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RESUMO ALARGADO
GRAÇAS AO TWITTER
A conta oficial do Sporting no Twitter
fez ontem o resumo do fim de
semana, agradecendo à rede social
por ter passado dos 140 para os 280
carateres, necessários para as
vitórias no futebol (seniores, equipa
B, juvenis, iniciados e feminino),
futsal (seniores, juniores e juniores
femininos), andebol, hóquei em
patins e voleibol.
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Leilão solidário das cadeiras da
Matobra rendeu mais de 15 mil euros
Cavalo Azul Cadeira do Tiagolas arrematada por 650 euros, graças a um donativo da família, foi a que
obteve um valor mais elevado. Seguiram-se as do iTeCons e da Bluepharma, por 500 euros
FOTOS: FIGUEIREDO

José Carlos Martins conduziu o leilão que decorreu ontem à tarde no Alma Shopping

Cadeiras despertaram as atenções

Patrícia Isabel Silva

Porto, Sérgio Conceição, foi entregue por 75 euros.
Num leilão em que grande
parte das cadeiras ficou com
as empresas que as decorou,
as criações da cantora Marisa
Liz (com o azul a dominar) e a
do grupo conimbricense Quatro e Meia (com direito ao CD
“Pontos nos is”) foram bem disputadas por quem assistia ao
leilão, tal como a do actor Paulo
Azevedo (com foco na família)
ou a do atleta Francis Obikwelu
(a lembrar que a vida se faz
com pontes).
José Carlos Martins fez um
balanço positivo desta 2.ª edição - apadrinhada pelo atleta
paralímpico Telmo Pinão -, especialmente porque vai apoiar

O leilão solidário da 2.ª edição
das “Cadeiras do Curso de Vida
da Matobra”, a favor da associação Cavalo Azul, ultrapassou os 15 mil euros, mas o valor
ainda pode subir, pelo menos,
até dia 23 de Dezembro: é que
activo continua o leilão online
da cadeira da Cavalo Azul, que,
ontem, mereceu uma oferta de
5.700 euros.
Ora, estes 5.700 euros, a que
se acrescenta o valor angariado ao longo de cerca de
duas horas no leilão, que decorreu no Alma Shopping, resultou no valor de 15.006 euros, anunciou José Carlos
Martins, presidente do Conse-

lho de Administração da Matobra.
No início estavam previstas
51 cadeiras - tantas quantos os
anos da Matobra -, mas o que
é certo é que a 52.ª surgiu pela
mão dos mais pequenos e foi
arrematada por 60 euros.
Trata-se de uma cadeira totalmente pintada, desenhada e rabiscada por dezenas de crianças, que durante o período que
decorreu a exposição quiseram
deixar o seu contributo.
A cadeira do Tiagolas ou a
“cadeira dos sentidos”, elaborada por Marisol Santos e pelo
próprio Tiagolas - utente da Cavalo Azul - foi arrematada por
650 euros e vai ficar com a família, que ofereceu esta quan-

tia, que não seria coberta no
leilão.
Entre as cadeiras arrematadas com valores mais elevados
- 500 euros - estão a da Bluepharma e a do iTeCons, também
graças a donativos das respectivas empresas.
E no “campeonato das cadeiras” entre o Porto, o Sporting e
o Benfica, quem ficou a ganhar
foi a equipa verde e branca ao
“render” 160 euros com a cadeira oferecida pela Fundação
Sporting, assinada pelos atletas
das equipas de Futsal, Hóquei
em Patins e Andebol. Em 2.º lugar ficou a cadeira da Fundação
Benfica, arrematada por 120
euros, enquanto a cadeira
criada pelo treinador do FC

uma instituição que «precisa de
ajuda todos os dias». «Este ano,
quisemos lembrar que não temos de cuidar só dos utentes,
mas também dos cuidadores»,
frisou o responsável, realçando
que ainda não está garantida a
3.ª edição, apesar de já haver
inscritos interessados em colaborar.
«Estamos muito satisfeitos
que a Matobra se tenha lembrado de nós», sublinhou Sérgio Vicente, presidente da direcção da Cavalo Azul, instituição que apoia 30 utentes em
CAO e lar residencial.
Em 2016, o saldo do leilão ultrapassou os 16 mil euros que
muito ajudaram a Obra do Padre Serra. |
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Fundador Adriano Lucas (1883-1950) | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas

Incêndios em apartamentos
assustam em Coimbra e em
Miranda do Corvo Desalojados | P4 e 16

Marinha
encontra
barco
naufragado
mas ainda
sem sinais
do mestre
P15

Ol. Hospital
perde na
Tocha e
Condeixa
fica mais
perto da
liderança

12

Leilão das cadeiras resulta numa receita
solidária de mais de 15 mil euros Matobra | P2

EMPATE AMARGO
E UMA ENORME
CONFUSÃO
Após um jogo em que a Académica foi muito superior, mas não foi além
de uma igualdade frente ao Famalicão, houve confusão, invasão de
campo e pancadaria fora do Estádio Páginas 22 e 23

Noivas posam em
calendário para
ajudar Bombeiros
Mira | P14

Recolha de bens
superou acção
do ano passado
Banco Alimentar | P5

Serração conta
voltar à produção
já em Janeiro
Incêndios | P12

FERREIRA SANTOS

P26 e 27

Reitor defende
cerimónias de
fim de curso
Coimbra | P5

Feira Antiga
está a crescer
ano após ano
No Botão | P3
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• MODALIDADES

Susto final dispensável
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
Duas notas marcam a vitória pela
margem mínima (26-25) da equipa do Madeira Andebol SAD sobre o Alavarium, ontem no Pavilhão do Funchal. Ao intervalo as
comandadas da técnica Sandra
Fernandes venciam por 12-10.
A primeira das notas para a inqualificável falta de concentração
de algumas andebolistas da equipa da Região, que pese embora tenham estado sempre na frente do
marcador, obtendo a sua maior
vantagem ao minuto 15 do segundo tempo por 20-13, acabou por
terminar o jogo à beira de um ataque de nervos.
As madeirenses revelaram momentos de qualidade, sobretudo à
entrada da segunda parte, mas
uma equipa que se quer competitiva não pode, nunca, manter em
campo jogadoras onde a humildade e o deixa andar era a nota
que mais se destacava. Uma equipa que diz desejar o título, não

A experiência de Renata foi importante. FOTO HÉLDER SANTOS/ASPRESS

pode facilitar da forma como deixou o Alavarium se aproximar.
Depois, há ainda a arbitragem
dos senhores Tiago Correia e
João Aranha. Neste aspecto, Madeira SAD e Alavarium foram
ambas prejudicadas pelos erros.
Tratou-se de muita incompetên-

cia e é caso para se questionar o
que andam os responsáveis do
andebol madeirense a fazer, no
pavilhão não estavam certamente. As equipa da Madeira continuam a ser claramente prejudicadas sem que se sinta um 'murro'
em cima da mesa.
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‘Meninas’ da SAD vencem
e preservam liderança
FOTO: JOANA SOUSA

Madeira SAD venceu por 26-25 o Alavarium no Pavilhão do Funchal, preservando a
liderança ‘partilhada’ com o Colégio de Gaia, ambos com 32 pontos.

Sandra Fernandes orientou a sua equipa rumo à vitória, importante para preservar o 1.º lugar.

ANDEBOL
Daniel Faria
danielfaria@jm-madeira.pt
Madeira SAD passou ontem
no ‘teste’, recebendo e vencendo o Alavarium no Pavilhão do Funchal, no fecho
da 11.ª jornada do campeonato da 1.ª Divisão Feminina.
Foi uma primeira parte algo equilibrada, com ligeira vantagem para
as madeirenses, que saíram para o
intervalo a vencer por 12-10, refletindo um jogo equilibrado, em que
ambas as equipas não queriam perder, exibindo a sua qualidade no
terreno de jogo.
No segundo tempo, a equipa proveniente de Aveiro esteve melhor,

O

Em jogo marcado
pelo equilíbrio, a
equipa orientada por
Sandra Fernandes
soube ‘sofrer’ em
determinados
momentos, vencendo
pela margem mínima
num jogo impróprio
para cardíacos.

mas não conseguiu contornar o resultado final, que ficou fechado a
26-25, com um triunfo tangencial
do Madeira SAD, mostrando a capacidade da equipa madeirense, que
soube ‘sofrer’ para somar os três
pontos e preservar assim a liderança.
Com o resultado as madeirenses
preservam a liderança em igualdade
pontual com o Colégio de Gaia, somando 32 pontos em 11 jornadas.
Em suma, tudo na mesma na frente
do campeonato nacional da 1.ª Divisão
Feminina.
Depois desta jornada dupla, o Campeonato 1ª Divisão Feminina sofre
uma paragem até Janeiro – embora
ainda estejam agendados jogos de
acerto de calendário, a 8 e 10 de Dezembro – para dar lugar à Taça de
Portugal Seniores Femininos e, também, trabalhos das seleções nacionais.
JM
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Madeira SAD
partilha liderança
nos femininos
As atletas de Sandra Fernandes
venceram o Alavarium por
26-25. A formação madeirense
continuam assim no topo da
tabela, juntamente com o
campeão em título Colégio de Gaia.
pág. 32
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ANMOt JOÃO FERRAZ MARCA
aNal EM= NA BONDES=
João Ferraz voltou aos grandes dias no
campeonato alemão, com cinco golos (em
cinco remates) na vitória do Wetzlar sobre o
Estugarda, por 29-23, o que levou a equipa ao
nono lugar na Bundesliga. Na Polónia, o
Wisla Plock, de Gilberto Duarte (quatro
golos), bateu o Pick, para a Taça, por 24-25. Na
Suíça, o Bem Muri, de Pedro Spínola (cinco),
perdeu em St. Gallen, por 28-24. -A.F.
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ANDEBOL O Grupo D da Liga dos
Campeões completou ontem a
última jornada, com triunfos dos
ucranianos do Motor na receção aos
franceses do Montpellier (31-30) e
dos turcos do Besiktas ante os
russos do Chekhovskie Medvedi
(33 29). Na tabela, Montpellier foi
1" (16 pts.), Motor 2° (15), Besiktas 3°
(11), Sporting 49 (8), Metalurg 59 (5)
e Medvedi 6° (5).
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ANDFBOL

Sérgio Morgado
no FC Porto
©Ao que tudo indica, o
guarda - redes Sérgio Morgado (Boavista), de 43 anos, vai
representar o FC Porto, dada
a lesão de Alfredo Quintana.
O internacional tem-se treinado no Dragão e agradou ao
treinador Lars Walther. O
Benfica também vai apresentar hoje um reforço e o Spor ting está à procura de um
guarda-redes, devido à lesão
de Matej Asanin. o
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