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Ulisses Miguel diz ter sido Renata Tavares a pedir para o seledonador a contactar 

mais desporto 

ANDEBOL SELEÇÃO NACIONAL 

«A Renata não é opção 
na Seleção, para já» 
Ulisses Miguel rejeita polémica com `timing' da dispensa da capitã de 

Portugal o Considera normal os clubes defenderem as suas atletas 

CARLOS VOGAL 1R/ASF 

Por 

EDITE DIAS 

O
selecionador Ulisses 
Miguel estreia as pon-
tas-esquerdas Ana 
Sampaio (Sta Joana) e 
Sara Andrade (C. Gaia) 

na convocatória para o estágio 
em S. Pedro do Sul, de 23 a 26 
deste mês. Destaque para os re-
gressos de Telma Amado (ÍBV) e 
Rita Alves .(Põle Sud), Ana An-
drade (Madeira SAI)), Ana Gan - 
te (Colégio Gaia) e Ana Filipa Sil-
va (Maiastars) à principal equipa 
nacional feminina. Isabel Góis, 
Diana Roque, Mariana Lopes, Mo-
nica Soares, Patrícia Lima, Cris-
tiana Morgado, Francisca Mar - 
ques, Soraia Fernandes e Bebiana 
Sabino completam o lote de con-
vocadas. 

Mas foi uma ausência, a da ca-
pitã Renata Tavares, que causou 
surpresa, com os responsáveis do 
Madeira, SAD a questionarem o ti-
ming em que o treinador infor-
mou a atleta da sua decisão - três 
dias antes de dois jogos das insu-
lares com rivais. 

Na altura, A BOLA tentou, sem 
sucesso, falar com Ulisses Miguel, 
mas, ontem, o técnico esclareceu 
tudo: «A questão do timingsó teve 
a ver com um pedido da atleta para 
que falasse com ela. Quando isso 
me foi comunicado, limitei-me a 
falar com ela. Normalmente, não 
ligo às atletas que não são chama-
das». Mesmo tratando-se da capi- 

tã? «Mesmo tratando -se da capi-
tã. Só liguei porque ela pediu. Não 
liguei à Maria Pereira e Cláudia 
Correia», justificou. Ausências, 
contudo, que não parecem ter o 
caráter definitivo da pivot. «A Re 
nata não é opção, para já, na Se-
leção. Nunca há opções definitivas. 
Se é o fim da carreira dela na Se-
leção? Cada coisa a seu tempo. Ne-
nhum treinador pode decretar o 
final de nada. Para este estágio não 
conto com a Renata, como não 
conto com outras atletas», subli-
nhou. O clube da atleta emitiu um 
comunicado a reiterar as críticas, 
mas o Selecionador não quis ali-
mentar a polémica. «Não comen - 

to os comentários dos responsáveis 
dos clubes. É normal que os clubes 
defendam as suas atletas». 
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mais Andebol 

ALAVARIUM. Será na Hungria que 
o Alavarium jogará as duas mãos da 
3.' eliminatória da Taça EHF feminina 
ante o Siófok, 5.° da liga magiar e 
cujo plantei inclui a espanhola 
Macarena Aguilar, a brasileira Daniela 
Piedade, a checa Hrbkova ou a 
húngara Orbán. A primeira partida 
realiza-se já hoje e a segunda 
sábado, depois de na ronda anterior 
as aveirenses terem eliminado as 
bósnias do ZRK llidza. H. C. 
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ANDEBOL 

Mundiais anunciados 

A Federação Internacional 
de Andebol anunciou ontem 
que o Mundial da modalidade 
se realiza no Egito, em 2021. 
Em 2023. a organização será 
entre Polónia e Suécia. 
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

O pivot Ricardo Pesqueira está
de volta à equipa do ABC/UMi-
nho, após uma longa paragem de
cinco meses, devido a lesão. To-
talmente recuperado, o jovem
internacional português entra
nas contas do treinador Carlos
Resende para o dérbi de amanhã
com o AC Fafe, partida que vai
encerrar a primeira volta do
campeonato nacional de ande-
bol. Na hora do regresso, Ricar-
do Pesqueira não esconde a sua
felicidade e só pensa agora em
ajudar o ABC/UMinho a con-
quistar as vitórias desejadas.

“Já sentia saudades de voltar a
vestir esta camisola. Foi uma fa-
se complicada, a mais difícil da
minha carreira, mas já estou re-
cuperado e sinto-me a cem por
cento para ajudar a equipa”, afir-
mou ontem o pivot, na conferên-

cia de antevisão da partida de
amanhã, com o Fafe, agendada
para as 17 horas, no pavilhão
Flávio Sá Leite.

Para trás fica uma fase difícil

de recuperação, mas que Ricar-
do confessa ter ultrapassado
com naturalidade. Por outro la-
do, elogia os companheiros de
equipa “por terem correspondi-

do e dado sempre uma resposta
espectacular” nos jogos.

“Agora só falta o regresso do
Pedro Seabra, em Janeiro, e es-
taremos novamente na máxima

força para lutarmos pelos objec-
tivos do ABC”, frisou.

Quanto ao jogo com o Fafe,
apesar do adversário ocupar os
últimos lugares da tabela, o pi-
vot mostra respeito. “O Fafe tem
uma equipa experiente, organi-
zada e bem orientada. Temos de
encarar o jogo com seriedade,
para o poder vencer como é o
nosso objectivo”, rematou. 

Ricardo Pesqueira está de volta no ABC  
PIVOT já recuperou da lesão e está operacional para voltar à competição após ausência prolongada. Motivado e feliz por estar de
regresso à equipa, Ricardo só pensa agora em ajudar o ABC/UMinho a vencer amanhã o Fafe no fecho da 1.ª volta do campeonato.

DR

Ricardo Pesqueira feliz pelo regresso à equipa, após ausência de 5 meses. Pivot já entra nas contas de Resende para a recepção ao Fafe

“Sinto-me bem e bastante
feliz por voltar a fazer parte
desta equipa. Esta recupe-
ração longa foi uma das
fases mais difíceis da minha
carreira, mas já está ultra-
passada. Estou preparado
para jogar a cem por cento.
Já sentia saudades de voltar
a vestir esta camisola”.

Ricardo Pesqueira
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO
| Redacção | 

Os feitos da canoagem nacional
valeram a Hélio Lucas e José
Sousa a distinção de Treinador
do Ano, à frente de Rolando
Freitas, seleccionador de ande-
bol universitário e de elite, João
Ganso, técnico de Nélson Évora,
Mário Narciso, seleccionador de
futebol de praia, e Lino Barrun-
cho, técnico dos triatletas João
Pereira, Miguel Arraiolos e Me-
lanie Santos, vencedores de vá-
rias medalhas internacionais.

Hélio Lucas, treinador do Clu-
be Náutico de Ponte de Lima,
destacou o reconhecimento de-
senvolvido na modalidade de ca-
noagem, com resultados verifi-
cados no panorama nacional e

internacional. “É o resultado
deste último ano de trabalho que
tivemos com a equipa nacional,
foi um trabalho longo com vista
ao apuramento para os jogos
olímpicos, os quatro atletas que
tínhamos na nossa equipa conse-
guiram ser apurados”, afirmou
Hélio Lucas, natural de Ponte de
Lima. 

“Dois anos em que nos manti-
vemos nas medalhas, quer em
Campeonatos do Mundo, quer
da Europa, penso que é o fruto
do trabalho quer meu, quer do
José Sousa, todos os treinadores
de canoagem se reveem também
neste prémio”, acrescentou. Em
relação aos objectivos para os
Jogos Olímpicos, o técnico su-
blinhou que primeiro há que
chegar às finais. “Vamos dar tu-

do para estar primeiro nas finais
nos jogos olímpicos e depois nas
medalhas, é nisso que nós pensa-
mos”.

O piloto Miguel Oliveira, que
recentemente se sagrou vice-
campeão mundial de Moto3,
conquistou pela primeira vez o
prémio de Atleta Masculino do
Ano. O piloto de Almada, que
não esteve presente na Gala do
Desporto, foi o escolhido de
uma lista que incluía o ciclista
Rui Costa, vencedor nas últimas
três edições e actual campeão
nacional de fundo, o atleta Nel-
son Évora, campeão europeu de
pista coberta do triplo salto e
medalha de bronze no Mundial,
Rui Bragança, ouro na categoria
-58 kg no taekwondo nos Jogos
Europeus de Baku, e o canoísta

Fernando Pimenta, bronze em
K1 1.000 no Europeu e no Mun-
dial.

No sector feminino, o prémio
da Atleta do Ano foi para a gi-
nasta Filipa Martins, oitava no
Europeu no concurso ‘all
around’, que bateu a patinadora
Mariana Souto, campeã mundial
e europeia em pares dança junio-
res, a canoísta Francisca Laia,
medalha de prata em K1 200 nos
Mundiais sub-23, Ana Teresa
Almeida, campeã mundial de
bodyboard da Internacional Sur-
fing Association, e a mesatenista
Fu Yu, bronze no Europeu.

O galardão de Equipa do ano
recaiu na selecção futebol de
praia, que este ano se sagrou
campeã mundial e europeia na
modalidade.

José Sousa e Hélio Lucas eleitos
treinadores do ano Gala CDP
DOIS TREINADORES MINHOTOS, ambos na modalidade de canoagem, estiveram em destaque
na Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), ao serem eleitos “treinador do ano”.

DR

Hélio Lucas, de Ponte de Lima, é uma referência na canoagem

DR

Depois da Gala de Desporto de Braga, José Sousa voltou a ser distinguido

O vimaranense João Sousa
foi distinguido como
Personalidade do Ano na
20.ª Gala do Desporto da
Confederação do Desporto
de Portugal (CDP).
O tenista, que não marcou
presença no evento por se
encontrar de férias, foi
indicado pela Federação
Portuguesa de Ténis para
receber a distinção depois
de um final de época de
sonho, ao conquistar o
segundo torneio ATP da
carreira, em Valência,
Espanha, e ao ter alcançado
o seu melhor ranking de
sempre (34.º, tendo subido
mais um lugar esta
semana). A judoca Telma
Monteiro, o mesatenista
Marcos Freitas e a triatleta
Vanessa Fernandes foram
mais alguns dos atletas
distinguidos.

O prémio de Jovem
Promessa foi para o
futebolista Ruben Neves,
o mais jovem capitão do
FC Porto na Liga dos
Campeões. O futebolista
foi mais votado do que
Joana Cunha (taekwondo),
prata na categoria de -57
kg nas Universíadas, José
Souto (patinagem),
bicampeão mundial de
‘solo dance’ em juniores,
João Amorim (canoagem),
campeão mundial de
maratona em C1 júnior,
e Melanie Santos (triatlo),
bronze no Mundial.

+ mais
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David Fernandes 'perdeu' 

para o futebol de praia 
O piloto Miguel Oliveira, que re-
centemente se sagrou vice-cam-
peão mundial de Moto3, conquis-
tou pela primeira vez o prémio de 
Atleta Masculino do Ano na Gala 
da Confederação do Desporto de 
Portugal (CDP), marcada pela au-
sência dos principais nomeados. 

Vencedor de seis grandes pré-
mios na categoria de entrada do 
motociclismo, Miguel Oliveira, 
que no domingo terminou a tem-
porada como vice-campeão mun-
dial, estreou-se a vencer na cate-
goria de Atleta do Ano, depois de 
ter sido nomeado para o prémio 
de Jovem Promessa em 2004, com 
apenas nove anos. 

O piloto de Almada, que não es-
teve presente na Gala do Despor-
to, foi o escolhido de uma lista 
que incluía o ciclista Rui Costa, 
vencedor nas últimas três edições 
e actual campeão nacional de 
fundo, o atleta Nelson Évora, 
campeão europeu de pista cober-
ta do triplo salto e medalha de 
bronze no Mundial, Rui Bragan-
ça, ouro na categoria -58 kg no 
taekwondo nos Jogos Europeus 
de Baku, e o canoísta Fernando 
Pimenta, bronze em K11.000 no 
Europeu e no Mundial. 

No sector feminino, o prémio da 
Atleta do Ano foi para a ginasta Fi-
lipe Martins, oitava no Europeu no 
concurso 'ali around', que bateu a 
patinadora Mariana Souto, cam-
peã mundial e europeia em pares 
dança juniores, a canoísta Francis-
ca Laia, medalha de prata em K1 
200 nos Mundiais sub-23, Ana Te-
resa Almeida, campeã mundial de 
bodyboard da Internacional Sur- 

fing Association, e a mesatenista 
Fu Yu, bronze no Europeu. 

O galardão de Equipa do ano re-
caiu na selecção futebol de praia, 
campeã mundial e europeia. Na 
votação, os premiados derrotaram 
o K4 1.000, onde se incluía o ma-
deirense David Fernandes, que 
conquistou a prata no Europeu de 
canoagem e outras três selecções 
nacionais: a universitária de ande-
bol masculino, ouro nas Universía-
das, a de hóquei em patins sub-20, 
bicampeã mundial, e a de ténis de 
mesa, ouro em Baku2015. 

Os feitos da canoagem nacional 
valeram a Hélio Lucas e José Sou-
sa a distinção de Treinador do 
Ano, à frente de Rolando Freitas, 
seleccionador de andebol univer-
sitário e de elite;  João Ganso, téc-
nico de Nélson Evora, Mário Nar-
ciso, seleccionador de futebol de 
praia, e Lino Barruncho, técnico 
dos triatletas João Pereira, Miguel 
Arraiolos e Melanie Santos, ven-
cedores de várias medalhas inter-
nacionais. 

O prémio de Jovem Promessa 
foi para o futebolista Ruben Neves, 
o mais jovem capitão do FC Porto 
na Liga dos Campeões. O mais jo-
vem jogador do Europeu sub-21 
foi mais votado do que Joana Cu-
nha (desporto universitá-
rio/taekwondo), prata na catego-
ria de -57 kg nas Universíadas, Jo-
sé Souto (patinagem), bicampeão 
mundial de 'solo dance' em junio-
res, João Amorim (canoagem), 
campeão mundial de maratona 
em Cl júnior, e Melanie Santos 
(triatlo), bronze no Mundial e Eu-
ropeu de sub-23. 
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Gilberto Duarte e Mick Schubert ficaram amigos para sempre 

"Foi mais 
difícil deixar 
o Porto do 
que abando-
nar a 
Dinamarca" 

Mike 
Schubert 
Ajax Copenhaga 

Recupera de operação a um joelho 
"Estou no Ajax Copenhaga e voltei a jogar depois de ter 
sido operado a um joelho", diz Mick Schubert, que 
regressou ao clube que representara antes de passar dois 
anos no Dragão. A lesão ainda só lhe permitiu fazer dois 
jogos esta época, fazendo falta a uma equipa que ocupa a 
nona posição na primeira divisão da Dinamarca, um 
segundo escalão, pois o principal é a Liga. "A forma vai 
voltar. Estou satisfeito por estar perto da família e dos 
velhos amigos", garante o ponta-esquerda. 

.:;23 Dinamarquês aplaude todas as vitórias do campeão português, considera o 
amigo Gilberto Duarte o melhor jogador que já conheceu e não disfarça as saudades 

SCHUBERT VIBRA E QUER 
VOLTAR AO DRAGÃO 
Mike Schubert voltou à 
Dinamarca, onde passa os 
dias a aplaudir as vitórias 
do FC Porto nas redes 
sociais. Após o êxito sobre 
o Presov, confessou a O 
JOGO que quer acabar a 
carreira no Dragão 

••• Mike Schubert, ponta-
esquerda dinamarquês de 27 
anos, que esta época deixou o 
FC Porto e regressou ao Ajax 
de Copenhaga, acompanha 
de longe os azuis e brancos e 
diz-se... rendido. "Está a fazer 
uma época muito muito boa 
na Champions e no campeo-
nato português", diz, elo-
giando os reforços e o novo 
treinador: "Os jogadores dão 
muito à equipa e Ricardo 
Costa pôs o FC Porto a jogar a 
um nível europeu." 

Para o dinamarquês, os dra-
gões mantêm uma referên-
cia incontornável, o amigo 
Gilberto Duarte: "É o melhor 
com quem joguei até hoje. 
Quer sempre mais e mais e 
empurra a equipa a todo o 
momento. Não tem limites." 
O lateral-esquerdo é uma re-
ferência no desporto e não 
só: "É uma pessoa excelente. 
Nos dois anos em que vivi no 
Porto tornou-se o meu me-
lhor amigo. E sempre o será." 

Gilberto integra um uni-
verso com muito peso na 
vida de Schubert. "Quero  

terminar a carreira no FC 
Porto. É onde tenho as me-
lhores memórias desportivas 
e os maiores amigos. Não te-
nho palavras para expressar 
o que sinto pelo clube", diz, 
não escondendo a vontade 
de viajar até à Invicta. "Te-
nho saudades de todos e não 
consigo esperar o momento 
do regresso. Quero apoiar a 
equipa junto dos adeptos. 
Nunca senti apoio igual", re-
corda. —A.F./R.G. 
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SEGURANÇA COLOIONEROS 
COM MEIES PERSONALIZADOS 
Os adeptos do Atlético de Madrid que 
quiserem assistir ao jogo entre os colchone-
ros e o Benfica, dia 8 de dezembro, apenas 
entrarão na Luz com bilhetes onde constem 
os respetivos nomes para serem cruzados 
como cartão de identidade. Esta é uma 
exigência do Benfica e visa aumentar o 
controlo sobre os adeptos de forma a que se 
previna incidentes como os de Madrid. 
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ASOBAÁ.  LA RIOJA COMITIVA 
INBAMEL BI ESPANHA 
O Naturhouse La Rioj a, que lidera o grupo do 
FC Porto na Champions e será o adversário, 
no Dragão Caixa, no jogo que dia 21 poderá 
ditar o apuramento, continua a ganhar na liga 
espanhola. Ontem, na 10.a jornada da Asobal, 
somou a nona vitória, em Pontevedra, contra 
o Teucro (30-32). Entretanto, na Liga dos 
Campeões, o PSG foi à Alemanha bater olCiel 
(30-26) e lidera isolado o Grupo A. -AS. 
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MUNDIAL NO EGITO BEI ZOA 
E NA POL&M E SURIA BI 2023 
O Campeonato do Mundo de 2021 será 
disputado no Egito, enquanto a edição de 
2023 terá a organização conjunta de Polónia e 
Suécia, anunciou ontem a Federação 
Internacional de Andebol, no congresso 
realizado em Sochi, na Rússia. Recorde-se 
que os próximos Mundiais irão ser realizados 
em França, em 2017, e na Alemanha e 
Dinamarca, em 2019. —m.F. 
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Sporting e Benfica

defrontam-se no Seixal

Leões e águias defrontam-se ama-
nhã, na 11ª ronda do campeonato,
às 18h30 (Sporting TV), no Pavilhão
Municipal da Torre da Marinha,
Seixal. O Benfica é segundo e o Spor-
ting terceiro, na tabela liderada pelo
FC Porto, que recebe o P. Manuel.

Andebol
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ANDEBOL O Campeonato do 
M undo de 2021 decorrerá no 
Egito e ode 2023 terá a 
organização conjunta da Polónia 
e da Suécia, segundo revelou 
ontem a federação 
Internacional. 
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A13Dez mil participantes nas Olisipíadas 2016
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-11-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=582409

 
A 2.ª edição dos antigos Jogos Desportivos da Cidade de Lisboa foi apresentada, esta quinta-feira. São
esperados 10 mil participantes, maioritariamente crianças e jovens dos seis aos 14 anos, oriundos das
24 freguesias da cidade.  Em relação a 2014, teremos mais modalidades, mais entidades envolvidas e
esperamos número muito superior de jovens [o dobro] , anunciou o líder do município de Lisboa,
Fernando Medina, numa cerimónia que contou com a presença do diretor de A BOLA, Vítor Serpa,
assim como de José Manuel Constantino (presidente do Comité Olímpico de Portugal). O evento
compreende duas fases, de janeiro a maio e, depois, em junho, iniciando-se após a data limite para as
inscrições, a 15 de janeiro.  As expectativas estão elevadas porque a primeira edição foi um êxito. Em
2014, 70 por cento dos inscritos não eram federados. As Olisipíadas estão direcionadas para quem
quer começar ou experimentar , disse o vereador do Desporto, Jorge Máximo. Atletismo, ciclismo,
natação, ténis de mesa, ginástica, judo, xadrez, andebol, basquetebol, futsal, râguebi, voleibol, skate,
canoagem, karaté, taekwondo, jogos tradicionais, orientação e desportos adaptados são as
modalidades confirmadas. O antigo judoca Nuno Delgado é um dos padrinhos, tal como Carlos Lopes e
Rosa Mota. Fotos de Sérgio Miguel Santos/ASF
 
 12-11-2015
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Destituição
da Direcção
em equação

Oposição do Marítimo não desarma

A oposição no Marítimo Sport Clube, de 
Ponta Delgada, não desarma na intenção de 
provocar a saída do presidente Rui Tavares.

Foi solicitado por um grupo de associa-
dos uma nova Assembleia Geral extraordiná-
ria, marcada pelo presidente da mesa, Liberal 
Carreiro, para quarta-feira, dia 18 de Novem-
bro, pelas 20h30, na sede do clube.

São três os pontos agendados: Apresenta-
ção da conta da gerência dos 2.º e 3.º trimestres 
de 2015; Análise da situação atual do clube; 
Apresentação de uma proposta de destituição 
da direção e nomeação de uma Comissão Ad-
ministrativa e de Gestão.

Rui Tavares foi eleito em Julho, derrotando 
por 7 votos a lista encabeçada por Luís Rebelo.

Sobre o presidente da direção recaem sus-
peitas de má gestão, de más práticas no desem-
penho das funções, de falta de transparência na 
gestão das verbas associadas ao popular clube 
da Calheta, de cheques que não entraram nas 
contas e de ter criado uma empresa de equipa-
mentos desportivos que alegadamente colide 
com a posição que ocupa.

Aquelas suspeitas levaram a que Luís Re-
belo e outros associados apresentassem queixa 
no Ministério Público, em 23 de Julho passado, 
ainda antes das eleições.

A 30 de Setembro teve lugar uma outra 
Assembleia Geral extraordinária na qual se 
debateram as acusações e ocorreram esclareci-
mentos sobre as suspeitas.

A moção para a continuidade de Rui 
Tavares recebeu 15 votos a favor, zero contra 
e 10 abstenções.

Um mês e meio depois surge a intenção de 
destituição da direção, falando-se no nome de 
Óscar Rocha, atual responsável pelo departa-
mento de hóquei em patins, para presidir à Co-
missão Administrativa e de Gestão.
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Silvino Cardoso

A maior surpresa da jornada
foi sem dúvida a vitória do
Beira-Mar na cidade de Santa
Maria da Feira frente ao então
vice-líder da prova, o Feirense,
que apesar do desaire manteve
a segunda posição. 

Com este triundo os aveiren-
ses subiram ao terceiro lugar
e relançaram-se na luta pelo
apuramento para a fase se-
guinte.

Na ronda do fim-de-semana
apenas o Sporting Clube de Es-
pinho conseguiu ganhar a jo-
gar em casa e o triunfo foi al-
cançado pela margem mínima
frente ao líder ACD Monte. 

Apesar de derrotada, a for-
mação do concelho de Mur-
tosa (Aveiro) mantém a pri-
meira posição e continua a ser
o concorrente mais forte para
manter-se na frente até ao fim
da primeira fase.

No que diz respeito às equipa
do distrito de Viseu, o Acadé-
mico folgou nesta jornada e,
obviamente, não pontuou. A
turma orientada por Marco
Rodrigues manteve os quatro
pontos conquistados até então,
resultado de uma vitória e uma
derrota. Na próxima jornada,
os viseenses viajam a casa do
líder ACD Monte onde irão en-
contrar um desafio exigente.

Quem aproveitou para ultra-
passar os academistas na clas-

sificação foi a ADEF Carregal
do Sal, que cometeu a proeza
da ronda ao conseguir a sua
primeira vitória na prova de-
pois das três derrotas averba-
das nas três primeiras partidas
disputadas. 

O facto de o primeiro triunfo
ter sido atingido fora de casa,
em Aveiro  frente ao Alava-
rium, confere ainda mais valor
ao resultado da turma coman-
dada por Luís Cardantas. 

Os carregalenses demons-

traram que têm um plantel
com valor e que podem, a par-
tir de agora, entrar numa rota
de resultados mais positivos e
ambicionar uma melhor clas-
sificação, uma vez que deixa-
ram o último lugar - agora ‘en-
tregue’ ao Alavarium. 

Na próxima ronda a equipa
de Carregal recebe o SC Espi-
nho e, em caso de vitória, pode
‘fugir’ ao adversário, dada a
igualdade pontual (6) que
existe entre as equipas. |

ADEF Carregal do Sal vence
pela primeira vez na prova
Crescimento Formação carregalense vinha de três derrotas consecutivas mas
conseguiu um triunfo em Aveiro e ultrapassou o Académico na classificação
Andebol
3.ª Divisão Nacional

Carregalenses somaram a terceira derrota em outros tantos jogos disputados

DR
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A ADEF Carregal do Sal con-
seguiu vencer em Aveiro a for-

mação do Alavarium e alcan-
çou assim a sua primeira vitó-
ria na prova. A equipa orien-
tada por Luís Cardantas entrou
na partida com grande deter-
minação e disposta a colocar
um ponto final no ciclo de der-
rotas que tinha conhecido nas
três jornadas anteriores.

Numa primeira parte muito
equilibrada com ambos os
conjuntos a demonstrarem al-
guma contenção mas sem des-
curarem a hipótese de atacar
pela certa, o andebol praticado
acabou por não ser de grande
qualidade, mas teve muita dis-
puta pela posse da bola. 

A constante alternância no
marcador e a segurança de-
fensiva demonstrada pelas
equipas resultou num empate
a 10 golos ao intervalo.

No segundo tempo os visi-
tantes surgiram mais soltos e

a aproveitar o menor acerto
dos locais e aos poucos foram
conseguindo vantagem no
marcador. 

A partida terminou com a vi-
tória dos carregalenses por três
golos de diferença, contem-
plando a equipa que melhor
soube defender e atacar.|

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Zona Centro

SC Espinho-ACD Monte             28-27
Alavarium-ADEF C. Sal               25-28
Feirense-Beira-Mar                        29-34

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
ACD Monte              5       3    0      2  137-12111
Feirense                       4       3    0      1  120-10910
Beira-Mar                   4       2    0      2  108-100    8
Académica                 3       2    0      1    80-78      7
SC Espinho                2       2    0      0    57-55      6
ADEF-C. Sal             4       1    0      3   92-120     6
Académico               2       1    0      1    53-54      4
Alavarium                   4       0    0      4   99-109     4

Próxima jornada
Académica-Feirense, Beira-Mar-
Alavarium, ADEF C. Sal-SC Espi-
nho e ACD Monte-Académico.

ALAVARIUM                                 25

Diogo Pinho; Victor Marques, Leonardo
Costa (4), João Antunes (2), Miguel Car-
valho, André  Vieira, João Gonçalves,
Sandro Gomes (1), João Cabral (1),
Pedro Freitas (11), Daniel Oliveira,
Gonçalo Oliveira (4), Nuno Coelho (1) e
Alexandre Marques (1).
Treinador: Ricardo Cerqueira

ADEF C. SAL  28

Paulo Vilarinho; Bruno Santos,
Gilberto Coimbra (4), Rodrigo Pina (4),
Tiago Paiva (7),Luciano Silva (7), Luis
Bernardo (5) e André  Antunes (1).
Treinador: Luis Cardantas. 

Jogo no Pavilhão do Alvarium
(Aveiro)
Dupla de arbitragem: Bruno Carvalho
e Fábio Fernandes
Oficiais de Mesa: António Antunes e
Ricardo Ferreira
Resultado ao intervalo: 10-10

Inteligência no ataque e na
concretização foi a “receita”
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Andebol: Liga dos Campeões

FC Porto venceu
na Eslováquia
Um golo de Gilberto Duarte a dois segundos do 
fim valeu ontem ao FC Porto o triunfo na Es-
lováquia frente ao Tatran Presov, por 25-24, e 
manteve intactas as aspirações de apuramento 
no Grupo C da Liga dos Campeões de andebol.

Com o triunfo, o FC Porto juntou-se aos espa-
nhóis do La Rioja no primeiro lugar, com 10 pon-
tos, mas com um jogo a mais, podendo ainda ser 
apanhado pelo Brest, que visita a 14 de novem-
bro o Vojvodina, quinto classificado, com ape-
nas quatro pontos. Só os dois primeiros de cada 
grupo avançam para os 16 avos de final.
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Torneios de abertura
de andebol estão ao rubro
O Torneio de Abertura entrou na fase decisiva nos diversos escalões do andebol
regional. Se há escalões onde há líderes destacados, noutros a luta está ao rubro.

O
Torneio de Abertura de
anbebol aproxima-se da
sua fase decisiva em cada
um dos escalões e apre-
senta jogos cada vez mais

equilibrados e emotivos. No sá-
bado, disputou-se a 4.ª jornada
de Infantis femininos onde os
grandes vencedores foram o
Sports Madeira A e B e a Barto-
lomeu Perestrelo. Na liderança
deste escalão, continua o Ma-
deira A com quatro vitórias em
outros tantos jogos. Já nos mas-

A equipa da Bartolomeu recebeu e venceu o Marítimo em jogo do Torneio de Abertura de Infantis.

ANDEBOL
©

 J
M

culinos, defrontaram-se os líde-
res B. Perestrelo e Marítimo com
a vitória a sorrir aos estudantes
que assim isolaram-se no topo.
Nos juvenis femininos a Bar-

tolomeu Perestrelo recebeu o
Sports Madeira num jogo onde
as defesas e guarda-redes sobre-
puseram-se aos ataques. Num
jogo de equilíbrio constante, a
equipa da Avenida Arriaga dis-
tanciou-se no marcador na 2.ª
parte e partiu para uma vitória
por 12-18. O Madeira é líder isolado
e vai terminar a 1.ª fase nessa po-
sição. Nos masculinos, mais uma
vitória convincente da Bartolo-
meu, desta feita contra o Marítimo

por 34-20. Apenas Académico e
Bartolomeu continuam sem co-
nhecer o sabor da derrota. Em
Iniciados masculinos, a Bartolo-
meu recebeu e venceu o Marítimo
e aproveitou a derrota do Acadé-
mico frente ao Infante para iso-
lar-se na frente. Nos femininos,
o Madeira A continua a não en-
contrar adversário à altura e apli-
ca goleada atrás de goleada. A
surpresa da jornada foi a equipa
B vencer o Académico por nú-
meros inesperados. No Torneio
Aberto Juv/Jun., o Marítimo (ju-
niores) não sentiu grandes difi-
culdades em vencer os juvenis
do Académico. JM
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Progresso do Sambizanga junta equipas para torneio quadrangular
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7dab1d46

 
12-11-2015 17:17
 
 O Progresso do Sambizanga foi criado a 17 de Novembro de 1975.
 
 Os vencedores da primeira jornada vão jogar a final no sábado, no mesmo recinto, enquanto os
vencidos defrontam-se para o terceiro lugar e quarto lugares
 
 Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A direção do Progresso do Sambizanga realiza sexta-feira e sábado, no pavilhão principal da Cidadela,
um torneio quadrangular de andebol sénior feminino, que visa saudar os 40 anos da independência
(11 de Novembro) e também do clube (17 de Novembro).
 
 Além da equipa organizadora, vão competir também as formações do Petro de Luanda, Marinha de
Guerra e Atlético Sport Aviação (ASA).
 
 A jornada inaugural compreende os jogos Petro- Marinha (18h00) e ASA-Progresso ( 19h00).
 
 Os vencedores da primeira jornada vão jogar a final no sábado, no mesmo recinto, enquanto os
vencidos defrontam-se para o terceiro lugar e quarto lugares.
 
 A componente desportiva e técnica estará a cargo da Associação Provincial de Andebol de Luanda
(APAL).
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FIM-DE-SEMANA DESPORTIVO - logos em Carregai do sai 
ANDEBOL 
31 de Out. - ADEF Feirense (seniores), 
19h00, pavilhão municipal 
01 de Nov. - ADEF / Os Melros (minis), 
10h30, pavilhão municipal 
BASQUETEBOL 
31 de Out. - ARCO 1 Gumirães A, Sub 16, 
15h00, pavilhão municipal 

01 de Nov. - ARCO / Gumirães, Sub 14, 
15h00. pavilhão municipal 
FUTEBOL 
01 de Nov. - Carregai / C. Senhorim, 
iniciados, 10h30, campo de futebol 
01 de Nov. - Carregai / Molelos, seniores, 
15h00. Taça Sócios de Mérito 
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Município reforça apoio aos clubes e associações desportivas 
O Município de Esposende vai reforçar o apoio aos 

clubes e associações desportivas do concelho, na época 
2015/2016, anunciou o Presidente da Câmara Municipal. 
Benjamim Pereira falava na Cerimónia de Assinatura dos 
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo 
com 27 Associações e Clubes do concelho e com as Fede-
rações e Associações de diversas modalidades, que teve 
lugar no passado dia 17 de outubro, no Fórum Municipal 
Rodrigues Sampaio, onde marcou igualmente presença o 
Vereador do Desporto, Rui Pereira. No programa para a 
presente época desportiva está em causa um investimen-
to de so mil euros, mais 20 mil euros do que na época an-
terior, correspondendo a um aumento na ordem dos10%, 
um reforço justificado pelo aumento do número de atle-
tas, de equipas e de modalidades com prática federada. 

Formalizando o apoio a conceder aos clubes e associa-
ções para a sua atividade regular, na época desportiva 
2015/2016, o Município estabeleceu Contratos Programa 
com a Associação Cultural e Desportiva "Os Apulienses", 
a Associação Desportiva de Esposende, o Clube Náuti-
co de Fão, o Clube de Futebol de Fão, o Hóquei Clube de 
Fão, a Associação Juvenil Desportiva Fintas, a Associação 
Desportiva Recreativa e Cultural de Fonte Boa, o Gandra 
Futebol Clube, o Grupo Cultural Desportivo e Recreati-
vo de Gemeses, o Centro Social da Juventude Unida de 
Marinhas, o Futebol Clube de Marinhas, o Desportivo e 
Recreativo Estrelas de Faro, o Centro de Intervenção Cul-
tural e Social de Palmeira de Faro- Esposende SurfTeam, 
o Centro Social da Juventude de Mar, a Rio Neiva -Asso-
ciação de Defesa do Ambiente, a Associação Desportiva 
Cultural e Social de Criaz, a União Desportiva de Vila Chã, 
o Forjães Sport Club, o Centro Social da Juventude de 
Belinho, a Associação de Karaté deApúlia, o Taekwondo 
Clube de Esposende, o Clube Hípico do Norte, o Águias 
Serpa Pinto, o Grupo Desportivo deApúlia, o Bushido Ak 
Esposende, a Associação Forum Esposendense - Centro 
de Surf de Esposende e o Equivau. 

Nas várias modalidades, a prática desportiva federada 
abrange cerca de 1500 atletas, a que se soma um número 
multo significativo de crianças e jovens com uma práti-
ca regular na vertente de lazer, fazendo do concelho uma 
referência nacional ao nível de praticantes, salientou  

Benjamim Pereira, referindo que a política desportiva 
do Município vai para além destes apoios, abrangendo 
a requalificação e construção de in-
fraestruturas desportivas. O Autar-
ca vincou que o Município promove 
uma prática desportiva generalizada 
e democratizada a todas as faixas 
etárias, desde a atividade física no 
Pré-Escolar, às Actividades de Enri-
quecimento Curricular no 1.Q Ciclo do 
Ensino Básico, passando pelo apoio 
ao Desporto Escolar e à prática nos 
clubes, desenvolvendo, ainda, com 
grande sucesso, programas de pro-
moção de atividade física para a co-
munidade idosa, de que são exemplo 
o "Dar Vida aos Anos" e o "Ginástica 
nas Freguesias". 

Exemplos da enorme dinãmica 
desportiva da Cãmara Municipal 5).) 
são também o Campeonato Concelhio de Futebol In-
fantil, o Campeonato Concelhio de Veteranos e os Jogos 
Desportivos Escolares, a que se junta a realização de 
eventos que, para além da promoção turística, preten-
dem valorizar os recursos existentes e dar vi si bilidade aos 
clubes e associações locais, referiu Benjamim Pereira. A 
terminar a sua intervenção, o Autarca expressou palavras 
de reconhecimento e de incentivo aos clubes e atletas, 
bem como aos dirigentes desportivos que dispõem do 
seu tempo em prol do associativismo desportivo. 

Na cerimónia, outras entidades assinaram os Contra-
tos Programa. Assim, em representação da Associação 
de Patinagem do Minho, o Presidente Licínio Santos; da 
Associação de Andebol de Braga, o Presidente Manuel 
Moreira; da Associação de Futebol de Braga, o Presidente 
Manuel Machado; da Associação de Ciclismo do Minho, 
o diretorArmando Sousa; da Associação Distrital de Judo 
de Braga, o Presidente Júlio César Neto; da Federação Por-
tuguesa de Canoagem, o Presidente Vitor Félíx; e da As-
sociação de Basquetebol de Braga, o Presidente Fernando 
Monteiro. Posteriormente, serão formalizadas as parce-
rias com a Federação Portuguesa de Taekwondo, Fede- 

ração Nacional de Karaté de Portugal e Federação Portu-
guesa de Surf. De um modo geral, todos estes dirigentes 

Jorge Ribeiro, Diretor do Centro de Surf do Forum Esposendense 

expressaram palavras de agradecimento à Cãmara Muni-
cipal pela política desportiva que tem vindo a concretizar, 
possibilitando a prática e o fomento das várias modalida-
des desportivas, particularmente junto das crianças e dos 
jovens, considerando este um bom investimento. 

Presente na cerimónia, o Diretor Regional Norte do 
Instituto Português do Desporto e Juventude (I PDJ), Ma-
nuel Barros, felicitou também o Município pela aposta 
no plano desportivo, seja ao nível do apoio aos clubes e 
atletas, seja ao nível da construção e requalificação de in-
fraestruturas, bem como no que diz respeito à realização 
de eventos, que têm dado visibilidade a Esposende, afir-
mando que o Município é "um exemplo". Manuel Barros 
aproveitou a oportunidade para pedir a colaboração do 
Município na implementação de um plano municipal de 
ética no desporto, envolvendo os pais no fomento "des-
ta grande dinâmica que é o desporto com valores e fair 
play" e, numa altura em que está em elaboração a carta 
desportiva nacional, desafiou também a Câmara Muni-
cipal a contribuir para uma gestão mais eficiente das in-
fraestruturas desportivas, apelos que o Presidente Benja-
mim registou e aos quais prometeu dar a devida atenção. 
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AGENDA DESPORTIVA 
1' Liga Nacional 
Académica - Moreirense, 
dom.16h00 
Campeonato de Portugal 
FC Vizela - Arões, sáb.15h00 

Pró Nacional AF Braga 
Travassós - Santa Eulália, 
sáb.15h00 

Divisão de Elite AF Porto 
Rebordosa - FC Vitarinho, 
dom.15h00 

Divisão Honra AF Braga 
Emitianos - S. Paio, sáb.15h00 

Futebol Popular - 1' Divisão 
Montesinhos - FC Tagilde, sáb.15h00 
Inflas - Abação, sáb. 15h00 

Distrital de Juniores 
Santa Eulália - Amares, sáb.15h00 
Nacional de Juvenis 
FC Vizela - Abambres, dom.11h00 
Nacional de Sub-20 - Futsal 
Pinheirense - Desportivo, dom.16h00  

Distrital de Juvenis 
Desportivo - Cabeçudense, 
sáb.15h30 
Distrital de Iniciados 
Desportivo - Silvares, dom.11h00 

Distrital de Infantis 
Desportivo - Celorico, sáb.17h00 

Distrital de Benjamins 
Caldinhas - Desportivo, sáb.15h00 
Juvenis Femininas - Andebol 
Callidas Club - Fafe, sexta, 20h30 
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Equipa Feminina 
do Callidas goleou 
ABC/Manabola 

Depois de duas derrotas a 
abrir a sua participação no 
Campeonato de Abertura da 
Associação de Andebol de Braga, 
a equipa de Juvenis Femininos 
do Callidas Club, voltou no 
último domingo, aos bons 
resultados e também às boas 
exibições. Na deslocação ao 
ABC/Manabola, a formação 
vizelense venceu por claros 5-
21. 

Já os Juvenis Masculinos 
viram adiado o seu encontro 
diante da equipa do Barrosas. 
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 ANDEBOL

Seniores de Valongo 
ganham todas as Batalha(s)
Os seniores femininos da Casa do Povo de Valongo do 
Vouga (CPVV) venceram na Batalha, por 36-17, para a 4ª 
jornada do campeonato nacional. Foi a quarta vitória nou-
tros tantos jogos

A ÉPOCA de estreia não podia 
estar a correr melhor à CPVV, já 
depois dos triunfos com Ben� ca 
Castelo Branco (23-22), Canelas 
(32-20) e Oliveira de Frades (30-
20). O resultado mais expressivo 
foi mesmo na Batalha, tendo ali-
nhado e marcado: Cátia Ferreira, 
Ana Arede (4), Cláudia Salgueiro, 
Bruna Santos (8), Joana Simões 
(2), Inês Veiga (8), Joana Santiago 
(9), Ana Vidal, Ana Coutinho, 
Daniela Santos (5), Cátia Santos 
e Patrícia Guarino. Treinador: 
Paulo Veiga.

A classi� cação é comandada pela 
CPVV (12p), seguido do Ílhavo 
com 11, precisamente o próximo 

adversário, dia 8 de novembro, em 
Valongo do Vouga (18h30).

Em juvenis femininos, a 
CPVV venceu (31-17) a LAAC, 
em Aguada de Cima, somando 
quatro vitórias em quatro jogos. 
Alinharam e marcaram: Tatia-
na Santos, Beatriz Ribeiro, Tânia 
Veiga (2), Nadia Gonçalves (14), 
Inês Chaves, Inês Alves (8), Marta 
Arede, Juliana Arede (2), Etel-
vina Santos (5), Ana Gonçalves, 
Ana Saraiva, Mariana Morais e 
Juliana Marques. Sábado (15h) 
recebem o Alavarium, outra das 
três equipas só com vitórias. Na-
dia Gonçalves, com 35 golos, é 
a melhor marcadora da prova. 

Em iniciados femininos, a 
CPVV recebeu e venceu (35-
22) o São Pedro do Sul, tendo 
alinhado e marcado: Bruna La-
deira (4), Tatiana Figueiredo (1), 
Ana Gonçalves, Maria Figueiredo 
(2), Mariana Morais (8), Catarina 
Pires (1), Juliana Marques (8), 
Nanci Lopes (1), Beatriz Teixei-
ra (7) e Verónica Nelson (3). As 
valonguense, que venceram os 
dois jogos do nacional, jogam 
domingo (15h) em Oliveira de 
Frades.

Em infantis femininos, a CPVV 
perdeu (12-36) em Espinho, tendo 
alinhado e marcado: Luana Concei-
ção, Ana Martins, Mariana Mendes, 
Ana Saraiva (9), So� a Veiga (2), 
Rita Santos, Bruna Martins, Maria 
Fernandes e Lara Almeida (1). O 
próximo jogo é dia 7 de novembro, 
em casa com o Monte.
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