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PAULO RESENDES 

GDCP Arrifes 
vence Torneio 
Ilha do Sol 
A equipa do Grupo Desportivo 
Casa do Povo dos Arrifes venceu, 
no último fim de semana, o Tor-
neio Ilha do Sol, prova de andebol 
do escalão de minis masculinos. 

A prova, que se desenrolou pelo 
segundo ano consecutivo, foi uma 
organização daAssociação deAn-
debol da Ilha de Santa Maria, ten-
do contado com os apoios da Câ-
mara Municipal de Vila do Porto, Torneio visa promovera modalidade 

do CD Os Marienses e GD São Pe-
dro e Direção Regional do Des-
porto. 

Para além do conjunto micae-
lense marcaram presença no Tor-
neio as equipas que na ilha de 
Santa Maria dinamizam a moda-
lidade, sendo que o grande obje-
tivo deste evento é o da promoção 
e divulgação do andebol no esca-
lão etário mais baixo. 

Os jogos decorreram no pavi-
lhão do Complexo Desportivo de 
Vila do Porto. O GDCP Arrifes 
venceu aprova, seguido pelo Ma-
rienses em segundo e São Pedro 
em terceiro. • AM 
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Sporting da Horta 
vence mas 
desce de divisão 

A equipa de andebol do Sporting 
da Hortavenceu o encontro da úl-
tima jornada da Fase Final - Gru-
po B da I Divisão mas o triunfo 
não evitou aqueda à II Divisão. 

Os faialenses tinham de vencer 
o seu encontro e esperar que o Ar-
senal não conseguisse triunfar 
frente ao Belenenses mas o facto 
é que o conjunto bracarense ven-
ceu e atirou com os açorianos para 
a despromoção. 

Fica, na despedida da I Divisão, 
em jogo da 14.9- jornada, avitória 
por 40-33 sobre o Fafe. 

Depois de várias temporadas no 
principal escalão da modalidade 
o Sporting da Hora vai jogar na II 
Divisão na próxima época. • AM 
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ANDEBOL  ÉPOCA 2017/18 

Tiago Rocha 
a caminho 
do Sportin 
Desejado pelos campeões para provas 

nacionais e Champions o Estava na Polónia 

O TIAGO ROCHA 

Data de nascimento 
— 17 outubro 1985 (31anos) 

Posição — Pivot 
Percurso — SP Oleiros (1995/96, 

1999/00-2001/02), Col. Carvalhos 
(1996/97), FC Porto (1997/98-
-1998/99, 2002/03-2013/14), 
Wisla Plock (2014/15-2016/17) 

Palmares — 2 Ligas (FC Porto 
2003/04, 2008/09), 5 

Campeonatos (FC Porto 2009/10-
-2013/14), 2 Taças de Portugal (FC 

Porto 2005/06, 2006/07), 2 
Supertaças (FC Porto 2002/03, 

2009/10), 2 Taças da Uga (FC Porto 
2003/04,2007/08) 

PDT 

HUGO COSTA 

T
IAGO ROCHA está perto 
de se tornar reforço do 
Sporting para a próxima 
temporada. Será o regres-
so a Portugal, onde come-

çou recheada carreira no São Paio 
de Oleiros e brilhou ao serviço do 
FC Porto, clube que lhe permitiu 
ganhar o bilhete para a aventura 
estrangeira no Wisla Plock, na Po - 
lónia, onde permaneceu três tem-
poradas, pela mão do ex- treinador 
Manolo Cadenas. 

Com a saída deste treinador e a 
entrada, no verão de 2016, de Piotr 
Przybecki, que mais tarde acumu-
lou as funções de selecionador po-
laco, o projeto do Wisla Plock para 
2017/18 foi alterado, com o novo 
técnico a querer apostar mais nos 
jogadores locais, ao que A BOLA 
apurou, apesar do carinho que lia - 
go Rocha ganhou dos adeptos após 
as boas épocas que realizou. 

Com 31 anos, o capi-
tão da Seleção Na-
cional vê no Spor - 
ting excelente 
oportunidade 
de realizar 
uma boa Liga 
dos Campeões 
e regressar aos 
êxitos, pois 
nas épocas 
cumpridas em 
Plock o clube ficou 
sempre na sombra do 
grande rival Kielce, depois  

de 13 troféus conquistados pelos 
portistas. Apenas nas duas primei-
ras temporadas na Polónia, o por-
tuguês conseguiu chegar aos oi-
tavos de final da Liga dos 
Campeões, ao passo que na 
época agora finda o Wisla foi 
eliminado na fase de grupos. 
Ainda assim, Tiago totalizou 130 
golos em três campanhas e 138 
só em 2016 /17 a nível doméstico! 

Os leões mantêm a maior par-
te do plantei que venceu o cam-
peonato Andebol 1 e a Taça 
Challenge — apenas se regista a 
saída de João Paulo Pinto para a 
Madeira SAD — e podem assim ga-
rantir uma mais-valia em termos 
de qualidade e experiência, tanto 
a nível defensivo como ofensivo. 

O Sporting tem a primeira com-
petição oficial no final de agosto: 
a Supertaça, frente ao ABC. Mas 
deverá iniciar os trabalhos de pré-
-temporada em meados de julho. 
No próximo dia 24, os leões co-
nhecerão qual o destino na Liga 

dos Campeões (colocação de 
grupo) por altura da 

reunião executiva 
em Zagreb. 

 

Capitão 
da Seleção Nacional 

esteve três anos 
no Wisla Plock 
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mais Andebol 

    

        

        

O DISTINÇÃO. As arbitras Marta Sa e Vània Sá 
são a primeira dupla feminina portuguesa a receber as 
insígnias da IHF, a Federação Internacional de andebol. 
As irmãs gémeas da Associação do Porto começaram a 
apitar na Europa, em março de 2014, por altura do Challenge 
Trophy feminino, na Grécia, e também arbitraram 
uma das meias-finais da presente época 
da Taça Challenge feminina. 
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Felipe Borges 
reequacionado 
-) Extremo-esquerdo internacio-
nal brasileiro está também em 
vias de 'regressar' aos leões 

Internacional brasileiro e capitão do Escrete, 
Felipe Borges, 32 anos, volta a ser hipótese 
para reforçar o Sporting, retomando a 
relação iniciada no verão passado mas que, 
em virtude da grave lesão no ombro 
contraida em junho, levou os leões a 
prescindir dele. Os responsáveis leoninos 
não esqueceram, porém, o brasileiro de 1,86 
m e 88 kg, entretanto operado e 
recuperado em Montpellier. O extremo-
-esquerdo teve a ajuda do ex -clube pelo 
facto da Confederação Brasileira de 
Handebol (CBH) não ter seguro para os 
jogadores que se lesionam ao seu serviço, 
como foi o caso de Felipe. Após a operação 
bem-sucedida em França, Borges esteve 
em Portugal a treinar, em maio, sendo 
observado pelos leões, que constataram o 
êxito da recuperação, apesar de não ter 
jogado oficialmente na época 2016/2017. 
Com  a lesão prolongada de Pedro Solha - a 
recuperação da intervenção cirúrgica ao 
tendão de Aquiles força o jogador a parar 
até final do ano -, o Sporting avançou para 
o brasileiro para preencher a ausência do 
internacional português e atacar as provas 
nacionais, bem como a Liga dos Campeões, 
fazendo dupla com Ivan Nikcevic como 
extremos-esquerdos disponiveis no plantei 
verde e branco. H. C. 
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Marítimo 
em último

O Marítimo perdeu o segundo jogo da fase de 
apuramento do campeão de andebol da 3.ª divisão 
nacional, que teve lugar em Ermesinde.

A equipa da cidade de Ponta Delgada foi derro-
tada pelo Clube de Futebol de Sassoeiros por 31-16, 
com 19-7 ao intervalo.

A equipa de Carcavelos, vencedora da zona Sul, 
é a campeã nacional ao ganhar, por 26-23, o Clube 
de Propaganda de Natação, de Ermesinde, e primei-
ro da zona Norte. Ambas as equipas sobem à 2.ª 
divisão.

O Marítimo, campeão dos Açores, havia perdi-
do a primeira partida, com o Propaganda de Nata-
ção, por 35-22. Ao intervalo estava em desvanta-
gem por 15-7.

O Sassoeiros somou 6 pontos, o C. P. Natação 4 
e o Marítimo 2 pontos.

A formação açoriana teve um saldo negativo de 
28 golos (38-66), piorando em um golo em relação 
à participação de há um ano, em Castelo Branco, 
cujas derrotas com o Albicastrense e com o Giná-
sio de Santo Tirso valeram 46 golos marcados e 73 
sofridos.
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A Artística de Avanca já anun-
ciou duas renovações para a
nova época. O treinador Carlos
Martingo irá continuar no co-
mando técnico, ele que, nos três
anos e meio que leva à frente
da equipa, alcançou resultados
de relevo, com destaque para a
subida à 1.ª Divisão.

Nas duas últimas temporadas
, Carlos Martingo colocou o
clube no sétimo lugar do prin-
cipal campeonato português,
conseguindo esta época levar a

Artística à “Final Four” da Taça
de Portugal. O clube anunciou,
ainda, a renovação com Pedro
Valdes, que é “peça-chave” na
equipa avancanense.

O lateral esquerdo cubano foi
um dos jogadores da Artística
de Avanca que mais progrediu
esta época, fruto da sua capa-
cidade física e de remate. em 44
jogos do Campeonato, apontou
236 golos, 13 num só jogo, em
casa frente ao Beleneses, da 12.ª
jornada da fase final.AC

Clube de Avanca anuncia renovações

Pedro Valdes vai continuar a vestir a camisola da Artística

D.R.
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S. Bernardo mostra a pujança
da família “Rosa ao Peito”
Evento Clube aveirense juntou atletas, treinadores, dirigentes, familiares e amigos em mais uma
“Festa do Atleta”, num momento de grande convívio e diversão ao longo do último sábado
O Centro Desportivo São Ber-
nardo realizou o habitual even -
to de final de época, intitulado
de Festa do Atleta, que é sempre
um momento de enor me con-
fraternização, onde se juntam
atletas, treinadores, dirigentes,
familiares e amigos do clube
aveirense. E não foi muito dife-
rente de outros anos a edição
de 2016/2017, onde o convívio
foi uma constante e a diversão
e alegria entre todos foram dig-
nas de registo.

No início da festa estava pre-
visto um jogo de futebol entre
solteiros e casados, mas devido
ao calor excessivo que se fez
sentir no passado sábado aca-
baria por ser cancelado. Mas

Atletas do Ano – Tomás Lou-
renço (Bambis), Nicolas Lou-
renço (Minis), Ulisses Pereira (In-
fantis), João Paulo Lima (Inicia-
dos B), João Saraiva (Iniciados
A), Márcio Fernandes (Juvenis),
André Carvalho (Juniores), João
Vilar (Seniores), Nuno Leite (Ve-
teranos) e Susana Freire (Vete-
ranas).
Atleta Simpatia – André Neves
(Juvenil)
Atleta Promessa – Hugo La-
garto (Juvenil)
Atleta Revelação – David Go-
mes (Iniciados)
Equipa do Ano – Iniciados
Dirigente do Ano – Joaquim
Silva (Juvenis)
Treinador do Ano – Ulisses Pe-
reira (Seniores).
Atleta à São Bernardo/Rosa ao
Peito – Augusto Pereira (Cuca).

Premiados

Distinção dos melhores
Seguiu-se a entrega de pré-

mios que distinguiram os me-
lhores da época 2016/2017, com
a presença do presidente da Câ-
mara de Aveiro, Ribau Esteves,
do presidente da Junta de Fre-
guesia de S. Bernardo, Henrique

campeão dos Seniores, o quinto
lugar nacional da equipa de Ini-
ciados e toda a envolvência da
família sãobernardense, que
confraternizou no “Sunset Rosa
ao Peito” e fechou da melhor
maneira mais uma época, dei-
xando no ar a esperança de no-
vos êxitos na próxima.|

no pavilhão houve andebol,
nomeadamente com o jogo ofi-
cial do Campeonato Regional
Iniciados, entre o S. Bernardo e
o Feirense (35-31), clu be que
acabou por se juntar à festa,
tendo os jovens jogadores sido
presenteados com muito pú-

blico a assistir, dando ainda
maior beleza ao encontro. Uma
partida amigável de andebol,
entre a equipa de veteranos do
S. Bernardo e um misto de trei-
nadores, dirigentes, pais e ami-
gos dos atletas, foi outro mo-
mento de boa disposição.

A foto da família “Rosa ao Peito” fechou a festa de final de época do São Bernardo

BEATRIZ RODRIGUES
Vieira, do presidente da Asso-
ciação de Andebol de Aveiro,
Gonçalo Carvalho, para além
dos elementos da Junta Direc-
tiva do clube, Paulo Ferro, An-
dré Maio, José Carlos Santos e
Daniel Rodrigues. Nesta ceri-
mónia foram também home-
nageados os filhos, esposas e
namoradas de todos os que
participaram na conquista do
título nacional da 2.ª Divisão de
Seniores Masculinos e a con-
sequente subida de divisão.

No momento dos discursos
todos os intervenientes enalte-
ceram a excelente época do clu -
be, com três equipas a atingi-
rem às respectivas Fases Finais,
a subida de divisão e o título de
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ARTÍSTICA DE AVANCA        26

Treinador: Carlos Martingo. 
Luís Silva; Pedro Valdes (3), Miguel Bap-
tista (7), Ricardo Mourão (2), Diogo
Oliveira (1), Jenilson Monteiro (2) e
Carlos Santos (2) - sete inicial - Alejan-
dro Carreras, Nuno Carvalho, Alberto
Silva, Reinier Dranquet (2), José Gomes
(3), João Vigário, Pedro Pires (1), João
Carvalho (1) e Ruben Ribeiro (2).

BOA HORA                                     23

Treinador: Filipe Pereira.
António Ribeiro; Tiago Portas (1), Rui
Barreto (1), Igor Stojanovic, Pedro Se-
queira (10), Ursos Markovic (1) e João
Ferreira (5) - sete inicial - Henrique Car-
lota, Sandro Domingues, Bruno Ferreira
(2), João Martins, Vladimir Bonaparte e
Pedro Pinto (3).

Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca.
Assistência: cerca de 160 espectadores.
Árbitros: Daniel Martins e Roberto
Martins (A.A. Leiria).
Oficiais de Mesa: Rosa Pontes e Carlos
Lourenço (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 15-11.

Avelino Conceição

A Artística de Avanca, que já
havia assegurado o primeiro
lugar do Grupo B, recebeu o
Boa Hora, que também já tinha
garantido o segundo posto, es-
tando, por isso, reunidos os
condimentos para que este
não fosse um encontro emo-
cionante.

Acabado de chegar da Eslo-
vénia, onde esteve como ad-
junto da Selecção Nacional,
Carlos Martingo, que vai con-
tinuar à frente dos destinos da

Artística de Avanca na próxima
época, quis manter a equipa
focada em vencer e, na ver-
dade, esteve toda a partida na
frente no marcador.

Bem organizada defensiva-
mente, a equipa avancanense
soube explorar bem a eficácia
de Miguel Baptista, que à sua
conta fez sete golos no período
de tempo em que jogou frente
a um Boa Hora que, sem gran-
des soluções no banco, nunca
colocou em causa o melhor
jogo do conjunto da casa, que
acabou por ir para o intervalo
com uma vantagem de quatro
golos (15-11).

Na segunda metade, e apesar
de ter havido um maior equi-
líbrio no marcador, mas com a
equipa da casa a controlar
sempre com dois/três golos de
vantagem, a vitória da Artística

de Avanca nunca esteve em
causa. E viria a confirmar-se
nos instantes finais, com José
Gomes a fechar o resultado de
um jogo típico de final de épo -
ca, com trabalho exemplar da-
quela que é uma das melhores,
senão a melhor, dupla de arbi-
tragem portuguesa.

O conjunto avancanense ter-
mina, assim, o campeonato na
sétima posição, igualando o lu-
gar alcançado na última época.
Contudo, nesta temporada
con seguiu, também, marcar
pre sença na “Final Four” da
Taça de Portugal, em que per-
deu nas meias-finais com o
Sporting. Num ano muito posi-
tivo, terá ficado o travo amargo
de boca de ter falhado, na pri-
meira fase, um lugar no “top6”,
que ocupou durante muito
tempo. |

Artística fecha
época com vitória
7.º lugar A formação liderada por Carlos Martingo igualou
a melhor classificação de sempre no primeiro escalão
da modalidade em Portugal

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Miguel Baptista foi o melhor marcador da partida

ARQUIVO
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Treinador deverá continuar no Arsenal

Renovação 
de Gabriel Oliveira 
bem encaminhada
A renovação de Gabriel Oliveira pelo Arsenal da 
Devesas deverá acontecer brevemente. Ao Diário 
do Minho, o treinador disse que «as coisas estão 
bem encaminhadas» e o acordo entre as partes 
deverá ficar selado brevemente.

Gabriel Oliveira deverá tentar manter a estru-
tura do plantel que este ano deu boa conta de si 
no campeonato da I Divisão de andebol.

A única baixa para já conhecida é a saída de 
Oleksandr. O jovem atleta estava emprestado 
pelo ABC ao Arsenal da Devesa e este ano vai 
ser cedido pelos academistas ao Madeira SAD.

 Luís Filipe Silva

a
manutenção na 1.ª 
divisão nacional de 
andebol do Arse-
nal da Devesa foi 

celebrado como se o clu-
be tivesse conquistado 

um título.
Isso mesmo foi confi-

denciado ao Diário do Mi-
nho pelo técnico Gabriel 
Oliveira, um dia depois 
do triunfo histórico sobre 
o Belenenses, por 30-26, 
que selou a permanência 

Gabriel Oliveira, técnico do Arsenal da devesa, e a manutenção na 1.ª divisão de andebol

«Festejamos como se tivéssemos ganho um título»

Jogadores do Arsenal festejam nos balneários

dos jogadores e Gabriel 
Oliveira sublinhou isso 
mesmo. «Mal acabou o 
jogo festejamos rijamen-
te com os nossos direto-
res e adeptos. 

Foi como se tivéssemos 
ganho um título, pois os 
nossos atletas jogam ape-
nas por amor ao andebol 
e não auferem vencimen-
tos», lembrou.

Sobre o jogo decisi-
vo, Gabriel Oliveira dis-
se ter existido algum ner-
vosismo, agravado com 
a derrota no pavilhão do 
Boa Hora, na penúltima 
jornada.

«Poderíamos ter fe-
chado logo ai as contas 
da permanência, mas não 
conseguimos  e isso criou 
alguma ansiedade para o 
jogo com o Belenenses, 
pois sabíamos que esta 
era a última oportunida-
de e que não teríamos ou-
tra hipótese.

No entanto, também 
entrámos motivados pa-
ra vencer e os jogado-
res deram tudo e conse-
guiram fazer história no 
clube», destacou.

D
R

do conjunto arsenalista 
entre os maiores do an-
debol nacional, e logo no 
ano de estreia.

As diferenças de orça-
mentos e condições de 
trabalho foram supera-
das com a abnegação 

D
M
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Felipe Borges, ponta-esquerda de 1,86 metros, já jogou cinco Mundiais pelo Brasil 

ANDEBOL Ponta-esquerda vai mesmo jogar nos leões, 
depois de se ter lesionado na temporada passada 

FELIPE BORGES 
NO SPORTING 
Brasileiro esteve a fazer 
testes, está recuperado e 
vai mesmo jogar nos leões, 
fazendo dupla como sérvio 
Ivan Nikcevic. Pedro Solha, 
o outro ponta-esquerda, 
está lesionado e só volta em 
2018 

RUI GUIMARÃES 

••• Felipe Borges, interna-
cional A brasileiro, de 32 anos, 
vai fazer parte do plantei do 
Sporting na próxima época, 
estando já tudo praticamente 
acertado nesse sentido. 
O jogador canarinho, que es- 

teve em cinco Mundiais pelo 
Brasil (Alemanha'2007, Croá-
cia'2009, Suécia'2011, Espa-
nha'2013 e Catar'2015), era 
opção e foi contratado para a 
temporada passada, mas uma 
grave lesão impediu-o de jo-
gar, tendo o Sporting assegu-
rado, já mesmo em cima do 
começo dos trabalhos, o sér-
vio Ivan Nikcevic, com Bolses 
a manter-se no Montpellier. 

Agora recuperado, depois de 
já ter feito novos testes emAl-
valade, ojogador brasileiro vai 
mesmo representar os leões, 
sendo que, desta vez, o lesio- 

nado é Pedro Solha, que ape-
nas deverá voltar a jogar no 
início de 2018. 

Com entrada na Liga dos 
Campeões, o Sporting, ainda 
sem treinador para 2017/18 
mas com Carlos Galambas 
como diretor desportivo, pre-
tende manter uma equipa 
competitiva e capaz de reno-
var o titulo de campeã nacio-
nal, que conquistou esta épo-
ca após 15 anos de jejum. 

O pivô Michal Kopco, o late-
ral-esquerdo Bosko Bjelano-
vic e o ponta-esquerda Ivan 
Nikcevic já renovaram. 
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PINA VOLTA 
AO BEIBIBISES 
Depois de uma temporada 
no Sporting da Horta 
(2015/16), onde já tinha 
estado antes, e outra no 
Madeira SAD (2016/17), 
Nélson Pina está de volta ao 
Belenenses, onde irá 
cumprir a 17.a  época de azul 
vestido. O ponta-esquerda de 
32 anos fez 110 golos pela 
equipa de Paulo Fidalgo, 
tendo sido um dos jogadores 
importantes do plantel dos 
insulares. —R.13. 
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passado leonino, tais como Hilá-
rio, Travassos, Azevedo e Jo-
seph Szabo, técnico húngaro 
dos Cinco Violinos 

AS ESTRELAS DO PASSADO E PRESENTE NO PAVI L H AO 

• 

Miguel M aia e voléi de regresso 

CONTAGEM DECRESCENTE 
SONHO TORNOU-SE REALIDADE 

Leões ultimam retoques 
no Pavilhão João Rocha, 
casa das modalidades, 
a inaugurar já amanhã 

RICARDO GRANADA 

A partir de amanhã, o número 
13 deixa de ser sinónimo de azar 
em Alvaiade. Foi esse o período de 
tempo em que as modalidades do 
Sporting andaram com a 'casa às 
costas', depois da demolição da 
'Nave de Alvaiade', em janeiro de 
2004. Coisa do passado. Treze 
anos depois, aquela que foi uma 
das principais bandeiras da dire-
ção presidida por Bruno de Carva -
lho está agora a ultimar os prepa - 
rativos para a sua inauguração ofi - 
cial: o Pavilhão João Rocha, nova 
casa das modalidades leoninas. 

Um dia que, naturalmente, será 
preenchido a verde e branco. 
Amanhã, o pontapé de saida será 
dado pelas 16h30, com a inaugu-
ração das obras envolventes ao 

DATA ESCOLHIDA VISA 
RECORDAR A INAUGURAÇÃO DA 
ACADEMIA SPORTING, QUE TEVE 
LUGAR A 21 DE JUNHO DE 2002 

pavilhão. A apresentação dos dois 
campos de futebol de sete que la - 
deiam o espaço, segue-se a 'Cal - 
çada da Fama' [ver quadro] e, a re-
matar, a nova rotunda de ligação 
como estádio, para onde foi realo -
cada a estátua do leão, anterior-
mente na Academia, erigida pelo 
ex-presidente Sousa Cintra. 

Depois, às 18h30, o Pavilhão 
João Rocha abrirá oficialmente 
portas. E logo com casa cheia, vis-
to que o Sporting anunciou que os 
3.000 convites (a lotação do re-
cinto) à disposição esgotaram. Nas 

MEMÓRIA. Da rotun-
da onde foi colocada a 
estátua do leão até ao 
Pavilhão João Rocha, 
está o 'passeio da 
fama leonino, com estrelas de-
senhadas no chão, a fazer lem-
brar... Hollywood. Uma delas é 
a de Damas , mítico guarda-re-
des e glória do Sporting, faleci-
do em 2oo3 

RECONHECIMENTO. Contam-
se outros nomes de relevo do  

bancadas estarão representados 
sócios e adeptos, as claques e ain-
da grupos afetos aos leões, como 
os Stromp e os Cinquentenários, 
estando ainda prevista a colocação 
de público na quadra, onde tam-
bém estará presente um palco. 

A ponta do véu 
A cerimónia de cariz institucional 

ACADEMIA. Do passa- 
do ao presente, os leões 
honram os produtos da 
sua formação. No fute-
bol, Rui Patrício, 
William, Adrien e João Mário te-
rão uma estrela. Por outro lado, 
João Matos representa o futsal. 
Bessone Basto, polivalente atle- 

de amanhã será, ao que tudo indi-
ca, a primeira de três que estão em 
agenda. Isto porque, posterior-
mente, em data por definir, have-
rá espaço, por exemplo, ao des-
cerramento do mural onde cons-
tam os nomes dos sócios que ade-
riram à 'Missão Pavilhão' e tam-
bém ao espaço de apoio à Loja Ver - 
de e ao Museu Sporting. o 

ta do clube, também lá está 

GLÓRIA. Os leões recordam al-
gumas conquistas europeias. 
como a Taça das Taças de1364 
(futebol) ou a Taça Challenge 
(andebol) 

INCONTORNÁVEL. Au-
rélio Pereira, responsá-
vel pela 'descoberta' de 
alguns dos maiores ta-
lentos da Academia, 
como Ronaldo. não foi esquecido 

INSTITUCIONAL 

Marcelo 
por confirmar 
R Para além de toda a direção 
do Sporting, os leões esperam 
contar com várias outras figu-
ras institucionais na cerimónia. 
Nomes como Eduardo Ferro 
Rodrigues, presidente da As-
sembleia da República e do Nú-
cleo Sportinguista da Assem-
bleia da República, e Fernando 
Medina, presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, estão des-
de já confirmados pelos leões. 

No entanto, a presença do 
Presidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa, está em 
'suspenso', devido à tragédia 
do recente incêndio em Pe - 
drógão Grande, o que, recor-
de -se, levou a que os leões pro-
movessem uma campanha de 
angariação de alimentos, reco-
lhendo meia tonelada de fruta 
em apenas duas horas e meia. o  

A NOVA CASA 

Trilho com pedras 
no sapato leonino 
f  Após a colocação da pri-
meira pedra, a 27 de março de 
2015, surgiram algumas com-
plicações contratuais, que le-
varam à rescisão do contrato da 
primeira empresa à qual foi en-
tregue a execução do pavilhão. 
O processo sofreu atrasos e fo-
ram precisos 27 meses para 
completar o sonho dos leões. 

Voleibol regressa 
em grande estilo 
GE A época 2017/18 assinala a 
estreia do pavilhão, que coinci-
de com o regresso do voleibol 
leonino, 22 anos depois da sua 
extinção. Este será apenas um 
de quatro desportos que irão 
utilizar a nova casa, para além 
do futsal, andebol e ainda o hó-
quei em patins.  Assinale-seque 
o piso terá tabelas amovíveis 
para esta última modalidade. 

Infraestrutura 
é recorde no país 
GI  Com 9.200 metros quadra -
dos, entre os quais se inclui uma 
área de implantação de 4.600 
metros quadrados, o Pavilhão 
João Rocha será o maior pavi-
lhão desportivo de clubes se-
diado em Portugal. Recorde-se 
que este terá a particularidade 
de dispor de um painel central 
em forma de cubo no topo, com 
o logotipo do Sporting. 

'Missão Pavilhão' 
foi peça chave 
ÉSE A obra ficou orçada em 9,62 
milhões de euros, tendo uma 
contribuição decisiva da 'Mis-
são Pavilhão', iniciativa que ar-
rancou a 12 de abril de 2014 e vi-
sava a recolha de donativos. 
Contas feitas, 22.956 sportin - 
guistas aderiram ao 'chama-
mento', razão pela qual houve 
1.000 convites reservados para 
quem tenha participado. 
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