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OUTUBRO 

Factos e protagonistas 

2017 O ANO EM REVISTA  SETEMBRO E OUTUBRO 

FOTOGRAFO/AGÊNCIA SETEMBRO 

 

 

A SUBIR... 

ADRIEN 
Leicester 
só em 2018 

Vice-campeão 
em ténis de mesa 
O »A17 de setembro, Portugal 

sagrou-se vice-campeão da Europa 
em ténis de mesa por equipas (0-3 
com a Alemanha na final), no 
Pavilhão La Coque, no Luxemburgo, 

jogando com Marcos 
Freitas, Tiago 
Apolónia e João 
Monteiro, tendo 
sofrido sofreu três 
derrotas na decisão. 

 

1fIZR 

 

Catorze segundos de atraso na inscrição 
pela equipa inglesa Quatro meses parado 

A DESCER... 

português, o comprovativo de res-
cisão com o Sporting, o acordo en-
tre Sporting e Leicester e o contra-
to entre comprador e vendedor, 
assim como o comprovativo de 
vínculo entre o Adrien e o Lei-
cester. 

A confiança de todas as par-
tes para que a transferência che-
gasse a bom termo era elevada, 
contando ainda com a pressão 
da federação inglesa, que acei-
tou a inscrição do jogador. 

Ai 

PORTUGAL 

ROGÉRIO AZEVEDO 

A
5 de setembro, na sequên-
cia de atraso de 14 segun-
dos na inscrição pelo Lei-
cester, a FIFA recusa 
inscrever o ex -sportin- 

guista pela equipa inglesa. O médio 
campeão da Europa só poderia, as-
sim, voltar a competir em janeiro 
de 2018. O Leicester pedira à fede-
ração inglesa um prolongamento de 
duas horas para concluir os trâmites 
legais até 31 der agosto, mas o pro-
blema registava-se, precisamente, no 
ligeiro atraso que houve na submis-
são dos documentos obrigatórios no 
Transfer Matching System, onde são 
registadas todas as operações de 
mercado relacionadas com jogado-
res. A documentação englobava o 
certificado internacional do jogador 

-> Seleção Nacional vence a Suí-
ça por 2-0 e garante 7.9  Mundial 
da sua história 

A10 de outubro, ao bater a Suí-
ça, no Estádio da Luz, por 2-0, a 
Seleção Nacional garantiu a pre-
sença na fase final do Mundial da 
Rússia, em 2018. 

Portugal chegava, deste modo 
ao sétimo Campeonato do Mundo 
da sua história (e quinto consecu- 

tivo), depois de o ter feito em 1966 
(Inglaterra), 1986 (México), 2002 
(Japão/Coreia do Sul), 2006 (Ale-
manha) , 2010 (África do Sul) e 
2014 (Brasil). 

Após ter sido derrotado na Suí-
ça no primeiro jogo oficial após a 
conquista do Euro -2016,aimda 
sem a presença do então lesiona-
do Cristiana Ronaldo, a seleção li-
derada por Fernando Santos ar-
rancou nove vitórias de rajada e 
garantiu o acesso direto ao Mun-
dial russo no último jogo, com go-
los de Djorou (própria baliza) e An-
dré Silva.' 

Cristiano Ronaldo volta-
va a ser a grande figura da 
Seleção Nacional, ele que apon-
tou 29 golos em 33 jogos desde 
que Fernando Santos assumira o 
comando da selecção portuguesa. 

A presença na Rússia garantiu 
à Federação Portuguesa de Fute-
bol, desde logo, pouco mais de 10 
milhões de euros em prémios. 
Se Portugal chegar aos oita-
vos de final, a FPF encaixará 
mais 1,7 milhões de euros e se for 
campeão do Mundo arrecada da 
FIFA quase 45 milhões 
de euros. 

Naval 1.° de Maio 
fecha as portas 
O »A 30 de setembro, a Naval 1.° de 

Maio fechou a porta e abandonou o 
futebol. O clube figueirense ficou 
sem qualquer representatividade 

desportiva devido a 
falta de condições 
económicas. O 

▪ emblema figueirense 
é o quinto clube mais 
antigo em Portugal. 

A SUBIR... 

OUTUBRO o 
Miguel Oliveira 
3.° no Mundial 
O »A 29 de setembro, o piloto Miguel 

Oliveira, de 22 anos, vence o Grande 
Prémio da Malásia em Moto 2 e 
garante 3.° lugar no Campeonato do 
Mundo. Com  este triunfo Miguel 

Oliveira (216 pontos) 
fugiu definitivamente 
a Alex Márquez (190), 
que caiu logo na fase 
inicial da prova e não 
a terminou. 

A DESCER... 

Ponto final para 
Andrea Pirlo 
O »A 8 de outubro, Andrea Pirlo, de 

38 anos, anuncia o final da carreira 
de futebolista. Construiu a sua 
carreira no Milan e na Juventus e na 

Seleção italiana 
(campeão mundial 
em 2006). Um dos 
maiores médios da 
história do futebol 
mundial, 

na fase final do Mundial da Rússia 

Página 1



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 25,90 x 30,20 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 72884961 30-12-2017

atilai &MA A& INIMIA19311111411 vai ~AI o 

WIPP IMMIM 

ROLA. 

16111111U  ilSit  
~1141111. GEMI 

e 

medi» 11.- 

4 In ~p.i. 

AfklitS '',5';EW  I  V? :.J.;14:4 7-1-N 
101iEll&FA SLIWALIU I 2;11' I 

1"7".-~= UNIKIWORIP(I 

mal 

A CONFUSÃO DE SETEMBRO 

Cadeiras pelo ar 

na AG do Benfica 

EA 29 de setembro, o Benfica 
realizou Assembleia Geral que 

viria a ser muito quente: dezenas de 
associados contestaram a mesa da 
assembleia, o que levou a uma 
interrupção da AG. Os agentes da 
autoridade presentes tentaram 

serenar os ânimos, 
mas algumas cadeiras 
voaram pelo ar. 
A direção foi 
contestada, mas Luís 
Filipe Vieira acabou 
por ganhar nas 
contas. 

»4O de setembro 

Eis o Pavilhão João Rocha! 
Após 13 anos sem recinto próprio para as modalidades coletivas, o Sporting disputava o seu 
primeiro jogo oficial em casa desde 2004 Sporting-Fafe (30-17) para o Nacional de andebol 

RUI RAIMUNDO/ASF 

de 1973 e outubro de 1986 e faleceu 
a 8 de março de 2013, com 82 anos. 

Treze anos depois, o Sporting 
voltava a ter recinto para realizar os 
jogos de modalidades coletivas 
(futsal, basquetebol, voleibol, an-
debol e hóquei em patins, com lo-
tação para 3000 lugares sentados). 
A Nave de Alvalade encerrara a 4 de 
Janeiro de 2004, quando se iniciou 
a demolição ao antigo estádio. 

Dois anos antes, a 27 de março de 
2015, iniciara-se a construção do 
novo pavilhão. A cerimónia do lan-
çamento da primeira pedra teve 
discurso de Bruno de Carvalho e a 
presença do então vice-presiden-
te da Câmara Municipal de Lisboa, 
Fernando Medina. 

O custo final da obra orçou em 
cerca de dez milhões de euros. Na 
rotunda entre o Pavilhão e o Está-
dio foi também inaugurado um mo-
numento ao Sporting. 

PEDRO VIL-HOMENS 

Mexidas no 
Centro do Seixal 
A 4 de setembro, Nuno Gomes deixa a 
liderança do Centro de Formação e Treino 
do Seixal, sendo substituído por Pedro 
Mil-Homens. O antigo avançado dos 
encarnados, que trabalhara como 
assessor para as relações internacionais 
entre 2014 e 2015, tomou a decisão de 
sair pelo próprio pé. O sucessor, antigo 
diretor da Academia do Sporting, em 
Alcochere, já trabalhava no projeto há 
algum tempo, embora o anúncio da troca 
fosse feito apenas no início de setembro. 

O 13 de setembro 

TROCA DO MÊS 

O »28 de setembro O »25 de setembro 

A NOTÍCIA DE SETEMBRO 

ror 

ROGÉRIO AZEVEDO 

A
6 de setembro, o Sporting 
disputava o primeiro jogo 
oficial no Pavilhão João 
Rocha (inaugurado a 21 
de Junho de 2017, exatos 

15 anos após a inauguração da Aca-
demia de Alcochete) comum Spor-
ting- Fafe em andebol (30-17). No 
jogo inaugural, a contar para a pri-
meira jornada do campeonato na-
cional, estiveram presentes 2862 
espectadores. 

Promessa eleitoral de Bruno de 
Carvalho, o pavilhão recebeu o 
nome do antigo presidente do clu-
be, João Rocha, uma das figuras da 
história do Sporting, que esteve no 
liderança dos leões entre setembro Primeiro jogo no Pavilhão João Rocha realizou-se a 6 de setembro 

 Factos e protagonistas  

1 2017 O ANO EM REVISTA  SETEMBRO E OUTUBRO 

DE SETEMBRO 09 

O DIA 1.  Kostas Mitroglou sai do 
Benfica para o Marselha por 15 
milhões de euros; 

O DIA 2.  Sporting bate Benfica (3-2) 
e ganha mais uma Supertaça de 
Futsal; 

O Portugal ganha na Hungria 
(1-0) em mais um jogo de 
qualificação para a fase final do 
Campeonato do Mundo-2018; 
Sporting vence Supertaça de 
futebol feminino ao bater o SC 
Braga por 3-1, após prolongamento; 
Inglês Wayne Rooney (Everton) 
apanhado a conduzir alcoolizado 
após mais uma traição à mulher; 
Vanessa Fernandes vence triatlo 
lronman 70.2 de Cascais; 

O DIA 3.  Domingos Soares de 
Oliveira, admistrador-executivo do 
Benfica, eleito para a Associação 
Europeia de Clubes; 

O - Brasil perde primeiros 
pontoa na qualificação para o 
Mundial-2018, ao empatar na 
Colômbia (1-1); treinador Diego 
Simeone renova pelo Atlético 
Madrid até 2020; 

O DIA 8.  Morreu Mário Gentil Quina, 
87 anos, medalhado de prata em 
Roma-1960, na classe Star de vela; 
prédio do árbitro Vasco Santos é 
vandalizado 

O DIA 9.  Portugal perde (4-5) com a 
Espanha e fica em 2.° lugar no 
Campeonato do Mundo de hóquei 
em patins; 

O DIA 10.  Britânico Chris Froom, 32 
anos, ganha a Volta à Espanha em 
bicicleta; 

O DIA 12.  Espanhol lker Casillas faz 
jogo 174 na Liga dos Campeões e 
torna-se no jogador com mais 
presenças na prova; 

O DIA 13 Miguel Leal deixa comando 
técnico do Boavista; 

O DIA 14.  Jorge Simão é 
apresentado como novo treinador 
do Boavista; 

O L. Árbitros portugueses de 
futebol; decidem encerrar contas 
no Facebook; 

O ri Brasileiro Eldon (ex-
-futebolista de Académica, V. 
Guimarães, Sporting e Marítimo) 
morre aos 59 anos; 

O DIA 23.  Sporting empata em 
Moreira de Cónegos (1-1) e perde 
primeiros pontos da época no 
campeonato; 

O DIA 24.  Piloto Miguel Oliveira 
(KTM) acaba em 3.° lugar no Grande 
Prémio de Aragão em Moto 2; 

O DIA 26.  FC Porto vai ao Mónaco 
golear o campeão francês (3-0) na 
segunda jornada do Grupo G da 
Liga dos Campeões; 

O DIA 27 Benfica perde por 0-5 em 
Basileia, a segunda pior derrota da 
sua história em mais de 60 anos de 
competições europeias. 
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O »20 de outubro 

JUDICIÁRIA 

Ronaldo com o prémio The Best de 2017 

Fr 

4e4P., whiM Au& P.,~1 õi».1a, "Mai 
ora o 

In A 8 de Outubro, na sétima e 
penúltima etapa do circuito 

mundial de bodyboard profissional, 
o Nazaré Pro, realizada na Praia do 
Norte, na Nazaré, Joana Schenker, 
de 30 anos, apesar de eliminada 
nos quartos de final, garantiu a 

conquista do 
título mundial da 
modalidade, 
sendo a primeira 
atleta portuguesa a 
conseguir esse feito. 
Schenker, já liderava 
o ranking mundial. 

CRI duas vezes est em 2017 
Depois de receber o prémio em janeiro de 2017 (referente a 2016), o jogador português voltou a 
recebê-lo em outubro (2017) Argentino Messi e brasileiro Neymar ficaram nos lugares seguintes 

Al ASTAIR GRANT/AP 

Factos e protagonistas 

2017 O ANO EM REVISTA 

BENFICA 

O »1de outubro   

A NOTÍCIA DE OUTUBRO 

Por 

ROGÉRIO AZEVEDO 

A
23 de outubro, Cristiano 
Ronaldo voltava a ser elei-
to melhor jogador do 
Mundo de 2017 pela 
FIFA.O jogador do Real 

Madrid e da Seleção Nacional rece-
beu 43,16% dos votos, contra 
19,25% do argentino Lionel Messi e 
6,97% do brasileiro Neymar. Era a 
quinta vez que Cristiano Ronaldo 
era eleito melhor jogador do Mun-
do, depois de o ter sido em 2008, 
2013, 2014 e 2016. 

A 8 de janeiro, Ronaldo recebe-
ra o mesmo prémio — The Best — re-
ferente ao ano de 2016, pelo que 
voltou a ser um ano de ouro para o 
futebolista português. 

DUELO DO MÊS 

Buscas da PJ 
no Estádio da Luz 
A 19 de outubro, a Polícia Judiciária esteve 
presente no Estádio da Luz para realizar 
buscas durante mais de 10 horas no 
âmbito do chamado caso dos e-mails.O 
computador e o telemóvel de Luís Filipe 
Vieira foram requeridos para averiguações 
e Paulo Gonçalves, assessor jurídico da 
Benfica SAD, foi constituído arguido. 
Também Pedro Guerra, antigo diretor de 
conteúdos da Benfica TV, e Adão Mendes, 
antigo árbitro, foram alvo de buscas por 
parte da PJ. 

O »11de outubro 

CONQUISTA DE OUTUBRO 

Joana Schenker 
campeã do mundo 

   

• .141:: 
" 

 

 

A BOLA 

  

    

O »22de outubro 

   

     

O melhor treinador mundial foi 
o francês Zinedine Zidane com 
46,22°/a dos votos, à frente dos ita-
lianos Antonio Conte (11,62%) e 
Massimiliano Allegri (8,78%). 

O francês Olivier Giroud recebeu 
o Prémio Puskas para melhor golo 
do ano, enquanto a melhor fute-
bolista foi a holandesa Lieke Mar-
tens e a melhor treinadora a tam-
bém holandesa Sarina Wiegman. 

O prémio fora inicialmente con-
cebido pela revista francesa Fran-
ce Football e, entre 1956 e 1995, só 
jogadores europeus podiam ser elei-
tos. Mais tarde, entre 1995 e 2007, 
abriu-se a qualquer futebolista a 
atuar na Europa. Finalmente, des-
de 2007, qualquer jogador pode ser 
eleito melhor do Mundo. 

Por estar razões, jogadores como 
Pelé ou Maradona, por exemplo, 
nunca foram eleitos melhores do 
Mundo. Apesar de o terem sido. 

o 
CRONOLOGIA 
DE OUTUBRO 

O DIA 1.  OJ Simpson, antiga estrela 
do futebol americano, sai em 
liberdade, aos 70 anos, após ter 
cumprido 9 dos 33 anos de prisão 
por assalto à mão armada; morre o 
antigo árbitro José Pratas, de 59 
anos; 

O DIA 5 Alemanha e Inglaterra 
apuradas para o Campeonato do 
Mundo de 2018; 

O DIA 6. UEFA pune André Almeida 
(Benfica) com dois jogos de 
suspensão; Espanha apurada para a 
fase final do Rússia-2018, com 
Piqué a ser assobiado; 

O DIA 7. Portugal vence em Andorra 
por 2-0 e fica a uma vitória de se 
apurar para o Mundial da Rússia; 

O DIA 9. Islândia qualifica-se pela 
primeira vez para a fase final de um 
Mundial; 

O DIA 12.  FC Porto apresenta 
relatório e contas de 2016/17: 
35,515 milhões de euros de 
prejuízo; Dragões compram 
restantes 60 por cento do passe de 
do camaronês Vincent Aboubakar 
por 7,2 milhões de euros; 

O DIA 13.  Tribunal indefere 
providência cautelar do Benfica 
relativamente à divulgação, pelo FC 
Porto, de informação interna dos 
encarnados (e-mails); 

O DIA 14.  Contas de 2016/17 da 
Federação Portuguesa de Futebol 
fecham com saldo positivo de 3,7 
milhões de euros; Futsal do 
Sporting ganha 3-2 ao Ekonomac e 
qualifica-se para a Ronda de Elite; 
FC Porto vence Supertaça de 
Andebol; 

O DIA 15.  Oliveirense ganha Taça 
Continental em hóquei em patins; 
Portugal campeão da Europa de 
surf por equipas; 

O DIA 16.  José Peseiro deixa o 
comando técnico do Al-Sharjah 
(Emirados Árabes Unidos); 

O DIA 17.  FC Porto perde em Leipzig 
(2-3) para a 3.a jornada da Liga dos 
Campeões, com José Sá a substituir 
lker Casillas; 

O DIA 18.  Benfica derrotado em 
casa pelo Manchester United (0-1) 
para a 3.a jornada da Liga dos 
Campeões e o belga Svilar torna-se 
no mais novo guarda-redes de 
sempre a atuar na prova: 18 anos, 1 
mês e 22 dias; Sporting perde por 
1-2 em Turim, com a Juventus; 

O DIA 19.  Morre Manuel Oliveira, 
antigo atleta olímpico, aos 76 anos; 

O DIA 25.  Brasileiro Gabriel Medina 
vence Meo Rip Curl Pro Portugal; 

O DIA 29.  Inglês Lewis Hamilton 
campeão do Mundo de Fórmula 1; 
Manuel Machado deixa o 
Moreirense; 

O Sporting, 1-Juventus, 1 e 
Manchester United, 2-Benfica, O na 
quarta jornada da Champions. 

io 
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FRASES MARCANTES 

Benfica é o adversário mais 
complicado para nós [Manchester 
United] na Liga dos Campeões 

JOSE MOURINHO 
Treinador do man. united 

Não somos favoritos de nada, 
não somos os melhores do mundo, 
mas podemos ganhar a qualquer 
equipa do mundo e esta é das 
melhores Seleções de sempre de 
Portugal. Com  estes jogadores vou até 
ao fim do mundo. A nossa qualificação 
para a fase final do Mundial é justa 

FERNANDO SANTOS 
selecionador português 

 

RUI VITÓRIA 
Treinador 

do Benfica 

   

O lance que aconteceu a 
Svilar acontece a qualquer um. 

Estamos na presença de um 
rapaz que só há um mês e 
pouco tem idade para tirar a 

carta. Quase não tem pelos na 

cara. E joga já no domingo! 

Foto do mês 
setembro 

ANDRÉ 
ALVES/ASF 

Apesar 
da rotunda 

derrota 

em Basileia 

(0-5), em jogo 
a contar 

para a Liga 

dos Campeões, 

naquele 
que foi o segundo 

maior desaire 

europeu 

do Benfica, 
depois do 0-7 

com o Celta 

de Vigo, 
o capitão Luisão 

lidera o grupo de 

jogadores 

que agradece 
aos adeptos 

o apoio dado 

durante o jogo 

na Suíça 

FRASES MARCANTES 

44  0 que mais me impressionou no 
Sporting foram os adeptos; quando 
estamos em Alvaiade apoiam sempre 

PICCINI 
Jogador do sporting 

Para já nem tudo tem corrido 
bem [VAR], mas vamos acreditar que 
se deve apenas à juventude de um 
sistema que procura ajudar os árbitros 
a decidir melhor e com mais justiça 

PINTO DA COSTA 
presidente do FC porto 

££ Sabemos o que estamos a fazer 
e a nossa aposta não será colocada em 
causa 

DOMINGOS SOARES OLIVEIRA 
Administrador executivo da SAI) do Benfica 

A questão da 

independência é normal para a 
Catalunha e os estrangeiros 

também têm curiosidade 

Foto do mês  
outubro 

PAULO 
SANTOS/ASF 

A 17 de outubro, 
Sérgio Conceição 

decide introduzir 

alteração de vulto 

no onze 

do FC Porto 

que jogaria 
em Leipzig 

e coloca o jovem 
José Sá no lugar 

do experiente 

Iker Casillas. 
O FC Porto 

perderia o jogo 
por 2-3, 

mas o guarda-
-redes português, 

de 24 anos - 

e 1,92 metros 

de altura, 
ganharia a 

titularidade 

na baliza 
dos dragões 

 

ANDRÉ 
GOMES 

Jogador do 

Barcelona 
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Supertaça de 
2018 em Braga 
—> Cidade Europeia do Desporto 
recebe abertura da época 
2018/2019 

A Supertaça de Portugal vai abrir 
oficialmente a temporada 2018/2019, em 
Braga, no âmbito das comemorações 
como Cidade Europeia do Desporto que 
contarão com um extenso rol de eventos 
em diversas modalidades. Será a segunda 
vez que Braga recebe esta competição, 
pois em 1990/91foi palco do ABC-Benfica 
relativo à segunda mão, quando a prova se 
realizava neste sistema, sendo o ABC o 
vencedor. Os bracarenses são igualmente 
a equipa com mais troféus na sua posse, 
um total de sete, sendo que o último foi 
ganho em Mêda, em agosto deste ano, 
frente ao Sporting! 
Ainda sem data definida, o evento deverá 
realizar-se na última semana de agosto, 
entre o campeão nacional e o vencedor da 
Taça de Portugal da presente época. H. C. 
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ABC falha pódio 
na Holanda 
4  Equipa de Jorge Rito perde com 
noruegueses do Halden na deci-
são dos 3.9/4.9  lugares 

O ABC ficou em 4.° lugar no Limburgse 
Handbal Dagen, tradicional torneio que se 
realiza entre o Natal e o Ano Novo na 
Holanda. A equipa minhota perdeu, por 
23-28, frente aos noruegueses do 
Halden, vencedores do torneio em 2016, 
no jogo de atribuição dos 3.° e 4.° lugares. 
Os comandados de Jorge Rito tinham 
ficado sem possibilidades de repetir o 
êxito de 2015 na prova, após terem 
perdido, na véspera, na meia-final, por 
28-25, no prolongamento, ante o 
Benidorm, de Zupo Equisoain. 
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Matevz Skok foi o guarda-redes da Eslovénia no Mundial de França e nos Jogos Olímpicos 

mais desporto 

ANDEBOL  NACIONAL 

Por 

HUGO COSTA 

ATEVZ SKOK pode es-
tar a caminho do Spor-
ting para reforçar os 
campeões nacionais, 
colmatando, assim, a 

lesão do guarda-redes Matej Asa-
nin, que foi operado ao joelho e não 
poderá jogar mais esta temporada. 

O site esloveno ekipa.svet24 dá 
conta da rescisão do guarda-redes 
com o Zagreb e fala no interesse re-
cente do Sporting, bem como do 
Gorenje Velenje, emblema que repre-
sentou de 2001/ 02 a 2010 /11. «Não 
posso dizer nada, mas amanhã ou 
depois decido o meu futuro», refe-
riu o jogador. E acrescentou: «Há 
mais opções, não posso dizer que 
não estou em contacto com o Goren-
je Velenje mas também estive em 
contactos com o Cejle. Vamos ver». 
O jogador está atualmente ao servi-
ço da Eslovénia, a preparar o Euro-
peu de 2018 na Croácia. 

A confirmar-se avinda de Skok, 
os responsáveis leoninos encontra-
ram um verdadeiro achado, já que o 
mesmo representou o PPD Zagreb 
na fase de grupos da Liga dos Cam-
peões e anteciparam-se aos concor-
rentes europeus para segurar os ser -  

agora o titular do seu país, que vai es-
tar no Europeu da Croácia, em janei-
ro, depois do abandono de Gorazd 
Skof, e diga-se que Skok teve su-
cesso imediato. 

Com1,88 metros, esteve em evi-
dência no Mundial de 2017 onde a Es - 
lovénia conquistou brilhante meda-
lha de bronze referente ao 3.9  lugar, 
depois de, em 2016, ter estado no 
Europeu e nos Jogos Olímpicos. Con-
tabiliza 80 internacionalizações e 
dois golos marcados. 

A confirmar-se esta prenda de 
Natal atrasada, o treinador Hugo 
Canela contará com mais um re-
forço de luxo para atacar o título e 
perante duelos de fogo que se avi-
zinham, entre os quais a desloca-
ção ao Dragão Caixa e a receção 
ao Benfica, no pavilhão João Rocha, 
nesta fase regular do Andebol 1, 
havendo posteriormente o grupo A 
de apuramento do campeão, além 
da Taça de Portugal onde os leões 
defrontam o Ginásio de Santo Tir-
so nos oitavos de final. 

BI 
O MATEVZ SKOK 

Data de nascimento 
— 2 de Setembro de 1986 (31 anos) 
Naturalidade — Celje (Eslovénia) 
Altura — 1,88 metros 
Posição — Guarda-redes 
Percurso — Gorenje Velenje, Celje PL, 
Lubbecke, PPD Zagreb, Sporting 
Palmares — Finalista da Taça EHF 
(Gorenje 2008/09), Campeão 
Eslovénia (Gorenje 2008/09, Celje 
2013/14, 2014/15), Vencedor da Taça 
da Eslovénia (Gorenje 2002/03, Celje 
2011/12-2014/15), Campeão Croácia 
(Zagreb 2016/17), Vencedor Taça 
Croácia (Zagreb 2016/17), Medalha 
de Bronze Mundial França 2017 

Guardião Matevz Skok 
interessa ao Sporting 
Na Eslovénia avançam que o internacional está na rota do leão após 
rescindir com os croatas do Zagreb o Vem colmatar a lesão de Asanin 

viços do internacional esloveno para 
o ataque à revalidação do Campeo-
nato Andebol 1 e à Taça de Portugal. 

Isto numa altura em que o mer-
cado se avizinhava difícil para en-
contrar guarda-redes que repre-
sentassem mais-valias, por terem 
contrato, ou pelos altos valores au-
feridos. 

Skok tem 31 anos, foi formado no 
Gorenje Velenje, onde esteve de 

2001/02 a 2010 /11, passou pelos ri-
vais do Celje entre 2011/12 e 2014/15 
e aventurou-se na Alemanha, ao 
serviço do Lubbecke (2015/16), e, 
recentemente, nos croatas do Za-
greb, onde chegou em 2016 /17. 

É internacional pela Eslovénia (de 
má memória para Portugal no re-
cente apuramento para o Europeu 
2018, pois foi ele o titular na última 
partida em território esloveno) e é 

IV 
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Fundado a 29 de Dezembro de 1933
Académico completou 84 anos
O Académico Basket Club, cuja data oficial de fundação é 29 de Dezembro
de 1933, completou ontem 84 anos. A  par do relançamento da equipa
principal e da formação do andebol, a requalificação do  pavilhão munici-
pal Flávio Sá Leite é uma das expectativas de âmbito estrutural.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho não resistiu
ontem à melhor condição física
dos noruegueses do Halden
Topphandball e, na disputa pelo
terceiro lugar do Limburgse
Handbal Dagen, perdeu por cla-
ro 28-23, depois de ao intervalo
estar  a perder por 15-8.

Sem Belmiro Alves, lesionado,
nem  Humberto Gomes e Carlos
Martins, ao serviço da selecção
nacional,  os jogadores do clube

minhoto terão acusado cansaço,
numa prova com dois jogos por
dia, em que Délcio Pina, Carlos
Bandeira, Francisco Silva e
Roberto Ferreira tiveram boa
ocasião de competir.  

O ABC começou quarta-feira
de manhã com os romenos do
HC Odorheiu Secuiesc - com
quem já se defrontou em duas
Taça Challenge -, tendo desta
vez o resultado sido favorável à
equipa de leste (28-33). No mes-
mo dia, à tarde, a equipa de Bra-
ga jogou com uma selecção de

Israel e venceu (26-25). 
Quinta-feira, de manhã, os aca-

demistas superaram um clube
holandês, o Herpertz Bevo HC
(25-22), o que lhes permitiu a
meia-final, à tarde, com os espa-
nhóis do Benidorm, de Zupo
Equisoain, ex-técnico do cam-
peão nacional Sporting. A equi-
pa minhota terminou a primeira
parte a vencer, mas na etapa
complementar os espanhóis
igualaram (23-23) e no prolon-
gamento venceram por 28-25. 

O campeonato volta dia 20.

ABC/UMinho em quarto
no Limburgse Handbal 
NORUEGUESES do Halden Topphandball venceram minhotos por 28-23,
ontem, em Sittard, Holanda, na disputa do terceiro lugar.

JOS JOOSTEIN 

Durante cinco jogos na Holanda,  jovem esquerdino Carlos Bandeira foi titular da ponta direita do ABC/UMinho
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Em partidas disputadas quinta-feira
Guarda-redes Cláudio Silva foi 
‘man of the match’ em dois jogos
Cláudio Silva, o guarda-redes
do ABC/UMinho (21 anos)
que face à chamada de Hum-
berto Gomes à selecção na-
cional assumiu no Limbursge
Handbal Dagen a titularidade
na defesa da baliza minhota,
foi considerado ‘Man of the
Match’ em dois dos jogos que
os academistas disputaram
naquele torneio internacional
em Sittard, na Holanda. 
Ambas as distinções ocorre-
ram em jogos disputados
nesta quinta-feira: de manhã
os minhotos venceram os holandeses do Bevo por 25-22 e no mesmo dia
à tarde, após empate no tempo regulamentar (23-23), perderam com o
Benidorm a meia final por 28-25.

§andebol

JOS JOOSTEIN 

Cláudio Silva  em bom nível
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Apuramento na Póvoa de Varzim em Janeiro
Humberto Gomes e Carlos Martins
em estágio da selecção nacional
Humberto Gomes, o guarda-redes do ABC/UMinho que está a poucos dias
de cumprir o seu 40.º aniversário, e o ponta direita Carlos Martins estão
ao serviço da selecção nacional, em estágio no Luso para preparação do
apuramento ao campeonato do mundo. Portugal vai enfrentar, entre 12 e
14 de Janeiro, em três dias de competição consecutivos, no pavilhão mu-
nicipal da Póvoa de Varzim, a Polónia, Chipre e Kosovo, tendo de garantir
o primeiro lugar para passar a um 'play off' seguinte.  O ponta bracarense
do Benfica, Fábio Vidrago, também integra a equipa das quinas.
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Primeiros Jogos ANDDI Portugal
vão disputar-se na Mealhada
INSCRIÇÕESA primeira edição
dos Jogos ANDDI Portugal vai
realizar-se, nos dias 5 e 6 de
Maio, na Mealhada. Mais de
600 atletas de diversas modali-
dades participarão nesta grande
festa do desporto adaptado. 

Estes primeiros jogos, orga-
nizados pela Associação Na-
cional de Desporto para De-
senvolvimento Intelectual (
ANDDI) em parceria com a Câ-
mara Municipal da Mealhada,
pretendem ser um espaço de
competição, mas também de
partilha de experiências de
atletas de todo o país. 

nato de Portugal e Nacionais),
Lutas Adaptadas (Encontro
Experimental), Orientação (4.ª
Etapa da Taça de Portugal), Pa-
raHóquei (1.ª Taça de Portugal
ANDDI/FPH), Remo Indoor
(Open Ibérico Inclusivo) e Té-
nis de Mesa (Campeonatos
Nacionais Individuais dos di-
ferentes escalões). 

Prevê-se a participação de
cerca de 600 participantes de
aproximadamente 40 clubes/
ins tituições de todo o país, in-
clusive das regiões autónomas
dos Açores e da Madeira.

As inscrições para a compe-
tição estão abertas às institui-
ções/clubes filiados na ANDDI
e devem ser efectua das para a
ANDDI-Portugal (www.an -
ddi.pt/info@anddi.pt) atéao dia
31 de Janeiro . |O Centro de Estágios do Luso vai ser palco de algumas actividades dos Jogos ANDDI Portugal

As modalidades presente se-
rão o Andebol (Campeonato
Nacional de Andebol 5), Atle-
tismo (Campeonatos Nacio-
nais Individuais dos diferentes
escalões - competição que se
realiza  no Luso desde 2009),
Actividades Aquáticas (Encon-
tro Nacional), Basquetebol
(Campeonato de Portugal), Ci-
clismo (Campeonatos Nacio-
nais Individuais, que já se rea-
lizaram, em duas ocasiões, na
Mealhada), Futsal (5.º Encon-
tro Nacional de Actividade
Adaptada), Futebol 7 (10.ª Taça
de Portugal), Judo (Campeo-

D.R.
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prova de andebol teve lugar em fafe

Portugal conquista
Torneio de Natal
A seleção portuguesa de sub-16 venceu, ontem, 
o Torneio de Natal da Cidade de Fafe 2017, após 
bater, numa final disputadíssima, o Águas Santas. 

«Os lusos voltaram a entrar em campo, frente 
ao Águas Santas, numa partida bastante equili-
brada, onde Portugal conseguiu estar sempre na 
frente, acabando por vencer pela margem mí-
nima, com uma ligeira aproximação da forma-
ção do Águas Santas na reta final do jogo», po-
de ler-se numa nota publicada no site da FPA. 
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ANDEBOL 

ABC perde e termina 
em 4.° lugar na Holanda 
iza  Depois de ceder nas meias-finais, 
o ABC perdeu (23-28) ontem frente 
aos noruegueses do Halden To-
pp handball e classificou-se no 4.° lu-
gar do Torneio Limburgse Handbal-
dagen, que decorreu na Holanda. 

Página 14



A15

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,09 x 4,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72885880 30-12-2017

ANDEBOL. Os EAU anularam 
dois, particulares com a Tunísia, 
que joga com Portugal a 5 de 
janeiro em Bucareste, no Carpa ti 
Trophy. AS razões devem -se à 
crescente tensão entre os dois 
países, depois de a companhia 
aérea dos Emirados ter proibido 
as tunisinas de voarem nos seus 
aviões por razões de segurança. 
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ANDEBOL. Os jogos dos 
oitavos-de-final da Taça de 
Portugal, entre os quais o 
Benavente-Benfica e o FC 
Porto-São Mamede, jogam-se a 
27 de janeiro. Exceção feita ao 
Santo Tirso-Sporting, adiado 
para 21 de fevereiro de 2018. 
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