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ANDEBOL

Gilberto e Tiago
marcam 12 golos
O »O Wisla Plock perdeu ontem, em
Paris, frente aos milionários do PSG,
mas não por responsabildidade dos
internacionais portugueses Tiago
Rocha e Gilberto Duarte. Nesta
segunda jornada da Liga dos
Campeões, cada um dos jogadores
marcou seis golos.
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«Não há petróleo em Alvaiade!»
Vicente Moura explicou a origem dos 10 milhões no orçamento para as modalidades o Vice-presidente leonino reiterou a ideia de que o clube pretende conquistar títulos em todas as áreas
SERGIO MIGUEL SANTOS /ASF

por

EDITE DIAS

campeonato de hóquei
em patins arrancou este
fim de semana com uma
goleada do Sporting ao
Valença (12-2), o andebol vai na sexta jornada e os leões
não só não perderam, como nem
pestanejaram no primeiro confronto com um rival direto, o ABC
que é campeão nacional, e venceram de forma clara [29-38], em
Braga. Resultados que fazem sorrir o vice-presidente leonino, Vicente Moura, e alimentam as altas
expetativas traçadas para a época.
Mas estes resultados não se conseguem apenas com trabalho e não
há memória da chegada a Alvaiade de tantos reforços de peso. E de
tanto dinheiro para os contratar.
Depois de ouvir tantas coisas sobre o aumento nos orçamentos, o
dirigente leonino aceitou revelar
a origem do dinheiro: «Há um fator determinante que viabilizou
este acréscimo no orçamento para
as modalidades. Toda a quotização dos sócios passou integral-
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Vice Vicente Moura diz que os sódos que pagam as suas quotas são o petróleo dos leões
mente para as modalidades», explicou o vice leonino, pretendendo colocar um ponto final nas especulações em torno dos
orçamentos das diferentes modalidades, nomeadamente andebol,

hóquei, futsal e atletismo que tão
ativas estiveram no mercado, reforçando-se com vários atletas,
alguns de topo mundial. «Não há
petróleo em Alvaiade, há sócios.
O nosso petróleo são os sócios, que

pagam as suas quotas», desmis tificou. «Além disso, não podemos
esquecer-nos que, por exemplo,
a natação e a ginástica têm receitas próprias», recordou.
Ontem, em Odivelas, viu o judo
reconquistar o título de campeão
nacional e não podia estar mais
contente. «Trabalhámos intensamente no andebol, no hóquei em
patins e no futsal em termos de
reforços, para enumerar as três
modalidades coletivas em que estamos a lutar pelo primeiro lugar
no campeonato nacional e nas provas europeias. Portanto, cada vez
estamos mais fortes e com capacidade de trazer novas glórias para
o Sporting», já explicara o comandante. «Este ano vamos ser campeões de Portugal em praticamente todas as modalidades.»
A convicção é forte e a gestão do
orçamento serve para isso mesmo. Sem revelar nomes, a porta
está aberta. «O Sporting está interessado em todos os atletas com
qualidade, desde que estejam disponíveis para integrar o clube e
respeitar os seus valores e as suas
metas.»
D. R.

«É falta de educação da federação»
'Vice' não compreende critérios para dispensa de Carlos Silva do cargo de técnico nacional

Dois minutos foi o tempo que o
vice-presidente da Federação de
Atletismo de Portugal (FPA), Paulo Bernardo, demorou a despedir
o diretor técnico do Sporting, Carlos Silva, que ocupava também o
cargo de Técnico Nacional na FPA.
Um telefonema provocado pela
alegada «incompatibilidade» de
funções ou horários do igualmente professor, mas, sobretudo, pela
hipótese deste poder «influen-

ciar» atletas na época de transferências. Vicente Moura garante que
as funções de Carlos Silva não se alteraram em Alvaiade, que Carlos
Lopes continua a ser o coordenador e não compreende a decisão
da FPA nem os seus métodos.
«Ninguém perguntou nada ao
Carlos Silva nem ao Sporting. Telefonaram e despediram-no. Simplesmente. Dois minutos demorou a chamada! Carlos Silva
sentiu-se desconsiderado, mas não
é por isso que fica psicologicamente diminuído. É como o clube!»,
disse. «Além de ser falta de con-

sideração para com Carlos Silva, é
falta de educação e isso não deve
existir entre pessoas e instituições
respeitáveis», lamentou. «O argumento de que tinha funções incompatíveis, quando na Federação há treinadores de outros clubes,
nomeadamente do Benfica, não se
justifica», defendeu o dirigente,
referindo-se a João Abrantes, Técnico Nacional de barreiras rápidas
(60, 100 e 110 m), velocidade e
4x100 e que, a partir de agora, acumulará precisamente as disciplinas
que Carlos Silva tinha à sua responsabilidade: 400 m, 400 barreiras e

Carlos Silva é diretor técnico dos leões

4x400 m. «Estamos a estudar a
situação e quanto tivermos todos
os elementos agiremos em conformidade», rematou.
E.D.
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ANDEBOL

Madeira, SAD
vence em Fafe
-› Daniel Santos foi o melhor marcador do jogo de ontem, a contar
para a 6. ° jornada do Andebol 1
ANDEBOL - ANDEBOL 1- 6.' JOR.
Pavilhão Municipal.
em Fafe

MADEIRA, SAD

•

AC FAFE

uris
Yusnier Gonzalez (GR)
Luis Carvalho (GR)
Bruno Moreira (4)
João Martins (2)
Daniel Santos (7)
Nuno Silva (3)
João Miranda (1)
Hugo Rosário (5)
Drogo Alves
João Gomes (2)
Nelson Pina (4)
Fábio Magalhães (4)

Miguel Marinho (GR)
João Carvalho (GR)
Bruno Dias (GR)
Tiago Gonçalves (2)
Vasco Santos (1)
Miguel Femandes
Belmiro Alves (5)
Mário Lourenço (1)
Nuno Pimenta (3)
Nuno Pinheiro (4)
Jose Sampaio (4)
Vladimiro Pires
Mario Pereira (2)
Paulo Silva (1)
João Fernandes (1)

PAULO FIDALGO

JOSÉ ANTÓNIO 91VA

1MBITROS
Eurico Nicolau e Ivan Caçador. de Leiria

O Madeira, SAD foi ontem a AC Fafe
vencer por 32-24 e instalou-se no
quarto lugar da classificação do Andebol
1, cumpridas que estão as primeiras seis
jornadas do principal campeonato
masculino. Os atletas de Paulo Fidalgo
chegaram ao intervalo com uma
vantagem muito confortável (11-19) e
isso dificultou as hipóteses da equipa
orientada por José António Silva, que não
conseguiu somar os três pontos, mas
ainda assim reocupou o nono lugar, com
um jogo em atraso. A ronda só ficará
completa no feriado de quarta-feira,
quando ABC e Arsenal decidirem no
derby minhoto quem leva a melhor.
La na frente, FC Porto e Sporting não
descolam um do outro e da liderança.

CLASSIFICAÇÃO
Andebol 1

6.' jornada

Web)

30-29
Benflca-Sp. Horta
27-16
Avanca - ISMAI
2427
Águas Santas - Belenenses
35-18
Sporting - S. Mamede
18-38
Boa-Hora - FC Porto
24-32
SAD
Fafe-Madeira,
AC
qt.'.artn- feira. as 17.00 h
ABC -Arsenal

J

V

E

D

GP

O 203-126 18
O
6
6
FC PORTO
O 199-126 18
O
6
6
Sporting
1 177-160 16
O
5
6
Benfka
2 162-153 14
O
4
6
Madeira SAD
158-148 14
2
O
4
6
Avanca
3 153-158 12
O
3
6
Aguas Santas
1 3 165-185 n
2
6
Belenenses
1 134-12310
O
3
4
ABC
3 129-150 9
O
2
5
AC Faie
1 1 4 147-206 9
6
lu Boa Hora
1 4 133-144 6
O
Arsenal Devesa 5
6 138-172 6
O
O
12 Ac. São Mamede 6
5 121-158 5
O
O
5
13 ISMAI
1 2 76-86 4
O
3
14 Sp. Horta
7.' Jornada, 8 out - ISMAI-Aguas Santas. Bdcnenses -Boa-Hora. Arsena-Soorting. Sp Horta - 5 Mamede
Benfica-Avanca e FC Porto - AC Fafe(Bout).Madeira.SAD
ABC (12 out).
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TAVIRA
EQUIPA PROMOVIDA
A equipa de andebol sénior •
masculina do Vela de Tavira
conseguiu a promoção à segunda divisão, depois de derrotar a formação de Serpa, no
playoff de subida de divisão,
com duas vitórias em dois jogos, no último fim,de semana
de setembro
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Alavarium mantém-se líder após vitória fácil
O Alavarium/Love Tiles, ao fim de três jornadas, continua invicto na liderança da 1.ª
Divisão Nacional de Andebol Feminino. Ontem, novamente a jogar em casa, derrotou
o Académico, por 32-17. Filipa Fontes foi a melhor marcadora do jogo, com seis golos.
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Andebol madeirense
arrasou concorrência
EQUIPAS
MADEIRENSES
SOMARAM TRÊS
VITÓRIAS NA
JORNADA DE ONTEM
Excelente o desempenho competitivo das formações madeirenses, ontem, numa ronda onde foram averbadas três vitórias.
Destaque, deste logo, para o
êxito fora de portas do Madeira
Andebol SAD no reduto do Fafe.
Os madeirenses bateram os nortenhos por 32-24, com os comandados do técnico Pulo Fidalgo em
vantagem ao intervalo por 19-11.
Três pontos importantes antes da
visita ao reduto do campeão nacional ABC. Os madeirenses deveriam receber dia 12 de Outubro
o conjunto de Braga mas, por
acordo entre os emblemas, esta
jornada foi alterada para o Pavilhão do ABC. Assim, o Madeira
SAD, depois de Braga, irá manter
-se no continente onde, dia 16 de

Outubro, actuam em Lisboa frente ao Sporting. O regresso aos jogos no Funchal apenas será dia
22, frente à Académica de São
Mamede.
CS Madeira derrota SIR 1.0 Maio

Em grande plano esteve igualmente ontem no Funchal o CS
Madeira que derrotou o SIR 1.°
Maio por 31-23, com 13-11 ao intervalo já favorável à equipa dirigida pelo técnico Marco Freitas.
Um excelente resultado perante
uma formação que na véspera ia
surpreendendo o Madeira SAD.
Nesta partida a inevitável Sara
Gonçalves, com 8 golos, foi a melhor marcadora numa equipa que
valeu pelo seu todo.
Já o Madeira Andebol SAD, depois do susto de sábado, redimiuse com uma exibição ao seu nível
e não sentiu dificuldades para
vencer o Passos Manuel por um
justo 36-16, com 20-9 ao intervalo. Um encontro onde Mariana
Sousa, Erica Tavares, Renata Tavares e Soraia Lopes, todas com 6
golos apontados, foram as grandes protagonistas. H.D.P.

Filipa Franco regressou e tem sido útil no Sports Madeira. FOTO JOANA SOUSA
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Andebol

AC Fafe derrotado em casa

O

AC Fafe sofreu, ontem, nova derrota
caseira no campeonato de andebol ao
perder por 32-24 frente ao Madeira SAD, em
partida da sexta jornada
da competição.
Ao intervalo o conjunto
fafense já perdia por 19-11.
Belmiro Alves, com
cinco golos, foi o melhor
marcador do AC Fafe seguido de Nuno Pinheiro
e Eduardo Sampaio, com
quatro cada. No Madeira
SAD destacou-se Daniel
Santos, com sete pontos.
Desta ronda, falta cumprir o ABC-Arsenal da Devesa, agendado para as
17h00 da próxima quarta-feira, no Sá Leite.
FC Porto e Sporting,
com vitórias nos seis jo-

gos disputados, lideram a
classificação, com 18 pontos cada, seguidos do Benfica, com 16. O ABC, com
menos dois jogos dispu-

tados, está na oitava posição, com 10 pontos. O
AC Fafe, com nove, ocupa a nona posição.
Na próxima ronda o Fa-

fe visita o FC Porto, enquanto o ABC adiou o
seu jogo na Madeira, dado que, domingo, joga em
França para os Campeões.
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ABC volta a sonhar
com o apuramento
na Liga dos Campeões
ANDEBOL O ABC/LIMinho recebeu e venceu o 1TH Holstebro,
da Dinamarca, por 32-27, para a
segunda jornada do Grupo D da
Liga dos Campeões de andebol.
Depois de terem perdido com o
Besiktas na primeira ronda, os
campeões nacionais levaram agora a melhor, voltando a acreditar
no apuramento - na terceira ronda visitam os franceses do HBC
Nantes. No campeonato nacional, o FC Porto e o Sporting conseguiram vitórias folgadas. respetivamente frente ao Boa Hora
(39-18) e ao São Mamede (35-18),
mantendo-se na liderança da competição decorridas seis jornadas.
Já o Benfica superou o Sp. Floria com grandes dificuldades (3029) e segue a dois pontos dos rivais
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Gilberto e Tiagp
marcam 12 ao PSG
Dois portugueses
foram os goleadores
do Wisla Plock, em
Paris, para a Champions de andebol
***Tiago Rocha e Gilberto Gil
mostraram a qualidade do andebol português num dosgrandes palcos europeus. O próprio
site da EHF reconheceu, na crónica do PSG-Wisla Plock, para
a Liga dos Campeões de andebol, que "os portugueses lideraram o ataque polaco e foram
os melhores marcadores do
clube, com seis golos cada
um".
A verdade é que, tal corno já
sucedera na ronda inicial, frente ao Barcelona, o vice-campeão polaco vendeu cara a derrota, só que desta vez os dois
atletas ex-FC Porto foram os
melhores elementos da equipa. O Plock esteve no comando
do marcador quase toda a primeira parte e, após chegar igualado ao intervalo (15-15), manteve o empate até aos17-17. Depois, a equipa da capital france-

sa, que constitui uma legião de
estrelas - com MikkelHansen,
Luc Abalo, Thierry Omeyer,
Luka Karabatic e Daniel Nascisse, entre outros - passou
para a frente, mas nunca lhe foi
permitido relaxar.
Gilberto Duarte marcou seis
golos em oito remates e Tiago
Rocha, nas seis vezes que atirou à baliza, faturou, sendo
quatro delas na transformação
de livres de sete metros. Neste
jogo só dois andebolistas do
PSG conseguiram mais golos
do que a dupla lusa: Nedim Remili, com dez, o que fez dele o
homem que desequilibrou o
encontro, e Mikkel Hansen,
com oito.
OWislaPlock vai tentara primeira vitória nesta fase da
Champions no próximo sábado, em casa, frente aos húngaros do Veszprém.
Nos outros três jogos da segunda jornada deste Grupo A
registaram-se os seguintes resultadosVeszprém-Schaffhausen, 32-28; Barcelona-Kiel, 2625; Silkeborg-Flensburg, 19 25. ----eumusro FERRO

Gilberto Duarte brilhou contra uma equipa de estrelas
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/WARM
COMANDA SOLADO
Após vencer °Académico do
Porto, o Alavarium continuou isolado no Nacional
Feminino de andebol, sendo
a única equipa que ainda não
perdeu pontos. Os clubes da
Madeira e o Maiastars ainda
não foram derrotados
Resultados: Madeira SADPassos Manuel, 36-16; Juv
Mar, -Maiastars,24-28 ;
Colégio de Gaia- Juve Lis, 3721; Sports Madeira- J. Barros,
31-23; St. Joana-CA Leça,1618 ; Alavarium-Académico
FC, 32-1.7,
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ANDEBOL Humberto Gomes, na ressaca da vitória europeia do ABC, dá
conta da motivação dos bracarenses e da mais-valia dos adversários
•

"DIFERENÇA ESTA NA
QUALIDADE TÉCNICA"
Após ter entrado com uma
derrota, naTurquia, frente
ao Besiktas, o ABC venceu
o Holstebro, da Dinamarca,
na segunda jornada da
Champions, resultado que
coloca os minutos no
caminho do apuramento

bemos que hoje em dia a realidade é outra. Antes o ABC tinha outra capacidade", alerta
oguarda-redes dos bracarenses
que, no entanto, aponta o otimismo reinante no grupo.
"Aquilo que queremos é desfrutar destes dez jogos, que serão12, como diz o nosso treinaamounmeAss
dor, porque estamoscertos que
MARTAFIEGIANDES
vamos fazer os dois jogos se••• Vencer jogos da Liga dos guintes", continua Humberto,
Campeões não é novidade para convicto das capacidades da
oABC, que até já chegou a uma equipa: "Claro que acreditafinal, em 1993/94, com o Telca mos, tal como no ano passado
de Santander, na primeira edi- acreditámos que podíamos ser
ção da prova coma nova deno- campeões e fomos".
minação - antes era Taça dos
Onde o ABC pode sentir desClubes Campeões Europeus. vantagem é na experiência.
No entanto, passaram 15 anos "Temos adversários bastandesde a última presença acade- te fortes e, na Chammista, quando, em 2000/2001, p ions, só o Spínola e o Jochegou aos quartos definal, ba- sé Costatêm experiêntido igualmente poruma equi- cia, mas vamos jogar
pa espanhola, o Portland San com as nossas armas e
Antonio. Esta época deu-se o assim será já no próxiregresso e, anteontem, em mo encontro, em Nanjogo da segundajomada da fase tes, que é o principal cande grupos, o ABC derrotou o didato ao primeiro luHolstebro, da Dinamarca, por gar do grupo", admite
32-27. Uma vitória que anima alguém que vê o jogo
e "serve na ambição de chegar todo à frente e, por isso,
aos dois primeiros lugares do explica que a principal
grupo", conforme diz Hum- diferença que nota na
berto Gomes, mas que não faz Liga dos Campeões nem é
os jogadores sentirem dema- a força dos remates: "Essa é
siado° peso da responsabilida- uma falsa questão. Em Portude de um emblema que já foi gal temos o Gilberto, o Grilo, o
finalista. "Todos nós, jogado- André Gomes, que está agora a
res, sabemos da história do clu- surgir_ NaChampions há mais
be e temos consciência de que qualidade técnica no passe/re é muito rica, mas também sa- ceção".

"Na Champions há
mais qualidade
técnica no passe/
receção. Em
relação aos
remates é mais ou
menos força"
NI

"Este era um jogo
importante, era o
pioneiro em casa.

Foi uma boa
vitória, depois do
péssimo jogo
na Turquia"
Humberto Gomes

Guarda-redes do ABC

ienr-

o

4:

"53sEG VEZ j)i.
4r

"Vieram-me as lágrimas aos olhos
ao tocar o hino da Champions"
Não foi verdadeiramente em casa, no pavilhão Flávio Sá
Leite, onde, diz, "o ambiente é mais aconchegante", mas
foi em Braga que o ABC jogou, no Parque de Exposições, e
Humberto Gomes, bracarense de gema, admite que sentiu
uma emoção diferente. "Senti mesmo, foi forte. No fim
do jogo até comentei com alguns colegas de equipa que
me vieram as lágrimas aos olhos ao tocar o hino da
Champions", contou o guarda-redes. "Estava em Braga, foi
diferente da Turquia e havia um bom público. Só espero
que no último jogo em casa consigamos ter aquilo
completamente cheio, será um bom sinal", dicse.

Regrem« academistas estão de volta à Champions
após a presen nailvoria dq100~
ig< noL Gomes fez 14 defesas
Humo
Decisivo:
no jogo de anteontem contra o Holstebro
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FIIRC rk. JACOB PEDE
E ROIA MU
O OCI Llons de João Jacob
Ramos desceu do primeiro
para o segundo posto na
Beneleague de andebol, ao
sofrer a primeira derrota da
época, na sexta jornada.
Num jogo em que o português marcou quatro golos, o
Aalsmeer impôs-se à equipa
holandesa da província de
Limburg, por 24-29. Noutro
jogo desta ronda, a equipa
belga do Sasja, onde joga o
ponta Sérgio Rola (cinco
golos), empatou em casa do
Vise,a 27, e é quinta. -A.F.
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Andebol Madeira
SAD tduala no
pavilhão do Fafe
• Em jogo da sexta jornada
do Campeonato Nacional, o
Madeira SAD venceu, ontem. por 32-24. na deslocação a Fafe. Ao intervalo. os
madeirenses já ganhavam.
19-11. Daniel Santos, sete
golos, foi o melhor marcador. O Madeira SAD ocupaa
quarta posição, com 14 pontos. mais cinco que o Fafe.
que segue no nono lugar.
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Madeira SAD
bate AC Fafe
em A sexta jornada do campeonato conheceu ontem mais
um resultado, com o Madeira
SAD a bater o AC Fafe por 3224. Um triunfo sem grandes

complicações para a equipa de
Paulo Fidalgo, equipa essa que,
de acordo como 'Diário de Noticias da Madeira', já não conta
com o lateral-direito sérvio
Mirza Mimic. A publicação re lata que a saído do jogador
deve-se em parte a dificuldades
de adaptação, bemcomo a problemas físicos que o impediam
de render mais.
A sexta jornada fica completa
na quarta-feira quando o ABC
receber o Arsenal, equipa que
integra o lote das que ainda não
venceram. o

24 32
AC FAFE

MADEIRA SAD

I.António Silva°

()Paulo Fidalgo

CA.5 EXC

Cl5 EXC

M. MARINHO. o O Y GIRON •
OO
T GONÇALVES 2 O BRUNO MOREIRA 4 O
VASCO SANTOS 1 1 JOÃO MARTINS 2 O
M. FERNANDES O O DANIEL SANTOS 7 O
BELMIRO ALVES 5 O NUM7SILVA
3O
M. LOURENÇO 1 2 JOÃO MIRANDA 1 O
NUNO PIMENTA 4 1 HUGO ROSARIO 5 2
OO
BRUNO DIASII O O MOCO ALVES
CARVALHOS O O JOÀ0 COMES 2 1
4o
NONO PINHEIRO 4 1 NELSON PINA
E SAMPAIO
4 0 E MAGALHÃES 4 O
V PIRES
00
MARIO PEREIRA 2 0
PAULOSIIVA
1O
JOÃO FERNANDES 1 O

AO INTERVALO: 11-19
LOCAL: Pav. Municipal de Fafe
ÁRBITROS: Eurico Nicolau e Ivan Caçador

AND111101.
6! jornada
FAFE
BOA HORA
SPORTING

24-33 MADEIRA SAD
18-39 FC PORTO
35-18 SAOMAMEDE

AGUAS SANTAS 24-27 BELENENSES
AVANCA
BENFICA

27-16
30-29

MAIA ISMAI
SP HORTA

ABE4.• feiraARSENAI

CLAssffic.AçÃo
P J V E D GMLS

110•FC PORTO 18 6 6 O O 203-126
°SPORTING 18 6 6 O Cl 199-126
BENFICA
IS 6 5 O I 177-160
&MADEIRA SAD14 6 4 O . 162.153
11.AVANCA
14 6 4 O . 158-148_
IP Á. SANTI6 12 6 3 O 153-158
BELENENSES 11 6 2 1 3 165185
OQ Aec
10 4 3 O 1 134-123
110FAFE
9 5 2 O 3 129-150
**BOA HORA 9 6 1 1 4 147.206
11,9ARSEt4IL
6 5 O 1 4 133-144
(99 A. S. MAAIEDE6 6006 138-172
MAIA ISMAI 5 5 O O 5 121-158
*g SP. HORTA 4 3 O 1 2 76-86
Próxima)orn.wia.: 8 de outtsbro
AVANCA-BENFICA (DIA 51; FC PORTO-FAFE (DM S);
MAIA 15MM-ÁGUAS SANTAS; ARSENAL-SPORTING,
SP. HORTA-SAO MAMEDE; BELENENSES-80A
NORA; MADEIRA SAD-ABC (DIA 12)
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