-27 
30-27 
30-26 

29-39 

V E D G P 
1  Sporting 10 8 325-242 27 

2  Benfica 9 8 0 264-206 25 

3  ABC 9 6 2 1 254-215 23 

4 Avanca 9 6 1 2 256-242 22 

5 Belenenses 10 6 0 4 275-283 22 

6  FC Porto 9 6 1 2 272-208 22 

7  Madeira SAD 9 5 O 4 270-251 19 

8  Maia ISMAI 9 3 1 5 239-257 16 

9  Xico Andebol 9 2 2 5 230-278 15 

10  Águas Santas 9 3 O 6 227-235 15 

11  Boa Hora 9 2 1 6 248-274 14 

12  Arsenal Devesa 9 2 1 6 220-264 14 

13  AC Fafe 9 1 1 7 226-266 12 

14  São Bernardo 9 O 1 8 199-284 10 

Com 5 golos, Pedro Valdés voltou a ser uma referência no ataque dos leões 

!III.11111ri'lli 
---z_, 
----,' - 

10 INTERVALO 21 

L 

E. Borges (GR) 
Ricardo Castro (GR) 
Hugo Glória (2)  
António Almeida (1) 
G. Meireles (5) 
Carlos Santos 
Francisco Fontes(2)  
L. Fernandes (6) 
Diogo Coelho 
Afonso Correia 
Tiago Heber (3) 
Pedro Vieira (2) 
António Ventura (5) 
André Azevedo (3)  

Manuel Gaspar(GR) 
Aljosa Cudic (GR) 
Pedro Valdés (5)  
Pedro Portela (1) 
Michal Kopco (2) 
B. Bjelanovic 
Carlos Ruesga (6)  
Frankis Carol (3) 
Tiago Rocha (4) 
Carlos Carneiro (3) 
F. Tavares (4)  
E. Araújo (1) 
Bruno Gaspar 
Ivan Nikcevic 
Janko Bozovic (1)  
Filipe Borges (9) 

rffl.  RUI SILVA 

ÁRBITROS 

Alberto Alves e Jorge Fernandes 

HUGO CANELA 

ANDEBOL 

 

EDUARDO OLIVEIRA/ASF 
ANDEBOL — ANDEBOL1 — 9f JOR. 

Pavilhão Municipal da Maia 

MAIA ISMAI • SPORTING 
Sporting em noite festiva 
4  Ivan Nikcevic eleito para 
o 7 ideal da 6.Q jornada da 
Liga dos Campeões 

Sem que Hugo Canela te-
nha tido a necessidade do 
contributo, vindo do ban-
co, do ponta esquerda Ivan 
Nikcevic, eleito para o 7 ideal 
da semana referente à 6.2  
jornada da Liga dos Cam-
peões, o Sporting foi à Maia 
bater o ISMAI por tranqui-
los 29-39. Desfecho que 
mantém os leões à frente do 
campeonato (27 pontos), 
ainda que com mais um jogo 
(10) que o Benfica (25 pts). 

Com 6 dos seus 9 golos a 
serem registados na 2.ª par-
te, Felipe Borges foi o melhor  

marcador os leões, seguido 
de Carlos Ruesga (6) e Pedro 
Valdés (5). Nos anfitriões há 
a destacar as exibições de 
Leonel Fernandes (6), Antó-
nio Ventura e Gonçalo Mei-
reles, (5). 

Quanto ao poupado 
Nikcevic, os 11 golos que 
conseguiu em 12 remates 
frente ao poderoso 
Montpellier não passaram 
despercebidos na votação 
online dos fãs para a equipa 
ideal da 6.2  jornada da prin-
cipal prova de clubes da 
EHF. «Nem sabia quantos 
golos tinha marcado... Dis-
seram-me no final porque, 
durante o jogo, estava foca-
do em preparar-me para o 

que pudesse acontecer. Uma 
distinção destas também é 
objetivo. Foi um bom tra- 

balho de equipa», referiu o 
internacional sérvio ao site 
do clube. 

10.1omada,11nov.— Xico Andebol-Benfica, ABC-Ac. 
Fafe, Madeira SAD-Belenenses, S. Bernardo-Águas 
Santas, Boa Hpra-ISMAI, FC Porko-Avanca; Belenen-
ses-FC Porto (antecipado da 10.1,15 nov. — Sporting-
-Arsenal Devesa. 
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«Há falhas no controlo 
anti "doping' dos atletas» 
Emanuel Silva lança críticas à atuação da ADOP à margem da Celebração Olímpica, assinalada 
ontem à noite pelo COP em Lisboa o Presidente da CAO, João Rodrigues, admite preocupações 

iiahir PtDESPORTO 
Secretário de Estado João Paulo Rebelo, ministro Tiago Brandão Rodrigues e presidente do COP, José Manuel Constantino, na 'foto de família' com os premiados RUI RAIMUNDO/ASF 

CELEBRAÇÃO OLÍMPICA 

Por 

GABRIELA MELO 

O
S atletas olímpicos estão 
preocupados com a mu-
dança na política anti-do-
ping, a significar uma re-
dução nos controlos, 

muito sentida depois dos Jogos Olím-
picos do Rio de Janeiro, em 2016, 
admitiram o presidente da Comissão 
de Atletas Olímpicos do Comité 
Olímpico de Portugal (COP), João 
Rodrigues, e o canoísta Emanuel Sil-
va, ontem, à margem da Celebra-
ção Olímpica, que juntou perto de 
300 representantes do movimento 
olímpico num jantar em Lisboa. 

«Têm havido falhas a nível do 
controlo anti-doping. Os atletas quei-
xam-se de que não são controlados, 
seja em testes surpresa ou a nível 
competitivo. Falando por mim, gos-
to desse controlo. São bem-vindos 
a minha casa. São bem recebidos 
porque luto pela verdade desporti-
va», criticou Emanuel Silva, depois 
de confrontado com a suspensão de 
quatro anos por controlo anti- do-
ping positivo do ucraniano Igor Tru- 

nov (ver página 33), na etapa da Taça 
do Mundo de Montemor-o-Velho, 
em maio último. A equipa ucrania-
na de K4 500 terá de devolver as me-
dalhas de ouro, que deverão passar 
para os portugueses, entre os quais 
o sportinguista, segundo classifica-
do. «Sou apologista de muitos con-
trolos and- doping. Temos de ter um 
desporto saudável e de dar o exem-
plo. Para isso, para não haver falhas, 
são precisos os controlos. Por oca-
sião dos Jogos Olímpicos de Lon-
dres, em 2012, fomos muito contro- 

--> Prémio Prestígio para CR7, Me- 
dalha de Excelência para a cam- 
peã do mundo dos 50 km marcha 

RI II RAIMIIMICl/ASF 

Prémio Prestigio mereceu mensagem de CR7 

lados. Pós Rio de Janeiro, 
pouquíssimas vezes. Não sei se uma 
mão chega para o número de con-
trolos a que fui submetido. Espero 
que melhore...» 

Emanuel Silva remeteu o assun-
to para o COP, que está «a acompa-
nhar a situação» com preocupação, 
nas suas palavras. «Há um senti-
mento de que a política da ADOP 
[Autoridade Antidopagem. de Portu-
gal] mudou», admitiu o ex-veleja-
dor João Rodrigues. «Se mudou para 
melhor ou pior, quem sou eu para me 

O futebolista do Real Madrid re-
cebeu o Prémio Prestígio, apresen-
tado por um conterrâneo, João Ro-
drigues, mas faltou ao jantar, 
delegando a representatividade em 
Miguel Paixão. «Há pouco mais de 
uma hora falei com o Cristiano, 
para quem o reconhecimento do 
trabalho é sempre um motivo de 
orgulho, para mais no próprio país. 
Deixou mensagem aos atletas -
acreditem porque tudo é possível. 
Os portugueses são pequenos em 
termos geográficos, mas enormes  

pronunciar sem dados. Reunimos 
com o presidente da ADOP [Rogério 
Jóia] recentemente e manifestámos 
essas preocupações. E o presidente 
garantiu que apresentaria os dados 
estatísticos dos controlos feitos até ao 
final do ano. Dentro da calma, en-
tendemos que só nos pronunciaría-
mos sobre este caso depois desses 
dados. Internamente, vamos contac-
tar os atletas para perceber quantos 
controlos foram feitos e qual a opi-
nião generalizada sobre este tema. E 
só depois nos pronunciaremos.» 

no talento», transmitiu o ex-jo-
gador. 

Inês Henriques, campeã e re-
cordista mundial dos 50 km mar-
cha, e Fernando Pimenta, campeão 
e vice-campeão europeu e mun-
dial, foram distinguidos pela Ex-
celência Desportiva. O canoísta re-
pete o prémio que já lhe tinha sido 
atribuído em 2016. «Há um ano, 
esta distinção foi um voto de con-
fiança da estrutura do COP. Depois 
de uma época de altos e baixos, este 
é um ano alto, com oito medalhas 

PRÉMIOS 
E GALARDÕES DO COM 

4 Prémio Prestígio COP 
Cristiano Ronaldo (futebol) 

4 Ordem Olímpica Nacional 
Jorge Miguel (atletismo) 

4 Medalha de Excelência Desportiva 
Inês Henriques (atletismo) 

e Fernando Pimenta (canoagem) 
4 Medalha de Mérito 

Fátima Monge da Silva (andebol) 
4 Prémio Ética Desportiva 

Carlos Gonçalves (basquetebol) 
4 Prémio Juventude 

Etson Barros (atletismo) 

Têm a palavra 

FEDERAÇÕES EM PAZ 

Relações com as federações 
são boas. Não faz sentido saírem 
da Confederação de Desporto de 
Portugal, que é o que as federações 
quiserem que seja. Até ao momento, 
só saiu a ginástica e temos 
conversado com algumas. 
Não há atritos 

CARLOS CARDOSO 
presidente da conf. Desporto de portuga' 

TRABALHO DE FUNDO 

Avaliámos este primeiro 
de três ciclos olímpicos com a 
profundidade necessária para 
fazermos o relançamento de um 
novo ciclo, beneficiando das 
melhorias necessárias. Convocámos 
as partes interessadas para 
aumentarmos a consistência do 
projecto e de outros inseridos no 
programa 

TIAGO BRANDÃO RODRIGUES 
sinistro da Educação 

EUROS, PRECISA-SE 

Conseguimos garantir um 
conjunto de apoios à preparação 
para este ano de transição. 
Felizmente, o número de atletas 
do Projeto Olímpico para Tóquio 
ultrapassou o expectável. 
Estamos com um problema de 
subfinanciamento. Conversámos 
com o Governo e estamos 
expectastes numa solução 

JOSE MANUEL CONSTANTINO 
presidente do comité olímpico de portuga' 

para Portugal», disse o atleta. 
Inês Henriques apontou aos Jo-

gos Olímpicos de 2020, em Tóquio, 
onde ambiciona conquistar uma 
medalha nos 50 quilómetros mar-
cha que lhe permitam «deixar 
nome no atletismo mundial», como 
disse na entrega da distinção, mar-
cada por um discurso contra o se-
xismo no atletismo, no qual repe-
tiu várias vezes a palavra 
«injustiça» para se referir à dis-
criminação das mulheres na distân-
cia que a celebrizou. 

Cristiano orgulhoso, Inês a querer deixar marca 
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IPDJ 

Por 

GABRIELA MELO 

Presidente do IPDJ, Augusto Baganha, argumentou com a lei 

«No IPDJ faz-se cumprir a lei» 
Presidente Augusto Baganha justifica castigo a Fernando Madureira 

o Secretário de Estado do Desporto e Juventude elogia a decisão 

crx;in ÇANTnciftc 

O
Instituto Português do 
Desporto e Juventude 
(IPDJ) puniu Fernando 
Madureira, lider da cla-
que SuperDragões, com 

uma pena de seis meses de inter-
dição de acesso a recintos despor-
tivos, além de uma multa de 2600 
euros, na sequência de um cânti-
co alusivo à tragédia da Chape - 
coense, ecoado pela claque por-
tista durante um FC Porto-Benfica 
em andebol. 

Questionado sobre a sanção, o 
presidente do IPDJ, Augusto Ba-
ganha, foi parco em palavras, con-
tudo foi esclarecedor. «A única 
coisa que digo é que no IPDJ se 
cumpre a lei e faz-se cumprir a 
lei», disse. 

O conhecido adepto já fez saber 
que recorreu da decisão [ver pági-
na 13], mas também para o secre-
tário de Estado da Juventude e do 
Desporto, João Paulo Rebelo, a si- 

tuação é clara. «As entidades e ins-
tituições funcionam em Portugal e 
no desporto também funcionam. 
Cabe ao IPDJ aplicar as sanções 
num quadro legal depois de traba-
lho feito, ou seja, a análise aos au-
tos das forças de segurança. O IPDJ 
funciona num quadro absoluta-
mente normal», salientou, à mar-
gem do 108.12  aniversário do Comi- 

té Olímpico de Portugal. 
«As coisas têm de funcionar se-

gundo timings que têm a ver com 
as instruções dos processos, com 
a possibilidade de os acusados fa-
zerem as suas defesas. Não foi um 
tempo anormal de decisões. O IPDJ 
faz o seu trabalho diariamente e 
fez o que tinha a fazer», reforçou 
João Paulo Rebelo. 
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HELENA VALENTE/ASF 

Recurso suspendeu proibição de entrar em recintos desportivos e Fernando Madureira apoiou ontem equipa de basquetebol do FC Porto 

Por 

PAULO PINTO 4. 

O
Instituto Português do 
Desporto e Juventude 
(IPDJ) puniu Fernando 
Madureira, lider da cla-
que SuperDragões, com 

uma pena de seis meses de inter-
dição de acesso a recintos despor-
tivos e a uma multa de 2.600 eu-
ros. Na base desta decisão está o 
cântico alusivo à queda do avião da 
equipa brasileira Chapecoense, que 
se ouviu durante um jogo de ande-
bol entre o FC Porto e o Benfica, 
disputado no Dragão Caixa. 

Fernando Madureira nega ter 
feito coro, repudia a ação e anun-
cia ter recorrido da decisão para o 
tribunal cível do Porto. O lider da 
claque foi notificado ontem, mas já 
deu indicações ao advogado Nél-
son Sousa para interpor recurso, 
que suspende de imediato o casti-
go. Tanto assim é que ontem à noi-
te o lider dos SD assistiu ao vivo ao 
jogo de basquetebol da equipa azul 
e branca, frente ao KK Mornar, re-
ferente à FIBA Europe Cup, en- 

que não fiz eco do cântico, que o 
censurei de imediato. E mais um 
ataque e perseguição ao FC Porto, 
numa altura em que a Liga está ao 
rubro e o Benfica ocupa o terceiro 
lugar», disse, a A BOLA. 

Fernando Madureira deixa du-
ras críticas ao IPDJ, a quem acusa 
de ter dois pesos e duas medidas na 
avaliação do comportamento dos 
adeptos... «Ainda no verão, o IPDJ 
ameaçou interditar a Luz pelo fac-
to de o Benfica apoiar claques ile-
gais. Voltou atrás na sua decisão 
sem que explicasse porquê. As cla-
ques ilegais continuam sem nin-
guém as impedir de frequentar os 
recintos desportivos. E eu, que nada 
fiz, sou castigado...», contesta, in- 
dignado. +com PASCOAL SOUSA 

Fernando Madureira 
seis meses suspenso 
Líder dos SD indignado com castigo do IPDJ o Recorreu da decisão 
que o bane dos recintos desportivoso Esteve ontem no Dragão Caixa 

trando no pavilhão Dragão Caixa 
quando faltavam poucos minutos 
para o final do terceiro tempo. Ma-
dureira clama inocência. «Esta- 

vam centenas de pessoas no pavi-
lhão e aquilo foi um ato esporádi-
co, nada ensaiado. Aliás, no vídeo 
pode verificar-se perfeitamente 
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MINISTERIO PUBLICO INVESTIGA 
VENDA DE TANAKA 

Denuncia de  Paulo Pereira Cristóvão na origem de inquérito sobre comissões 
O  Conheça a defesa de  Bruno Carvalho  às muitas acusações do antigo 'vice' 

EI LA L  

MÓNACO VAI VOLTAR À CARGA,  

SAD RESISTE AO NEGOCIO 

SPORTING 
NAO 
DEIXA 
WILLIA 
SAIR 
EM JANW 

'1~4.~ adame.4-' • 

CISSE CUSTA 
€5 MILHÕES 
°Central do Olympiakos 

tem preço definido 
©Águias seguem senegalés 

mas avaliam opções 

Estou à espera 
de uma oportunidade 

MINO GOMES  

o 
fala pela primeira vez 

desde a salda do Selxal 
p. 6 a q  

FC porto 

SEIS MESES 
1•0 

DE INTERDIÇAO 
PARA 
MADUREIRA 
01PD1 proíbe lider dos 

Superdragões de frequentar 
recintos desportivos 

©Esteve ontem no pavilhão a 
apoiar equipa de basquetebol 

Sérgio Conceição 
avalia emprestados 

p. to a 13 

APAF 
1 

ÁRBITROS 
AMEAÇAM 
PARAR 
SEM AVISO 
OPalavras de  Fontelas 

Gomes  a  A BOLA 
com eco imediato IL 40 

A Bola centro 
Saiba quanto 

já custou aos clubes 
o mau comportamento 

dos adeptos 

QUI  09 NOV  2017 1 Dialo, Mo LIMO AC 15 020 
Preto C IIIVA a 6%)Pottlgal calho-tal 

emuladores »Inter 

CÂNDIDO DE OLIVEIRA, RIBEIRO DOS REIS e VICENTE DE MELO I VITOR SERPA www.abola.pt  Be_
1 

 

/ 

o 
Prosseguem 
as conversas 

para a renovação 
do médio, vista 
como prioritária 

em Alvaiade 

Asas 
p. to e 21 

ÃO Belenenses

o  

'‘?.  DIREÇ VAI PROPOR SAIR DA SAD E JOGAR NO CP JA EM 2018/2019 
p. 18 e 19 ©Tribunal Arbitrai considerou nula cláusula de recompra das ações 
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A6 Sporting vence na Maia e assume liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2017

Meio: Bola Online (A)

URL: http://www.abola.pt/Nnh/Noticias/Ver/700898

 
00:04
 
O Sporting assumiu, esta quarta-feira, a liderança do campeonato Andebol 1, ao vencer na Maia o
ISMAI por 39-29.
 
A equipa da casa até começou bem, mas logo os leões tomaram as redes do jogo e ao intervalo já
venciam por 22-10. Na segunda metade, o ISMAI ainda foi tentando reagir, mas nunca o Sporting
perdeu o controlo, terminando com 10 golos de diferença.
 
Felipe Ribeiro, com 9 golos, foi o melhor marcador da partida, seguido de Carlos Ruesga, com 6,
tantos como Leonel Fernandes, pelo ISMAI.
 
Com este resultado, o Sporting passa a somar 27 pontos, mais dois que o Benfica, que, no entanto,
tem menos um jogo.
 
Redação
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Ronaldo distinguido pelo Comité Olímpico
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5fbfa95e

 
00:20
 
Cristiano Ronaldo foi esta quarta-feira galardoado com o Prémio Prestígio pelo Comité Olímpico de
Portugal, assim como Inês Henriques e Fernando Pimenta que receberam a Medalha de Excelência
Desportivo.
 
Campeão europeu e espanhol pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo foi premiado, por seu lado, o Prémio
Prestígio do COP.
 
Campeã mundial de uma inédita prova dos 50km marcha, com recorde do mundo em Londres, Inês
Henriques foi escolhida como a melhor atleta feminina do ano.
 
"Sempre achei que era uma injustiça as mulheres não poderem fazer os 50km marcha. Agarrei a ideia
do meu treinador com toda a força para tentar cumprir o sonho de uma vida", disse a atleta de Rio
Maior.
 
Tal como no ano passado, o canoísta Fernando Pimenta foi o melhor atleta masculino do ano, depois
da medalha de prata em K1 1000 metros e a de ouro nos K1 5000 nos Mundiais.
 
"O primeiro (segredo), é o meu treinador. Depois, trabalho, humildade e disciplina. Este era um ano
muito importante para mim, depois de o ano anterior não ter corrido como queria. Este ano voltei a
ser consistente em termos de resultados", disse o canoísta.
 
A Ordem Olímpica Nacional foi entregue a Jorge Miguel, o principal responsável pelo desenvolvimento
da marcha atlética no Clube de Natação de Rio Maior.
 
Medalha de ouro nos 200 metros obstáculos nos Jogos Olímpicos da Juventude Europeia, Edson Barros
recebeu o Prémio Juventude, com o Prémio de Ética Desportiva a ser entregue a Carlos Gonçalves e a
Medalha de Mérito a Fátima Monge Silva, ex-selecionador de andebol.
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´Macaco´ proibido de entrar em recintos desportivos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2017

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=967eb15e

 
08.11.17
 
Fernando Madureira, o 'Macaco' dos SuperDragões, a claque de apoio ao FC Porto, foi punido pelo
Instituto Português do Desporto e da Juventude com uma multa de 2600 euros e uma sanção
acessória que o proíbe de entrar em recintos desportivos, durante um período de seis meses, sabe o
CM.
 
Em causa está o cântico alusivo à equipa de futebol brasileira Chapecoense durante uma partida de
andebol entre o Benfica e o FC Porto, no Dragão Caixa.
 
Ao que o CM pôde ainda apurar, Fernando Madureira vai recorrer da decisão, o que pode ter efeitos
suspensivos no castigo aplicado.
 
Recorde-se que os cânticos aludiam à queda do avião do clube brasileiro como forma de hostilizar o
Benfica, no jogo de andebol entre os 'dragões' e os 'encarnados'.
 
A provocação dizia "quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica" e reportava ao
acidente de avião sofrido pela equipa de futebol brasileira Chapecoense em 28 de novembro de 2016,
quando viajava para disputar na Colômbia a primeira mão da Taça sul-americana, provocando a morte
a 71 pessoas.
 
A SuperDragões manifestou "total surpresa e repúdio" pelo castigo aplicado a Madureira, considerando
a medida "verdadeiramente absurda e sem qualquer fundamento legal conforme será provado nas
instâncias competentes" e "absolutamente inédita pois jamais um cidadão foi punido por entoar um
qualquer cântico, fosse ele mais ou menos ofensivo".
 
"Mas ainda mais inédito, e quiçá alvo de um novo recorde mundial, é alguém ser castigado por um
cântico que não entoou", lê-se no comunicado da claque.
 
A claque considera "ironia das ironias" o castigo ser conhecido após a interrupção de jogos devido a
desacatos com adeptos, questionando se serão penalizados os responsáveis pela paragem do encontro
da I Liga entre Vitória de Guimarães e Benfica.
 
"Ficamos, portanto, a saber que no desporto em Portugal, um cântico é mais grave do que violência
física praticada contra outros adeptos ou forças de autoridade. Mas até os próprios cânticos têm cor
clubística pois aqueles que aludem a crimes como o 'very light' no Jamor continuam a ser permitidos e
não sofrer qualquer punição", prossegue a claque.
 
A estrutura assumiu a confiança de que Fernando Madureira vai continuar a frequentar recintos
desportivos, assim como a "revolta" com esta punição: "Se calhar, num país onde a ilegalidade
continua a ser premiada, está na altura de mudar de comportamentos e deixar de colaborar
ativamente com forças de segurança e demais instâncias responsáveis por eventos desportivos para
que depois os Senhores do Futebol provem do seu próprio veneno".

Página 8



 
Na sequência dos referidos cânticos, a Federação de Andebol de Portugal (FAP) emitiu uma nota de
repúdio, considerando-os violadores das regras de 'fair-play' e desportivismo, tendo remetido o caso
para o Conselho de Disciplina.
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AAUAv com quatro
nomeados para os prémios
de melhores do ano
Desporto Universitário A atleta Joana Canastra, os treinadores Filipa Fontes
e José Guerreiro e a Equipa Feminina de Andebol vão a votos até ao dia 22
A AAUAv (Associação Acadé-
mica da Universidade de Avei -
ro) conta com quatro nomea-
dos para os prémios dos me-
lhores atletas, treinadores e
equipas universitárias da época
passada. Joana Canastra, na ca-
tegoria de Atleta Feminina, Filipa
Fontes e José Guerreiro na ca-
tegoria Treinador/Treinadora e
o andebol feminino na categoria
de Equipa são candidatos aos
galardões na X Gala do Des-
porto Universitário, que a Fede -
ração Académica do Desporto
Universitário (FADU) vai realizar
no próximo dia 28, em Cascais.

A gala, que vai conhecer a sua
décima edição, visa “premiar e
prestar homenagem aos estu-
dantes-atletas, técnicos e diri-
gentes que, a título individual ou
colectivo, mais se destacaram
no desporto universitário por-
tuguês em competições nacio-
nais e internacionais ao longo
da época de 2016/2017”. Existem
quatro categorias a concurso:
Atleta Feminina, Atleta Mascu-
lino, Treinador/Treinadora e
Equipa. A votação está aberta
até ao próximo dia 22, cabendo

ao público, através da página de
Facebook da FADU, aos clubes
participantes e a um júri eleger
os vencedores, que serão divul-
gados no decorrer da gala.

De acordo com a AAUAv, Joa -
na Canastra obteve o primeiro
lugar no Campeonato Nacional
Universitário (CNU) de basque-
tebol feminino, o primeiro lugar
no Basquetebol 3×3 feminino,

o sétimo lugar no Campeonato
Europeu Universitário (CEU), o
nono lugar nas Universíadas de
Taipé e o quarto lugar na Liga
Feminina; Filipa Fontes alcan-
çou o primeiro lugar no CNU
de andebol feminino e o segun -
do lugar no CEU; José Guer-
reiro foi primeiro no CNU de
basquetebol feminino (pela ter-
ceira vez consecutiva), primeiro

no Basquetebol 3×3 feminino
e sétimo no CEU de basquete-
bol femini no; e a equipa de an-
debol feminino venceu o CNU
e ficou em segundo lugar no
CEU. No caso do andebol fe-
minino, tratou-se do melhor re-
sultado de sempre de uma
equipa da AAUAv e de uma
equipa portuguesa de andebol
feminino no CEU. |

O Andebol Feminino da AAUAv obteve o melhor resultado de sempre a nível internacional

D.R.
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

9 DE NOVEMBRO DE 2017 QUINTA-FEIRA, Edição n.º 10.784 DIÁRIO | 0,70 EUROS

Hoje, com 
o seu jornal, 
a Revista
CASAMENTOS
E TURISMO

AAUAv tem nomeados
para melhores do ano
Desporto universitário | P30

MILITAR ACUSADO
DE DEPOIMENTO FALSO
Defesa de Pedro Dias, que está a ser julgado na Guarda, diz que o militar da GNR que
transmitiu a informação de que o arguido estaria armado mentiu em tribunal Página 10

David Ratola é um dos moradores que exige uma solução Página 11

iCães vadios atacami

iovelhas em S. Bernardoi

PAULO RAMOS

Albergaria vai ter
estátua de uma rainha
Inaugurada no sábado | P15

Sala Estúdio recebe
esta noite o primeiro
concerto dos Enes
Teatro Aveirense | P7

Populações afectadas
pelos fogos terão 
descontos na água
Arouca | P14

Página 11



A12

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 8,04 x 19,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72131379 09-11-2017

Jogos das competições
masculina e feminina
já foram sorteados

ELIMINATÓRIASA Federação
de Andebol Portugal procedeu
esta terça-feira, nas suas ins-
talações no Bairro do Alto da
Ajuda, em Lisboa, aos sorteios
dos jogos dos 1/16 de Final e
dos 1/8 de Final, respectiva-
mente das Taças de Portugal
de Seniores Masculinos e Fe-
mininos.

Nos 1/16 de final da competi-
ção masculina, onde já partici-
pam os clubes do Campeonato
Andebol 1, o destaque vai para
a recepção da Sanjoanense/Clí-
nicas CMP, da 2.ª Divisão Na-
cional, ao ABC/UMinho, actual
detentor do troféu, e para o con-
fronto que opõe o São Paio de
Oleiros, também do segundo
escalão, ao primodivisionário
Madeira SAD. Referência ainda
para o jogo Xico Andebol-São
Bernardo, duas equipas que mi-
litam na prova principal do an-
debol português.

De acordo com o regulamen -
to específico da prova, os seis
primeiros classificados da época
anterior são cabeças-de-série,
não se defrontando entre si
nesta fase. Os clubes do princi-
pal campeonato, sempre que
defrontarem clubes de divisão
inferior, jogarão na condição de
visitantes. Recorde-se que ainda
faltam encontrar dois vencedo-
res da 2.ª eliminatória, que sai-

rão do encontros Marienses-
Juve Lis, que se disputa no dia
8 de Dezembro, e Sp. Horta-
Zona Azul, no dia seguinte.

Ginásio Santo Tirso-Águas
Santas, Marítimo-FC Porto, Alto
Moinho-Sporting, Arsenal De-
vesa-Benfica, São Mamede-Gi-
násio Sul, AC Fafe-Boa Hora, Al-
meirim-FC Gaia, Bairro Janeiro-
ISMAI, vencedor Sp. Horta/Zo -
na Azul-CA Póvoa, Camões- Ar-
tística de Avanca, Santana-ven-
cedor Marien ses/Juventude Lis,
Mafra-Belenenses e Sassoeiros-
Benavente são os outros jogos
dos 1/16 final, cujos disputarão
os 1/8 final, agendados para 27
de Janeiro de 2018.

Na prova feminina, as duas
equipas da região ainda em
competição joga fora. A forma-
ção do Alavarium Love Tiles, da
1.ª Divisão Nacional, desloca-se
ao recinto do Vermoim, da 2.ª
Divisão Nacional, enquanto a
Casa do Povo de Valongo do
Vouga joga na Marinha Grande,
frente ao SIR 1.º Maio/Colégio
João de Barros.

Cister SA-Colégio de Gaia,
Juve Lis-Académico, Academia
SPS-Maiastars, Didáxis-CS Ma-
deira, Assomada-Pedras Ru-
bras e CA Leça-Madeira SAD
são os outros encontros da eli-
minatória, a disputar a 9 de De-
zembro. As oito equipas vence-
doras apuram-se para os 1/4 fi-
nal da competição, a realizar a
14 de Abril do próximo ano. |

Andebol
Taças de Portugal
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Nazaré vai ser 'palco' da fase
final do campeonato nacional
de futebol de praia, em 2018 e
2019, por escolha da Federação
Portuguesa de Futebol (FPF). A
decisão foi tomada tendo em
conta que se trata de um dos
locais “com maior tradição na
modalidade em Portugal”,
aponta a FPF em nota publi-
cada no sítio oficial na Internet.
Esta será a primeira vez que a
competição se vai realizar no
mesmo local em anos conse-
cutivos. 

Pedro Dias, director da FPF
para o futsal e o futebol de
praia, acrescenta que “a Nazaré
está a fazer uma aposta forte
na organização de eventos de
elevado perfil e tem o Estádio
do Viveiro, que alberga 2.000
espectadores e é ideal para este
género de eventos”. 

Já a Taça da Liga de futsal, a
decorrer entre 11 e 14 de Janeiro
de 2018, vai jogar-se em Sines.

'Euro Winners Cup Nazaré'
nomeada a evento do ano 

A Euro Winners Cup Nazaré,
evento desportivo organizado
pelo município e pela Beach
Soccer World Wide/FIFA, em

Maio e Junho, esteve nomeada
para evento do ano na gala
'Beach Soccer Stars 2017', que
se realizou no final da Taça In-
tercontinental, no Dubai.

A Euro Winners Cup e a Euro
Beach Soccer League irão rea-
lizar-se nos próximos dois anos
na Nazaré (estando a sua con-
tinuidade, para além desses
dois anos, em análise), assim
como o Europeu de Andebol
de Praia Júnior e Sénior (2019
ou 2021), a etapa EBT Andebol
Praia mais pontuada dos Cam-
peonatos Europeus, o Capitulo

Perfeito 2017, o 'Nazaré Chal-
lenge' 2017, o Mundial de Bo-
dyboard, o Mundial de Free-
ride, entre outros.

Sobre a indicação da Nazaré
como candidata ao prémio
'Evento do ano 2017', o autarca
acredita que, “com a mesma
capacidade de organização e a
qualidade dos funcionários ca-
marários”, que a Nazaré será
candidata “à vitória na próxima
gala”.

A competição desportiva es-
teve presente em 62 órgãos de
comunicação, que geraram 191

notícias, nove transmissões em
directo e seis em diferido, anun-
ciou a autarquia em comuni-
cado.

Esta presença mediática de-
sencadeou mais de 25,5 mi-
lhões de impressões e ocupou
um espaço editorial avaliado
em 3,3 milhões de euros, valor
que representa o potencial de
retorno do evento.

Foi a maior competição de
sempre de futebol de praia com
esta organização, que juntou
84 equipas, provenientes de 28
países. |

Final do campeonato 
nacional de futebol de praia
vai jogar-se na Nazaré
Eleição FPF elegeu a Nazaré como o ‘palco’ da fase final do campeonato nacional
de futebol de praia para 2018 e 2019

Tradição na modalidade foi um dos factores que pesou para a escolha da Nazaré

MUNICÍPIO DA NAZARÉFutebol de praia
Campeonato Nacional
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LUÍS FILIPE COITO

Orquestra Filarmonia das Beiras
faz tributo à música de Carlos Paião
Concerto na Marinha Grande | P11-12

Ex-advogada condenada a quatro
anos de prisão por burla Tribunal de Leiria | P3

ONDAS
GIGANTES 
ESTÃO DE
REGRESSO

Centenário de Museu
faz homenagem
aos seus criadores 
Leiria | P4

Governo negoceia
novos quartéis
para GNR e PSP
Distrito de Leiria | P24

Mais de 20 'big riders' mundiais marcaram ontem
presença nas ondas da Praia do Norte, na Nazaré.
Ondulação muito grande criou boas condições para
surfar, com ondas acima dos 10 metros Página 2

Ainda há quem espere
pela reconstrução em
Castanheira de Pera
Incêndios | P9

Câmara destina 414
mil euros à protecção
civil e floresta
Batalha | P15

Fundador Adriano Lucas (1925-2011)  | Director Adriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5.823 9 DE NOVEMBRO DE 2017 QUINTA-FEIRA | 0,65 €

Filarmónica vai ser
distinguida com
medalha de honra
Pombal | P10

Nazaré vai receber
fase final de 
futebol de praia
Campeonato Nacional | p18

Concelhia do PSD de Ansião acusa o
novo presidente da Câmara (eleito
pe lo PS) de aumentar a despesa do
mu nicípio em 300 mil euros Página 7

PSD de Ansião
acusa autarca de
aumentar despesa

Página 14



A15

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,76 x 4,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72132750 09-11-2017

Líder dos SuperDragões castigado 

O líder da claque do FC Porto SuperDragões, Fernando 
Madureira, foi proibido de frequentar recintos desportivos 
durante seis meses e multado em 2.600 euros, devido aos 
cânticos alusivos aos brasileiros da Chapecoense. Fonte oficial do 
Instituto Português do Desporto e Juventude confirmou ontem à 
Lusa o castigo imposto a Fernando Madureira, devido a cânticos 
que aludiam à queda do avião do clube brasileiro como forma de 
hostilizar o Benfica, no jogo de andebol entre os 'dragões' e os 
`encarnados', em 12 de Abril último. 
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Madeirenses na 
selecção feminina 

Isabel Góis (Madeira SAD) e 
Jessica Ferreira (Colégio de 
Gaia) são as madeirenses que 
foram chamadas para o estágio 
da selecção de andebol 
feminino, que tem lugar entre 
20 a 23 de Novembro em Rio 
Maior. Mónica Soares que joga 
na SAD madeirense é outra das 
atletas convocadas. 
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Silvino Cardoso

O Académico venceu a ADEF
de Carregal do Sal e aproxi-
mou-se dos lugares que dão
acesso à fase da subida. São
apurados os quatro primeiros
classificados e a equipa orien-
tada por Rafael Ribeiro está a
apenas um pontos de integrar
o referido quarteto.

O factor casa teve, eventual-
mente, também alguma in-
fluência na diferença verifi-
cada no resultado final. Mas
tal facto não foi a principal
causa para a derrota dos car-
regalenses. O Académico im-
pôs-se desde o início e bem
cedo deu mostras de que seria
o mais provável vencedor da
partida. Ambas as equipas
empenharam-se em oferecer
um bom espectáculo, mas
coube aos viseenses a melhor
movimentação e velocidade,
a que juntou também uma
maior eficácia na concretiza-
ção. 

Durante a primeira parte, a
mais equilibrada, os carrega-

lenses mostraram que têm
um conjunto com capacidade
para fazerem uma prova ra-
zoável. Ainda assim, os acade-
mistas acabaram por chegar
ao intervalo com uma vanta-
gem de três golos, o que em
andebol não é, de forma ne-
nhuma, uma clara demons-
tração de superioridade total
em termos de jogo.

No entanto, no segundo
tempo a juventude coman-
dada por Rafael Ribeiro aca-
bou por deixar na 'quadra', a
sua melhor garra, fazendo jus
à maior experiência em apro-
veitar os erros defensivos do
conjunto orientado por Bruno
Rebelo. Não admirou, por-

tanto, que no final dos segun-
dos 30 minutos a diferença ti-
vesse atingido os dez golos, um
pouco exagerada, tendo em
conta o que o conjunto carre-
galense fez durante todo o en-
contro. Ficou a ideia de que a
equipa viseense tem vindo a
melhorar de jogo a jogo, com
os seus atletas a aproveitarem
a experiência que vão assimi-
lando de encontro para encon-
tro.  |

Andebol
Regional Seniores Masculinos

Academistas venceram
sem contestação
Superioridade Turma orientada por Rafael Ribeiro obteve o segundo triunfo
no campeonato a jogar em “casa” contra a ADEF de Carregal do Sal

5.ª JORNADA

ADEF C. Sal-Académico             27-37
EA Moim.ª Beira-EA F. Pinhel            (*)

Beira-Mar-Alavarium AC           36-29
Sanjoanense B-Feirense             25-29
Ílhavo AC-ACD Monte                  27-27

(*) adiado

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Beira-Mar                   5       4    1      0  191-11914
Ílhavo AC                     5       3    1      1  150-11712
Alavarium AC         5       3    0      2  155-12911
ACD Monte              5       2    2      1  136-14011
Feirense                       4       3    1      0  113-10311
Académico               5       2    1      2  134-12810
Sanjoanense B        5       2    0      3  132-138    9
ADEF C.Sal                4       1    0      3  100-110    6
EA M.ª Beira             4       0    0      4   92-117     4
EA F.Pinhel                 4       0    0      4   46-148     4

Próxima jornada
Académico-EA F. Pinhel, ADEF C.
Sal-Ílhavo AC, ACD Monte-Sanjoa-
nense B, Feirense-Beira-Mar e
Alavarium AC-EA Moim.ª Beira.

CLASSIFICAÇÃO

Viseenses em 6.º lugar no campeonato da AA Aveiro

ADEF CARREGAL SAL            27

Alexandre Matos (6), Gilberto Coimbra
(3), Rodrigo Pina (3), Francisco Moura
(2), André Ribeiro (9), David Santos,
Bruno Bernardes, Alex. Fortes (1), Rui
Sousa, Rogério Correia (3), Luís Nasci-
mento e Diogo Figueiras.
Treinador: Bruno Rebelo.

ACADÉMICO                                37

Leonardo Carneiro; Tiago Barata (3);
Carlos Ribeiro (4), Nuno Marques (5),
José Mendes (6), Diogo Paredes,
Samuel Nogueira, Luís Aguiar (8),
David Amaral, Rodrigo Abreu (1),
Diogo Rios (3), Miguel Fernandes (3),
Bruno Almeida (1), Luís Nunes (3) e
Francisco Alves.
Treinador: Rafael Leite Ribeiro

Jogo no Pavilhão Municipal do
Fontelo, em Viseu
Árbitros: Tiago Felix e Daniel Carreira
Oficiais de Mesa: Antonio Martins e
Jose Goncalves
Ao intervalo: 14-17 

ARQUIVO/D.R.
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Inês Henriques e Pimenta recebem prémio Excelência do COP, Ronaldo o Prestígio
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2017-11-08 23:34:38+00:00
 
Lisboa, 08 nov (Lusa) - Inês Henriques e Fernando Pimenta receberam hoje a Medalha de Excelência
Desportivo do Comité Olímpico de Portugal, com Cristiano Ronaldo a ser galardoado com o Prémio
Prestígio.
 
Campeã mundial de uma inédita prova dos 50km marcha, com recorde do mundo em Londres, Inês
Henriques foi escolhida como a melhor atleta feminina do ano.
 
"Sempre achei que era uma injustiça as mulheres não poderem fazer os 50km marcha. Agarrei a ideia
do meu treinador com toda a força para tentar cumprir o sonho de uma vida", disse a atleta de Rio
Maior.
 
Tal como no ano passado, o canoísta Fernando Pimenta foi o melhor atleta masculino do ano, depois
da medalha de prata em K1 1000 metros e a de ouro nos K1 5000 nos Mundiais.
 
"O primeiro (segredo), é o meu treinador. Depois, trabalho, humildade e disciplina. Este era um ano
muito importante para mim, depois de o ano anterior não ter corrido como queria. Este ano voltei a
ser consistente em termos de resultados", disse o canoísta.
 
Campeão europeu e espanhol pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo foi galardoado, por seu lado, o
Prémio Prestígio do COP.
 
A Ordem Olímpica Nacional foi entregue a Jorge Miguel, o principal responsável pelo desenvolvimento
da marcha atlética no Clube de Natação de Rio Maior.
 
Medalha de ouro nos 200 metros obstáculos nos Jogos Olímpicos da Juventude Europeia, Edson Barros
recebeu o Prémio Juventude, com o Prémio de Ética Desportiva a ser entregue a Carlos Gonçalves e a
Medalha de Mérito a Fátima Monge Silva, ex-selecionador de andebol.
 
NFO // PFO
 
By Impala News / Lusa
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ANDEBOL
MARÍTIMO RECEBE FC PORTO
PARA A TAÇA DE PORTUGAL

O Marítimo será anfitrião do
FC Porto na 4.ª eliminatória
da Taça de Portugal, primei-
ra em que já marcam pre-
sença equipas do principal
escalão. Quanto ao Madeira
SAD, vai ser o adversário do
São Paio de Oleiros. Os jogos
terão lugar no próximo dia 16
de dezembro. Já no que aos
femininos diz respeito, o DI-
DÁXIS recebe o CS Madeira,
enquanto o Madeira SAD vis-
ta o Leça. Os jogos estão
marcados para 9 de dezem-
bro.
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Em partida a contar para a 10.ª
jornada do Campeonato de An-
debol I, o Madeira SAD recebe

este sábado o Belenenses. Um en-
contro difícil para os insulares,
mas que o pivot Bruno Moreira
quer vencer. “Este jogo é de uma
importância extrema para nós e
para as nossas aspirações, princi-
palmente porque tivemos dois re-
sultados negativos que não espe-

rávamos. Vamos reagir e vamos
mostrar que estamos fortes e lutar
do primeiro ao último minuto em
busca da vitória! O Belenenses é
uma equipa perigosa que alia a ex-
periência à velocidade de jogo, mas
se a nossa equipa tiver todos os jo-
gadores disponíveis, e se cada um
se suplantar individualmente, não
tenho dúvidas de que o coletivo
será muito forte e alcançaremos a

vitória”, disse o jogador.
Por tudo isso, o andebolista apela

à presença do público, a quem
agradece antecipadamente. “Agra-
decemos a presença dos nossos
adeptos e é de realçar o apoio e
respeito que nos tem sido trans-
mitido, especialmente nos momen-
tos difíceis. É fundamental juntos
continuarmos a lutar pelo Andebol
da Madeira”, disse, a concluir. JM

Bruno Moreira aposta no regresso às vitórias diante do Belenenses
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JUSTIÇA
MADUREIRA ‘BARRADO’ EM
RECINTOS DESPORTIVOS

O líder da claque do FC Porto
Super Dragões, Fernando Ma-
dureira, foi proibido de frequen-
tar recintos desportivos duran-
te seis meses e multado em
2.600 euros, devido aos cânti-
cos alusivos aos brasileiros da
Chapecoense.
Fonte oficial do Instituto Portu-
guês do Desporto e Juventude
(IPDJ) confirmou ontem o cas-
tigo imposto a Fernando Madu-
reira, devido a cânticos que
aludiam à queda do avião do
clube brasileiro como forma de
hostilizar o Benfica, no jogo de
andebol entre os ‘dragões’ e os
‘encarnados’, em 12 de abril úl-
timo.
A provocação dizia “quem me
dera que o avião da Chape-
coense fosse do Benfica” e foi
cantada durante todo o encon-
tro disputado no Dragão Caixa,
que terminou com a vitória dos
‘azuis e brancos’, por 30-27.
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AMBOS NAN 11111811C FOI O 
MELHOR DA 6.' JORNADA DA EHF 
Depois de entrar no sete ideal da sexta jorna-
da da fase de grupos da Liga dos Campeões, o 
ponta-esquerda do Sporting, Ivan Nikcevic, 
foi eleito pelos adeptos o melhor jogador da 
ronda, numa votação online. Recorde-se que 
o sérvio rubricou urna grande exibição na der-
rota dos leões, por 33-32, frente ao poderoso 
Montpellier, com 11 golos e 100% de acerto 
nos livres de sete metros. -1/". 
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AFIGURA 

°lateral-esquerdo do Sporting foi o melhor mar r do 
encontro, apontando nove golos em onze r,:-:41-t.7,  1?5 (um 
contra-ataque, dois livres de sete metros,  tem los seis 
metros e cinco cia ponta/ A isto somou duas azisténcias. 
Começou a destacar. seja perto do intenralo e na fase em 
que...,  o Sporting ameaçava cavar a distãn ria que vi ria  a 
proporcionar-lhe uma segunda parte de pura gestão. 

Felipe Borges 

o quente 

( 4  Sporting obteve a oitava vitória no campeonato, quinta fora de casa. Na Maia, 
os leões registaram uma série de quatro triunfos depois da derrota com o FC Porto 

TOADA GIINHADORA 
ANTES DO BESIKTAS 

Pedro Valdés nunca falhou da meia-distância e ajudou a desequilibrar 

SPOSIMIG 
Pavilhiffl.:funicrp.!ida Maia 

ÃrtitivvAbertoAlve5 e Jorge 
Armadas (A.A Braga) 

MIM SPORVING 
Riandokigeo Gr 1~4ppr Gr 
RirirdrtailiTi Cr Grk 

1 
 PV6iiiCirol--  3 
- OebsOiroske  3 

limpilibir 3 Frinclicelbens 4 
~Alibi 2 EardionAidia 

9 
2 IlegoiOda  

~Mis 2  ildalliopco 
Leonelfeamthi 6 446416iinaic • 
Ologolbito Cirkii~ 6 
;ii i 3 
ataniotomila N PrdroPartoli  

ineoGerpir  
• kvallimaic ry 
Treinador: Tivirincion 
RuISPia Hugo Canela 
Aoliewarverblo-22 
Mart1a.05* 2-1,10' 3.5,15' 5-10. 217. 6-13. 
25'847, 30'10.22.3511-25, 40'16-26. 
45'19.29,50'21-32. 55' 27-36, 60'29-39 
Exclaiima 2/3 
Varielhom+ 

PAULA CAPELA MARTINS 
• 49.O Sporting foi à Maia ba-
ter o ISMAI no jogo que fe- 
chou a nona jornada e que va-
leu aos leões a liderança (à con- 5 
dição), numa altura em que 
tem mais um jogo do que o 
Benfica, depois de ter anteci-
pado a deslocação ao Restelo 
relativa à 13.a  ronda. 

Na Maia, o Sporting fe z uma 
primeira parte exemplar de-
fensivamente, bem aprovei-
tada no ataque, o que lhe per-
mitiu fugir no marcador, ven-
cendo por 12 golos ao interva-
lo. O técnico Hugo Canela 
optou por na baliza colocar 
Manuel Gaspar, mexendo no 
sete inicial numa altura em 
que ainda se depara com joga-
dores em recuperação. Rues-
ga, um dos que têm apresen-
tado limitações, esteve em 
campo e, com seis golos, aca-
bou por ser osegundo melhor 
marcador. O ISMAI cometeu 
erros que ajudaram os leões na 
resposta rápida, tendo, na se-
gunda parte, tentado reagir, 
imprimindo mais velocidade, 
só que a desvantagem era de-
masiado larga para que o Spor-
ting pudesse ser surpreendi- 

ANDEBOL 1  

~AI-Sporting, 

cuLtIa!iursio 

511.'100111NADA 
»49 

_ 
J VÉDIP6 P 
10 8 1 1 325-24227 
9 80 1 264-264.75 

1, Sporting 
2.° Sentia 
3.° ABC 9 6 2 1 254.215 23 
4.. Avance 9 6 1 2 256-242 22 
5.°  Bellenenesi 10 6 O 4 275283 22 

FCP4-30to 9 6 1 2 272-20822 
1118dleiraSAD 9 5 O 4 270-251 19 
67414,1 9 3 1 5 239 257 16 

9.° XkoAnclebot 9 2 2 5 230.278 15 
10°AguasSantas 9 3 O 6 227-235 15 
11.1lioa Hora 9 2 1 6 248-274 14 
12.•iírmial 9 2 1 6 220-264 14 
13.11/C 9 1 1 7 226.266 12 
14.•SIDLIamirdo 9 O 1 8 199 284 10 

~LIMA fORNADA 
Siba4ogià 11 de nwembro 
'Oco Andeboreardlea 18h00 
ABC-AC Rafe 171100 
Madeira SAC.- 8eisnifflill 171100 
Sio Bernardo-AguasSantas 18h00 
Boa Hora-ISMAI 16h00 
FCPorto-Avanca moo 
Quarta-feira, da 15 de nowmbro 
Sporting-Arsieel 19h00 

"Entrámos 
mal. Demos 
transições 
fáceis e 
muitos 
remates ao 
Sporting. 
Na segunda 
parte, 
tentámos 
mostrar 
outra cara e 
fomos mais 
intensos e 
dinâmicos, 
embora o 
Sporting 
também 
tenha 
desligado 
um pouco" 

Rui Silva 
Tr. ISNIA! 

"Na 
primeira 
parte, 
defende-
mos bem e 
saímos em 
contra-
ataque. 
cavando um 
fosso que 
permitiu 
gerir. Na 
segunda 
parte, 
descompri-
mimos. 
Agora, vem 
ai o Be-
siktas, uma 
equipa 
muito 
disciplinada 
que nunca 
desiste" 

algo 
Canais 
Tr. Sporting 

do. Pelos maiatos, o guarda-
redes Ricardo Castro ajudou a 
equilibrar e a estreia do ponta-
esquerda Gonçalo Meireles 
revelou-se produtiva. O IS-
MAI, oitavo classificado, joga 
já sábado em casado Boa Hora, 
enquanto o Sporting recebe os 
turcos do Besiktas (18h00), 

cumprindo o sétimo jogo da 
fase de grupos da Liga dos 
Campeões, quando ocupa o 
sexto e penúltimo lugar do 
Grupo D (1.°: Montpellier). Os 
leões voltam ao campeonato 
no dia 15 com a receção ao Ar-
senal que, anteontem, foi go-
leado no Dragão. 
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FC Porto reage ao castigo a Fernando Madureira: "Afinal, o IPDJ respira"
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fb100ca7

 
2017-11-09 08:48
 
Instituto Português do Desporto e Juventude aplicou a Madureira uma multa de 2600 euros e a
interdição de acesso a recintos desportivos durante seis meses.O FC Porto reagiu ao castigo aplicado a
Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, pelo Instituto Português do Desporto e Juventude
(IPDJ). Através da newsletter "Dragões Diário", o clube azul e branco realça que "o IPDJ respira",
embora apontando que não existe ação para outros casos."Afinal, o IPDJ respira e deu os primeiros
sinais de vida em mais de 99 dias de sono profundo para castigar Fernando Madureira, o líder dos
Super Dragões, mas mantém-se cego, surdo e mudo em relação a tudo o resto. O Instituto Português
do Desporto e Juventude aplicou a Madureira uma multa de 2600 euros e a interdição de acesso a
recintos desportivos durante seis meses; o líder da claque não se conforma, diz que a decisão se
baseia em mentiras e vai recorrer aos tribunais. A sanção foi determinada pelo IPDJ depois de uma
franja de adeptos, que na época passada assistia a um dos jogos de andebol entre o FC Porto e o
Benfica, no Dragão Caixa, ter entoado um cântico alusivo ao acidente aéreo da Chapecoense",
escreveu o FC Porto.
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Andebol 1.a Divisão Nacional 

Leões vencem na Mala 
e assumem comando 

O Sporting ganhou. on-
tem, fora, ao Maia-Ismai. por 
39-29, no acerto da nona 
jornada da 1.' Divisão Na-
cional de andebol, e subiu 
ao comando provisório. ss. 

Miai-ISMAI 29 
SPetthefi 35 
Local Pavlbao Municlpal da Mala. na Mala 
kablooa Alberto Nves e Jorge Fonandet 

l 
Manuel Borge-c (GR) e Ricardo 

Casoo (GF1. Hugo GaYer (21 atado Almcla (11 
Gonçalo mehtes (51 Caros Sarros, Frareloco 
Fontes (2), Leonel Femantles (61 /domo Cole* 
llago Magatges(3), Pedro Vielra (2), ~No 
Ventlaa (5) e André Azevedo (3) 
Treinador Rul 511va 

Pi 
AOs 

(5 
 a Cu& EGEO e Manuel Gaspar (GR). 

Pecto Vadeies ), Pedro Portela W. Knixo 
(21 Bosko aplano*. canos ai - (61Frands 
Caro' (3). Bago Rocha (4) Carbs Limem (3). 
franosco Tavares (4), Edrralson Ara* (1). encaro 
Gaspd,(9) Ivan Haze& lanha Bcoodc (I) e ra pe 
Ga   
Treinador Hugo Canela 
Ao intima° 10-21 

ArserW Devesas 30 - OS	 S Bernardo  
Avanca 30 - 1K Macleta SAL)  

Il - Ri ABC  
&%nirdr.es St - 00 Boa Hou  
rafe 37 - 17 Xico Anclebol  
Mara-194AI 111- 30 SP'holl 
Aguas Santas ta - ti F. c. Pono  

1 
19!11 21 10 
2 Iodo a 1 
3 IN 23 1 
41 Greda 22 1 
5 Arma 22 

Meiem 22 10 
1 Neidada 11 
I Nd.-53111 IS 
9 hpas Sanei a 
10 ai Wall 
11 Ias Ibra 14 
12 festial anosas 
13 Fde 12 

5.14raide 

PRÓXINAJONNADA 11-11-2017 
ABC - Fale 
1S01H0111 . Klia -tiMUJ 

C Porto Avanca 
14ade SAD - Beienenses 
› Bernardo - Aguas Sarnas 

X/co Anclehot - Benlica 
[̀patino t15/11) A,nvnal Devesas 

E 1 f4 
I 1 320-230  
O 1 29400 
2 1 254715 
1 2 7/2-/S8 
1 2 25-242 
O 4 2/332 
0' 4 212529 
1 5 ra-252 
I 6 221715 
2 5 IIBVS 
I S 244-203 
I 6 724264 

1 220-258 
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Andebol: Sporting ganha na Maia
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2017-11-08T11:53:18.368
 
Triunfo por 39-29
 
Triunfo por 39-29
 
O Sporitng venceu, fora, o Maia/ISMAI por 29-39, em partida atrasada da nona jornada do
campeonato de andebol.
 
Os leões somaram a oitava vitória e lideram com mais um jogo e mais dois pontos (27) que o rival
Benfica (25).
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COP: Henriques e Pimenta recebem prémio Excelência, Ronaldo o Prestígio
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Thu, 09 Nov 2017 00:41:00 +0100
 
Campeã mundial de uma inédita prova dos 50km marcha, com recorde do mundo em Londres, Inês
Henriques foi escolhida como a melhor atleta feminina do ano.
 
Inês Henriques e Fernando Pimenta receberam hoje a Medalha de Excelência Desportivo do Comité
Olímpico de Portugal, com Cristiano Ronaldo a ser galardoado com o Prémio Prestígio.
 
Campeã mundial de uma inédita prova dos 50km marcha, com recorde do mundo em Londres, Inês
Henriques foi escolhida como a melhor atleta feminina do ano.
 
"Sempre achei que era uma injustiça as mulheres não poderem fazer os 50km marcha. Agarrei a ideia
do meu treinador com toda a força para tentar cumprir o sonho de uma vida", disse a atleta de Rio
Maior.
 
Tal como no ano passado, o canoísta Fernando Pimenta foi o melhor atleta masculino do ano, depois
da medalha de prata em K1 1000 metros e a de ouro nos K1 5000 nos Mundiais.
 
"O primeiro (segredo), é o meu treinador. Depois, trabalho, humildade e disciplina. Este era um ano
muito importante para mim, depois de o ano anterior não ter corrido como queria. Este ano voltei a
ser consistente em termos de resultados", disse o canoísta.
 
Campeão europeu e espanhol pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo foi galardoado, por seu lado, o
Prémio Prestígio do COP.
 
A Ordem Olímpica Nacional foi entregue a Jorge Miguel, o principal responsável pelo desenvolvimento
da marcha atlética no Clube de Natação de Rio Maior.
 
Medalha de ouro nos 200 metros obstáculos nos Jogos Olímpicos da Juventude Europeia, Edson Barros
recebeu o Prémio Juventude, com o Prémio de Ética Desportiva a ser entregue a Carlos Gonçalves e a
Medalha de Mérito a Fátima Monge Silva, ex-selecionador de andebol.
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Inês Henriques e Fernando Pimenta recebem prémio Excelência do COP, Cristiano
Ronaldo o de Prestígio
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9/11/2017, 7:19
 
O Comité Olímpico Português premiou a campeã mundial dos 50km marcha, o canoísta que foi ouro e
prata nos Mundiais e o futebolista que foi campeão espanhol e europeu pelo Real Madrid.
 
Inês Henriques e Fernando Pimenta receberam esta quarta-feira a Medalha de Excelência Desportiva
do Comité Olímpico de Portugal, com Cristiano Ronaldo a ser galardoado com o Prémio Prestígio.
Campeã mundial de uma inédita prova dos 50km marcha, com recorde do mundo em Londres, Inês
Henriques foi escolhida como a melhor atleta feminina do ano.
 
"Sempre achei que era uma injustiça as mulheres não poderem fazer os 50km marcha. Agarrei a ideia
do meu treinador com toda a força para tentar cumprir o sonho de uma vida", disse a atleta de Rio
Maior. Tal como no ano passado, o canoísta Fernando Pimenta foi o melhor atleta masculino do ano,
depois da medalha de prata em K1 1000 metros e a de ouro nos K1 5000 nos Mundiais.
 
"O primeiro (segredo), é o meu treinador. Depois, trabalho, humildade e disciplina. Este era um ano
muito importante para mim, depois de o ano anterior não ter corrido como queria. Este ano voltei a
ser consistente em termos de resultados", disse o canoísta. Campeão europeu e espanhol pelo Real
Madrid, Cristiano Ronaldo foi galardoado, por seu lado, o Prémio Prestígio do COP.
 
A Ordem Olímpica Nacional foi entregue a Jorge Miguel, o principal responsável pelo desenvolvimento
da marcha atlética no Clube de Natação de Rio Maior.
 
Medalha de ouro nos 200 metros obstáculos nos Jogos Olímpicos da Juventude Europeia, Edson Barros
recebeu o Prémio Juventude, com o Prémio de Ética Desportiva a ser entregue a Carlos Gonçalves e a
Medalha de Mérito a Fátima Monge Silva, ex-selecionador de andebol.
 
Agência Lusa
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Castigo

Líder da claque 
SuperDragões alvo 
de multa e interdição 
O líder da claque do FC Porto 
SuperDragões, Fernando 
Madureira, foi proibido de 
frequentar recintos desportivos 
durante seis meses e multado 
em 2.600 euros, devido aos 
cânticos alusivos à queda 
do avião da Chapecoense, 
entoados num jogo de andebol 
entre os “dragões” e o Benfica, 
a 12 de Abril deste ano. A claque 
já manifestou “repúdio” pelo 
castigo, considerando a medida 
“absurda e sem fundamento”.
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O Sporting ganhou ontem 
por 39-29 no pavilhão do 
Maia ISMAI, na 9.ª jornada 
da Liga de andebol
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ANDEBOL 

Angola 'treina' 
portuguesas 
151 A Seleção Nacional femini - 
na, que disputa o Grupo 4 de 
qualificação para o Euro - 
peu'2018, vai voltar ao traba-
lho, disputando em Rio Maior 
dois jogos particulares comAn-
gola, nos dias 22 e 23 do correu -
te. O selecionador Ulisses Mi 
guel convocou ontem 16 joga 
doras para o estágio. o 
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Ivan orgulhoso por ser MVP 
EA  Depois de ter integrado o 
Sete ideal da &ronda da Liga dos 
Campeões, o ponta-esquerda 
sérvio, Ivan Nikcevic, foi tam-
bém considerado o melhor joga-
dor (MVP) da mesma jornada, 
onde o Sporting perdeu (32 - 33) 
em Montpellier, França, no últi-
mo segundo de jogo. 

A exibição do jogador dos 
campeões nacionais foi desta -
cada pela EHF, após eleição  

online. Nikcevic, autor de 11 
golos, 8 dos quais de 7 metros, 
obteve uma eficácia de 91%, 
tendo agradecido o apoio dos 
adeptos que votaram em si: 
"Foi o reconhecimento do meu 
trabalho e estou orgulhoso, 
mas o prémio é de toda a equi - 
pa." Os leões regressam à Liga 
dos Campeões na 73  ronda do 
Grupo D, recebendo sábado os 
turcos do Besiktas. o 
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EFICAZ. O cubano Pedro Valdés soube contornar a oposição da defesa dos anfitriões 

ANDEBOL 

PASSEIO PELA MATA 
OFERECE LIDERANCA 
Sporting ultrapassa 

"13enfica após triunfo 29 39 folgado no fecho da 9.a 
ronda do campeonato >IMA ISMAI SPORTING 

Rui Silva° 0Hugo Canela 

ALEXANDRE REIS 
E JOÃO BAPTISTA SEIXAS 

Ei O Sporting não vacilou na 
deslocação ao reduto do Maia IS-
MAI e venceu (29-39) o jogo adia-
do que encerrou a 9' jornada da 
fase regular do campeonato. Os 
leões ultrapassaram o Benfica no 
topo da classificação, mas à condi-

rsão, pois tém um jogo a mais. 
Numa partida de sentido único, 

o campeão construiu um parcial 
de 22-10 até ao intervalo, sendo 
muito forte a defender e a denotar 
eficácia no ataque, alguns deles 
com nota artística, com Francisco 
Tavares (4 golos) em destaque, à 
semelhança do brasileiro Felipe 
Borges (9) e do espanhol Carlos 
Ruesga (6). 

Na segunda parte assistiu-se a 
uma boa reação do Maia ISMAI, 
que fez um parcial de 5-3 à passa-
gem dos 38 minutos e aos 56 perdia 

.dor 29-21, atenuando a desvanta - 
gem. Mas o Sporting nunca teve 
dificuldade em controlar, apro-
veitando para dar minutos de jogo 
a quase todos os jogadores. 

Hugo Canela, treinador do 
Sporting, gostou da vitória: "Fi-
zemos uma primeira parte muito 
forte e cavámos um fosso. A des-
compressão na segunda parte é 

"bompreensivel. Foi um triunfo 
bem conseguido. " 

Já o técnico do Maia ISMAI, Rui 

GIS EXC as (xC 
M. BORGES CO O M GASPAR. O O 

ALMEIDA 1 O PEDRO VALDES 5 O 
G. MEIRELES 5 O C. CARNEIRO 3 O 
CARLOS SANTOS O O E. ARAÚJO 1 O 
T. MAGALHAES 3 O FRANKIS CAROL 3 O 
PEDRO VIEIRA 2 1 F. TAVARES 4 O 
A. VENTURA 5 1 FELIPE BORGES *9 O 

R. CASTRO. O 
L FERNANDES 6 
F. FONTES 2 
HUGO GLORIA 2 
A CORREIA O 
ANDRÉ AZEVEDO 3 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

MKHAI KOPCO 2 
PEDRO PORTELA 1 
TIAGO ROCHA 4 
CARLOS RUESGA 6 
8 BJELANOVIC O 
JANKO BOZOVIC 1 
BRUNO GASPAR O 

o 

o 
o 
1 
o 

 
  

 

AO INTERVALO: 10-22 

LOCAI: Pavilhão Municipal da Maia 
ÁRBITROS: Alberto Alves e Jorge Fernandes 

Silva, gostou daquilo que a sua 
equipa fez na segunda parte: 
"Apresentámos outra cara, mais 
próxima na nossa realidade, tom 
intensidade. A primeira parte di-
tou o vencedor." o 
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FC Porto reage a castigo a Fernando Madureira: Afinal, o IPDJ respira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2017

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=facaec45

 
Líder da claque Super Dragões banido de recintos desportivos por 6 meses
O FC Porto reagiu esta quinta-feira ao castigo aplicado pelo Instituto Português do Desporto e da
Juventude (IPDJ) a Fernando Madureira, que afasta o líder da claque Super Dragões dos recintos
desportivos por seis meses. Na newsletter 'Dragões Diário, os azuis e brancos sublinham que "o IPDJ
respira", embora se mantenha "cego, surdo e mudo em relação a tudo o resto".
"Afinal, o IPDJ respira e deu os primeiros sinais de vida em mais de 99 dias de sono profundo para
castigar Fernando Madureira, o líder dos Super Dragões, mas mantém-se cego, surdo e mudo em
relação a tudo o resto. O Instituto Português do Desporto e Juventude aplicou a Madureira uma multa
de 2600 euros e a interdição de acesso a recintos desportivos durante seis meses; o líder da claque
não se conforma, diz que a decisão se baseia em mentiras e vai recorrer aos tribunais. A sanção foi
determinada pelo IPDJ depois de uma franja de adeptos, que na época passada assistia a um dos
jogos de andebol entre o FC Porto e o Benfica, no Dragão Caixa, ter entoado um cântico alusivo ao
acidente aéreo da Chapecoense", pode ler-se.
 
Foi este o cântico que levou ao castigo de Fernando Madureira
 
Temas:Dragões DiárioFernando MadureiraFC PortoSuper DragõesBenficaMadureiraDragão
CaixaChapecoensedesportofutebol
 
2017/11/09
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Sporting vence tranquilamente na Maia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2017

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=77fd9ac8

 
Leões ultrapassa Benfica após triunfo por 39-29 no fecho da 9.ª ronda do campeonato
 
O Sporting não vacilou na deslocação ao reduto do Maia ISMAI e venceu por 39-29 o jogo em atraso
que encerrou a 9.ª jornada da fase regular do campeonato. Os leões ultrapassaram o Benfica no topo
da classificação, mas à condição, pois têm um jogo a mais.
 
Numa partida de sentido único, o campeão construiu um parcial de 22-10 até ao intervalo, sendo
muito forte a defender e a denotar eficácia no ataque, alguns deles com nota artística, com Francisco
Tavares (4 golos) em destaque, à semelhança do brasileiro Felipe Borges (9) e do espanhol Carlos
Ruesga (6).
 
Temas:SportingMaia ISMAIBenficaFrancisco TavaresFelipe BorgesCarlos RuesgaAndebol
 
2017/11/08
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Inês Henriques e Pimenta recebem prémio Excelência do COP, Ronaldo o Prestígio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2017

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a774985f

 
Inês Henriques e Fernando Pimenta receberam hoje a Medalha de Excelência Desportivo do Comité
Olímpico de Portugal, com Cristiano Ronaldo a ser galardoado com o Prémio Prestígio.
 
Campeã mundial de uma inédita prova dos 50km marcha, com recorde do mundo em Londres, Inês
Henriques foi escolhida como a melhor atleta feminina do ano.
 
"Sempre achei que era uma injustiça as mulheres não poderem fazer os 50km marcha. Agarrei a ideia
do meu treinador com toda a força para tentar cumprir o sonho de uma vida", disse a atleta de Rio
Maior.
 
Tal como no ano passado, o canoísta Fernando Pimenta foi o melhor atleta masculino do ano, depois
da medalha de prata em K1 1000 metros e a de ouro nos K1 5000 nos Mundiais.
 
"O primeiro (segredo), é o meu treinador. Depois, trabalho, humildade e disciplina. Este era um ano
muito importante para mim, depois de o ano anterior não ter corrido como queria. Este ano voltei a
ser consistente em termos de resultados", disse o canoísta.
 
Campeão europeu e espanhol pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo foi galardoado, por seu lado, o
Prémio Prestígio do COP.
 
A Ordem Olímpica Nacional foi entregue a Jorge Miguel, o principal responsável pelo desenvolvimento
da marcha atlética no Clube de Natação de Rio Maior.
 
Medalha de ouro nos 200 metros obstáculos nos Jogos Olímpicos da Juventude Europeia, Edson Barros
recebeu o Prémio Juventude, com o Prémio de Ética Desportiva a ser entregue a Carlos Gonçalves e a
Medalha de Mérito a Fátima Monge Silva, ex-selecionador de andebol.
 
9 nov 2017 07:22

Página 36



A37

FC Porto reage a castigo a Fernando Madureira: Afinal, o IPDJ respira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2017

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca5bb958

 
Por RecordO FC Porto reagiu esta quinta-feira ao castigo aplicado pelo Instituto Português do Desporto
e da Juventude (IPDJ) a Fernando Madureira, que afasta o líder da claque Super Dragões dos recintos
desportivos por seis meses. Na newsletter 'Dragões Diário, os azuis e brancos sublinham que "o IPDJ
respira", embora se mantenha "cego, surdo e mudo em relação a tudo o resto"."Afinal, o IPDJ respira
e deu os primeiros sinais de vida em mais de 99 dias de sono profundo para castigar Fernando
Madureira, o líder dos Super Dragões, mas mantém-se cego, surdo e mudo em relação a tudo o resto.
O Instituto Português do Desporto e Juventude aplicou a Madureira uma multa de 2600 euros e a
interdição de acesso a recintos desportivos durante seis meses; o líder da claque não se conforma, diz
que a decisão se baseia em mentiras e vai recorrer aos tribunais. A sanção foi determinada pelo IPDJ
depois de uma franja de adeptos, que na época passada assistia a um dos jogos de andebol entre o FC
Porto e o Benfica, no Dragão Caixa, ter entoado um cântico alusivo ao acidente aéreo da
Chapecoense", pode ler-se.
 
09:03
 
por
 
Record
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Ronaldo distinguido pelo Comité Olímpico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2017

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=38991519

 
Jogador foi galardoado com o Prémio Prestígio.
 
Por Correio da Manhã
 
Cristiano Ronaldo foi esta quarta-feira galardoado com o Prémio Prestígio pelo Comité Olímpico de
Portugal, assim como Inês Henriques e Fernando Pimenta que receberam a Medalha de Excelência
Desportivo.
 
Campeão europeu e espanhol pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo foi premiado, por seu lado, o Prémio
Prestígio do COP.
 
Campeã mundial de uma inédita prova dos 50km marcha, com recorde do mundo em Londres, Inês
Henriques foi escolhida como a melhor atleta feminina do ano.
 
"Sempre achei que era uma injustiça as mulheres não poderem fazer os 50km marcha. Agarrei a ideia
do meu treinador com toda a força para tentar cumprir o sonho de uma vida", disse a atleta de Rio
Maior.
 
Tal como no ano passado, o canoísta Fernando Pimenta foi o melhor atleta masculino do ano, depois
da medalha de prata em K1 1000 metros e a de ouro nos K1 5000 nos Mundiais.
 
"O primeiro (segredo), é o meu treinador. Depois, trabalho, humildade e disciplina. Este era um ano
muito importante para mim, depois de o ano anterior não ter corrido como queria. Este ano voltei a
ser consistente em termos de resultados", disse o canoísta.
 
A Ordem Olímpica Nacional foi entregue a Jorge Miguel, o principal responsável pelo desenvolvimento
da marcha atlética no Clube de Natação de Rio Maior.
 
Medalha de ouro nos 200 metros obstáculos nos Jogos Olímpicos da Juventude Europeia, Edson Barros
recebeu o Prémio Juventude, com o Prémio de Ética Desportiva a ser entregue a Carlos Gonçalves e a
Medalha de Mérito a Fátima Monge Silva, ex-selecionador de andebol.
 
00:20
 
por
 
CM

Página 38



A39

Sporting vence tranquilamente na Maia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2017

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=75207dc9

 
Por RecordO Sporting não vacilou na deslocação ao reduto do Maia ISMAI e venceu por 39-29 o jogo
em atraso que encerrou a 9.ª jornada da fase regular do campeonato. Os leões ultrapassaram o
Benfica no topo da classificação, mas à condição, pois têm um jogo a mais.Numa partida de sentido
único, o campeão construiu um parcial de 22-10 até ao intervalo, sendo muito forte a defender e a
denotar eficácia no ataque, alguns deles com nota artística, com Francisco Tavares (4 golos) em
destaque, à semelhança do brasileiro Felipe Borges (9) e do espanhol Carlos Ruesga (6).
 
08.11.2017 23:57
 
por
 
Record
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