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ANDEBOL

Cada golo vale 15
euros em França
Marca que veste 15 atletas no
Mundial apoia luta contra
`bullying' juvenil
O alemão Uwe Gensheimer, com 13
golos, quase ofuscou o triunfo fácil dos
campeões da Europa frente à Hungria,
num dos jogos mais equilibrados destas
duas primeira rondas do Mundial de
França. Foi em Rouen. precisamente, que,
ontem, se viveram, por certo, as mais
fortes emoções deste Mundial.
O Chile, orientado pelo antigo
internacional espanhol, Mateo Garralda,
alcançou o primeiro triunfo nestes palcos
(28-32) frente a Bielorrussia. E os sul-americanos não foram os únicos a viver
um momento especial. A primeira dupla
feminina num Mundial masculino, as
gémeas francesas Bonaventura,
apitaram este encontro do Grupo C. onde
a Croacia derrotou a Arabia Saudita por
28-23. No Grupo D. o Egito surpreendeu
o Catar, vice-campeão mundial por 20-22 e no Grupo A. a França não sentiu
dificuldades perante o Japão (19-31).
No Grupo B, a Dinamarca venceu a
Argentina por claros 33-22, com Mikkel
Hansen a marcar seis golos e a dar o seu
contributo para a campanha da Hummel
para combater o bullying juvenil. A marca
que veste 15 atletas no Mundial de
França vai doar ao projeto MH24 15 euros
por cada golo que marquem m França.
CD, TE DIAS
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mais desporto

BASQUETEBOL

NACIONAL

Aumento de
estrangeiros
não gera
consenso
Moncho López quer mais forasteiros E o
jogador português?, questiona André Martins
por

ANTONIO BARROS

N

O final do clássico Ben fica-- FC Porto, disputado na Luz, que os encarnados venceram por
69-56, o técnico dos

ESTRANGEIROS NA LIGA
Fe Porto
Jeff Xavier (EUA/Cabo Verde), Brad
Tinsley (EUA), Nick Washburn (EUA) e
Sasa BorovnJak (Sérvia)
sentira
Derek Raivio (EUA). Damian Hollis
(EUA/Hungria), Raven Barber (EUA) e
Carlos Morais (Angola)
oliveirense
James Ellisor (EUA), Carlos Morris (EUA),
Justin Reynolds (EUA) e Sergio Coll
(Espanha)
ovarense
Nick Novak (EUA) e Bryce Douvier
(EUA/Áustria)
Galitos Barreiro
Stephen Grosey (EUA). Jarred Jackson
(Canadá) e Uladzimir Krysevlch
(Blelorrússia)
v. Guimarães
Andrew Ferry (EUA). Victor Moses (EUA),
Mezie Nwigwe (EUA/Nigéria) e Neboisa
Dukic (Sérvia/Hungria)
CA Fl madeira
Michaei L'Afrlcain (Canadá), Alex Marzette
(EUA) e Arvydas Gydra (Lituânia)
1 tisitánia
Anthony Holliday (EUA), Garrius Holloman
(EUA). Chris Matagrano (EUA) e Fillp Simic
(Sérvia)
-u'u 1.. sor
Kevin Coronel (Cabo Verde) e Daniel Arcau
(Espanha)
illiabum
Chris Johnson (Canadá), Rashard Bishop
(EUA), Nikola Tadic (Sérvia) e Angelo Chol
(EUA/Sudão)
mala oasket
Anthony Robinson (EUA) e Troy Brewer
(EUA)
samparase d;
Nikola Pavlovlc (Sérvia), Dusan
Ognjenovic (Sérvia). Andrew Guillory
(EUA) e Michael Mendes (Cabo Verde)

campeões nacionais, Moncho
López, defendeu o aumento do numero de estrangeiros, sublinhan
do a importância destes na maior
competitividade cia Liga, liderada
pelos encarnados, que têm os mesmos pontos que FC Porto e Galitos
do Barreiro. «O aumento do número de estrangeiros na Liga, que passou de três para quatro jogadores,
permitiu a equipas como o Galitos,
Vitória de Guimarães, Oliveirense
e Illiabum, por exemplo, ficarem
mais fortes e competitivas». E
acrescentou: «Penso que faz todo
o sentido a FPB aumentar o número de estrangeiros de quatro

para cinco jogadores. Campeonato ficava ainda mais equilibrado».
O técnico dos dragões tem sido
coerente com o seu discurso e há
muito tempo que defende a presen ça de cinco ou seis estrangeiros nas
equipas da Liga. E também já evocou a presença nas competições europeias para que os regulamentos
possam ser alterados.
Na FIRA Europe Cup, por exemplo, existem inúmeras formações
holandesas, belgas, francesas e ale mãs que apresentam nas suas fileiras sete e oito basquetebolistas es
trangeiros, enquanto FC Porto e
Benfica só utilizam quatro jogadores
c<>in esse estatuto. Uma opinião que,
no entanto, não gera consenso jun
to de outros clubes e treinadores da
Liga. «Acima de tudo, temos de ten
tar perceber se o aumento de joga
dores estrangeiros serve os interes ses globais do basquetebol portugués,
ou se é apenas urna medida con
juntura'. Eis a
questão que co
loco: em que é
que isso ser ve os iate •
resses e a
evolução dos
jogadores
portugueses?
Não me parece
que seja impor tante » , referiu,
por sua vez, André
Martins, técnico cio
Galitos.
José Ricardo Rodrigues, treinador
da Oliveirense, coloca muitas reservas
quanto ao número de
forasteiros: «Tenho sé-

Treinadores convergem
na importância da
formação de jogadores
nacionais
rias dtividas de que o aumento de
jogadores estrangeiros na Liga Portuguesa venha a beneficiar a modalidade e a evolução dos basquetebolistas nacionais. Acho que vai
retirar espaço aos jogadores portugueses. E que nem todas as equipas têm quatro estrangeiros. Nes
ta altura, mais vale ficar corno
está», defendeu o técnico.

FPB aberta a propostas
Manuel Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, não tem
uma posição definitiva sobre este assunto. «A Federação tem mantido um diálogo constante com os clubes sobre esta questão. Está aberta a novas propostas. Mas, para mim,
mais importante do que aumentar o número de estrangeiros, é pugnar pela melhoria da
qualidade desses jogadores, porque alguns não vieram acrescentar nada às equipas.»

REGRAS DIFERENTES
Em Portugal, as quatro modalidades
coletivas de pavilhão têm regulamentos
distintos no que toca á utilização de
atletas estrangeiros, dentro das
especificidades e realidade de cada uma.
como se pode perceber a seguir.
BASQUETEBOL. Cada equipa da
Liga pode inscrever e utilizar quatro
jogadores cuja formação não tenha
sido feita em Portugal. O que
significa dizer que podem jogar três
estrangeiros e um comunitário por
equipa, ou mesmo quatro
comunitários.

ANDEBOL. Podem ser
utilizados três jogadores
estrangeiros por equipa. Não
existe limites na inscrição e
utilização de atletas
comunitários.
HÓQUEI EM PATINS. Não há
limites na inscrição e utilização de
hoquistas estrangeiros ou
comunitarios.
VOLEIBOL Tal como na

primeira não há limites na
inscrição e utilização de
voleibolistas estrangeiros
ou comunitarios.
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QUANTIDADE 'VERSUS' QUALIDADE

Na Liga Placard existem jogadores estrangeiros a receberem 800 e
900 dólares mensais. Deste rol, são
escassos os que demonstram qualidade e os clubes pouco ganham com
a sua presença. Mas
também a qualida de dos jovens
atletas nacionais continua
a ser muito de-

Na ABA
Europe Cup,
enquanto
Inúmeras
equipas
apresentam
sete e oito
estrangeiros,
Benfica e FC
Porto só
utilizaram
quatro
Jogadores
com esse
estatuto

ficitária. Tomar medidas administrativas para obrigar os clubes a completar os respetivos planteis com jovens portugueses também é uma
medida demagógica e que não serve os interesses de ninguém.
Pelo que é urgente e necessário
apostar forte na formação de jogadores. Um exemplo cabal: em 2007,
Portugal conseguiu, pela primeira
vez no seu historial, estar presente
numa fase final do Eurobasket, alcançando um sensacional 9.° lugar
na competição realizada em Espanha. Uma década depois, a Seleção Nacional de seniores masculinos não consegue emergir da II
Divisão europeia.

Ovarense
contrata Daniel
Caluíco
Lesões de Cristóvão
Cordeiro e Emanuel Sá
precipitaram reforço
A Ovarense, atual 8.'
classificada da fase regular da
Liga Placard, acaba de reforçar o
seu limitado plantei com a
contratação do extremo-poste
Daniel Caluico, jogador que
representou, num passado
recente, clubes como a Académica
de Coimbra, Lusitânia, Mala
Basket e Ginásio Figueirense. As
lesões de Emanuel Sá e
Cristóvão Cordeiro precipitaram a
aquisição deste experiente
basquetebolista de 33 anos e
2,00 metros, Não se sabe se ri
técnico vareiro Nuno Manarte
Irá utilizar já hoje o jogador
contra o Lusitânia.
Entretanto, no embate mais
aliciante da 15.' jornada, a
Oliveirense recebe hoje o Galitos
do Barreiro, devendo já estrear o
seu novo recruta, o poste norte-americano Justin Reynolds, de 2,06
metros e 111quilos. Uma boa alternativa
para o Jogo Interior da Oliveirense, que
tem feito a rotação entre o veterano
poste Elvis Évora (38 anos e 2,05
metros) e o espanhol Sergio Coll (34
anos e 2,04 metros),
A. B.
CALENDÁRIO
4 Liga Placard -> 15.1omada 4 Hoje
14.13 h
BenfIca-Mala Basket
Pavilhão Fidelidade, em Lisboa
• 16.00h
Lusitánla-Ovarense
Pavilhão Municipal de Angra do Heroismo
16.00 h
CAB Madelra-V. Guimarães
Pavilhão do CAB, no Funchal
11100 ta
Eléctrico P. Sor-Illiabum
Pavilhão Municipal de P. Sor
21_00 h
Oliveirense-Galitos Barreiro
Pavilhão Salvador Machado, em O. Azeméis
-3. Amanhã
15.00 h
Sampaense-FC Porto
Pavilhão Serafim Marques. em 5. P. Gramaços
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DESPORTO ESCOLAR

Taça CNID com
finais em Vagos
Prova destinada a alunos tio 7."
ano integra quatro modalidades e
é apresentada segunda -feira
A 2.' edição da Taça Desporto
Escolar /CNID. destinada aos alunos do
7' ano. e apresentada depois de amanhã.
ás 15 horas, na sala José Saramago da
Escola Gil Vicente, em Lisboa. A prova é
disputada a nivel nacional nas
modalidades de andebol, atletismo,
basquetebol e tenis de mesa, com urna
classificação coletiva final.
No ultimo ano letivo, a Taça teve a
participaçáo de mais de 15.000 atletas,
com as finais a realizarem-se no Estádio
do mate', em Lisboa. Agora, será a cidade
de Vagos. no distrito de Aveiro. a acolher
as jornadas finais da Taça Desporto
Escolar/CNID 2016/17.
Na apresentaçao desta segunda-feira
estaráo o presidente do Instituto
Portugués do Desporto e Juventude
(IPD1), Augusto Baganha, o diretor gerai
da Direção Geral da Educação. José Vitor
Pedroso, o diretor do Agrupamento de
Escolas Gil Vicente, Joao Cortes. o
presidente da Cámara Municipal de
Vagos. Silverio Regalado. o presidente do
CNID. Antonio Floréncio, além de
representantes das federações das
modalidades que integram o programa.
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Ricardo Castro reconhece dificuldades, mas promete garra da equipa

"Vamos dar o nosso melhor e ver no que da
ARSENAL ANDEBOL

1 Carlos Costinha Sousa
Em ano de estreia na I Divisão
Nacional, a jovem equipa do Arsenal Andebol sabe que tem ainda um longo caminho a percorrer até chegar ao nível das for1-nações que lutam pelo título.
Esse caminho está a ser calcorreado de forma segura, estável e
sem dar 'passos maiores do que
as pernas'.
Nesse caminho, o próximo
obstáculo é uma recepção ao
campeão nacional ABC/UMinho, num jogo em que os arsenalistas sabem que o adversário é

favorito, mas em que estão determinados a obrigar o campeão
a mostrar as suas credenciais.
Quem o diz é Ricardo Castro,
um dos guarda-redes da equipa
do Arsenal Andebol que reconhece o favoritismo natural dos
academistas, mas avisa que o adversário vai ter que se esforçar.
"Obviamente que o ABC é favorito. Mas nós temos os nossos
argumentos. Temos consciência
de que chegámos este ano à I Divisão, que alguns dos nossos jogadores ainda estão a adaptar-se
a essa situação, mas podem ter a
certeza que toda a estrutura do
Arsenal Andebol quando entra

em campo é para tentar conquistar a vitória", considerou o guarda-redes, acrescentando que o
Arsenal vai "dar o seu melhor e
esforçar-se para conseguir• contrariar os argumentos do ABC.
No final é natural que o resultado possa pender para o outro lado, mas as surpresas acontecem
e, quem sabe, não poderá acontecer neste jogo".
Arsenal Andebol e ABCfUMinho defrontam-se hoje, a partir
das 21 horas, na casa das duas
equipas, o mítico pavilhão Flávio Sá Leite, em partida da 19.a
jornada do Campeonato Nacional da I Divisão.
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"Temos que provar que
somos favoritos em campo"
DIOGO BRANQUINHO afirma que, apesar do ABC/UMinho defrontar um
adversário teoricamente mais frágil, não poderá haver facilitismos.
ABUUMINHO
1 Carlos Costinha Sousa 1
É um jogo entre duas equipas da
cidade de Braga, é um dérbi bracarense entre duas formações
que, curiosamente, partilham a
mesma "casa". É uma partida
em que muitos jogadores de uma
equipa foram formados na outra
e, por isso mesmo, há um conhecimento mútuo acima do normal. É um jogo entre Arsenal
Andebol e ABC/UMinho que,
apesar de colocar em campo
duas equipas com objectivos
bem distintos nesta altura do
campeonato, tem todos os ingredientes para ser uma excelente
partida de andebol.
O ABC/UMinho, campeão em
título e na luta pela revalidação
do mesmo, tem todo o favoritismo do seu lado, mas Diogo
Branquinho foi claro na antevisão da partida e lembrou que esse favoritismo terá que se provado em campo.
"Este jogo traz dificuldades
acrescidas, na medida em que
todas as equipas querem defrontar os melhores e querem defrontar o ABC. Claro que assumimos de forma clara o favoritismo, mas temos que o confir-

1

ROSA SANTOS
Diogo Branquinho avisou a equipa das dificuldades de defrontar o Arsenal Andebol

mar em campo", começou por
referir o ponta dos academistas,
para logo continuar considerando que se o ABC quer lutar pelo
título, tem que vencer sempre:
"queremos terminar o ano de cabeça e taça erguida e por isso só
as vitórias interessam. Queremos ser campeões e este é mais
um jogo que dá exactamente os

mesmos pontos que todos os outros. Todos os pontos contam para a próxima fase, por isso tudo
o que temos que fazer é procura
somar o máximo de pontos possível. Além disso, neste momento já temos três derrotas e, para
lutar pelo título, temos que tentar colocar derrotas às equipas
que têm menos que nós".
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Jornada empolgante
promete espectáculo
EIERBERTO D. PEREIRA

lesporto@dnoticias.pt
Ds principais emblemas madeiren;es envolvidos nos campeonatos naonais de andebol têm esta tarde,
no Pavilhão do Funchal, uma jorna1a prometer muita emoção e tampém espectáculo.
A abrir logo a partir das 15 horas o
palco principal da modalidade, o Pavilhão do Funchal recebe o encontro
.ntre as formações do Madeira Anlebol SAD e Fafe, jogo relativo à. fase
regular do 'nacional' daI Divisão em
masculinos. Os madeirenses continuam na luta. por garantirem um lurar entre os seis primeiros classificalos no final da fase regular e assumem este encontro frente aos nortenhos como de crucial importância
para a sua contabilidade.
Com 38 pontos o Madeira SAD,
:omandado pelo técnico Paulo Fialgo, segue na quinta posição, com
3 Fafe na oitava posição, com 32
pontos, mas claramente na luta ainia por uma vaga na fase final. Na
primeira volta a vitória coube ao

Madeira SAD por 32-24, meta que

este grupo de trabalho tem todas as
condições para repetir esta tarde.
CS Madeira recebe Madeira SAD
Já nos femininos, a partir das 17 horas, no Pavilhão do Funchal, o realiza-se o 'jogo da tarde'. Um dérbi entre o Sports Madeira e Madeira Andebol SAD que abre a segunda volta
da competição c onde se aposta
numa partida cheia dc motivos para
que os adeptos marquem presença
naquele recinto.
O CS Madeira luta por marcar
presença na fase final, o Madeira
SAD em manter a invencibilidade
na prova e o comando do campeonato.
Dia fecha em Santo António
Entretanto, na II Divisão logo às
21h30 no Pavilhão do Complexo
Desportivo do Marítimo, em Santo
António, o dia 'termina' com a partida entre o CS Marítimo e o Ginásio
dc Santo Tirso, encontro da fase regular do campeonato nacional da II
Divisão em masculinos.
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Gabriel Oliveira, técnico do Arsenal da Devesa, analisa o dérbi bracarense em andebol

DM

«Vamos tentar contrariar ao máximo
o favoritismo do ABC/UMinho»
No entanto, para Gabriel Oliveira, a intenção
máxima que esta partida tem para o seu clu-

Arsenal
e ABC jogam
hoje, às 21h00,
no Flávio Sá
Leite.

Gabriel Oliveira, técnico do Arsenal da Devesa (à direita), espera contrariar favoritismo do ABC/UMinho

campeonato de andebol retorna hoje
após a paragem de
Natal e nada como
um dérbi bracarense en-

O

tre ABC/UMinho e Arsenal da Devesa para reabrir
as hostilidades.
Com aspirações totalmente distintas dos academistas na prova, Gabriel Oliveira, técnico do

Arsenal da Devesa, vai pedir aos seus jogadores «para tentarem contrariar ao
máximo o favoritismo do
ABC neste jogo».
«Ninguém pode negar
que o ABC é favorito para

esta partida, mas nós temos o dever de dar o máximo dentro das quatro
linhas porque no desporto as surpresas por vezes
acontecem», disse o técnico ao Diário do Minho.

Diogo branquinho, ponta-esquerda do abc/UMinho

«Não podemos perder
mais pontos no campeonato»
iogo Branquinho
assumiu a importância do jogo de
hoje, frente ao Arsenal da Devesa, para as
cores do ABC/UMinho.
Apesar do adversário ser
acessível em termos teóricos, o ponta-esquerda dos academistas não
quer ouvir sequer falar
nas palavras "facilistmo"
ou "relaxamento".
«Assumimos o favoritismo, mas temos de mostrar
em campo que somos melhores, porque as camisolas não jogam por si. Não
podemos perder pontos,

d

DM

Luís Filipe Silva

be é dar intensidade de
jogo para que este possa crescer e dar respostas adequadas nos jogos
frente a formações do seu
campeonato.
«Queremos que os jogadores voltem a ter grande intensidade física para
quando voltarem a defrontar as equipas do nosso campeonato», destacou
o treinador.
Até agora, o balanço
feito por Gabriel Olivei-

ra à estreia do Arsenal da
Devesa na I Divisão Nacional é positivo. «Estamos dentro dos parâmetros estabelecidos e se o
campeonato acabasse hoje
teríamos cumprido com
os nossos propósitos pois
não desceríamos de divisão», sublinhou.
No entanto, numa avaliação feita jogo a jogo,
Gabriel Oliveira considera que a sua equipa poderia ter mais alguns pontos
somados.
«Tivemos quatro empates, dois deles com ISMAI e com Avanca, nos
quais fomos penalizados por algumas decisões da equipa de arbitragem», frisou o treinador
que destacou também os
triunfos frente ao Sporting da Horta e ao Belenenses como pontos positivos desta temporada
desportiva do Arsenal da
Devesa na modalidade de
andebol.

Diogo Branquinho, do ABC/UMinho (à direita), fez a antevisão do jogo desta noite

porque, no final da época,
o objetivo é acabar de cabeça e taça erguidas. Queremos ser campeões e este

jogo dá tantos pontos como os outros e temos que
os somar», destacou.
Branquinho destacou

também as dificuldades de
cada jogo porque «todos
querem derrotar o ABC»,
que é campeão nacional.
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DÉRBI
ESTA NOITE, NO SÁ LEITE,
ENTRE ABC E ARSENAL
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partidas de hoje

AC Fafe joga na Madeira
Para hoje estão igualmente marcadas outras partidas relativas à 19.ª jornada do Nacional da I Divisão de andebol.
Eis o mapa completo de jogos:
Madeira SAD-AC Fafe ............................................... 15h00
AA São Mamede-Sporting ....................................... 17h00
FC Porto-Boa Hora .....................................................17h30
Maia/Ismai-AA Avanca..............................................19h00
Arsenal/LXS Group-ABC/UMinho .......................21h00
SC Horta-Benfica........................................................21h00
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andebol feminino

Juventude do Mar recebe ND Santa Joana
A equipa feminina de andebol do CS Juventude do
Mar recebe hoje o ND Santa Joana-Maia, às 19h00,
em partida a contar para a 13.ª jornada do Campeonato da I Divisão.

Jogos de hoje
Os jogos para hoje: CS Madeira-Madeira SAD (17h00),
Maiastars-Leça (17h00); Colégio Gaia-Alavarium (18h30),
Juventude Mar-ND Santa Joana-Maia (19h00); Académico FC-Juv. Lis (21h00).
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Agenda desportiva
FUTEBOL
I Liga: Vitória de Setúbal-Nacional, pelas 16h00, no Estádio
do Bonfim.
II Liga: União-Freamunde, pelas 15h00, no complexo desportivo da Ribeira Brava.
BASQUETEBOL
I Liga: CAB-Vitória SC, às
16h00 no Pavilhão do CAB.
ATLETISMO
Campeonato regional jovem de
Inverno, pelas 9h45, no RG3
em São Martinho.
ANDEBOL
Campeonato de Andebol 1: Madeira SAD-Fafe, às 15h00 no
Pavilhão do Funchal; Femininos: CS Madeira-Madeira SAD
às 17h00 no pavilhão do Funchal.
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GONDOMAR 2017

, BASOUET1310L
E VOLEIBOL AVNER
A Final a 8 da Taça de
Portugal de basquetebol e
Final 4 da mesma prova em
voleibol, ambas em março,
serão os primeiros dos
grandes títulos que ao longo
do ano se irão decididos em
Gondomar. Aliás, o basquetebol também deverá fazer
no Multiusos o torneio de
abertura da próxima época,
além de jogos da Seleção
Nacional a definir.Todas as
provas terão entrada livre.

Al4 de junho, Portugal
fechará o apuramento para o
Europeu de andebol no
Multiusos, recebendo a
Alemanha, campeã em
título. Será, provavelmente,
o evento da programação
com maior impacto internacional, pois não faltarão
estrelas do campeonato mais
forte do mundo. Dias antes,
o andebol levará a Gondomar
o Europeu de Masters, tendo
Portugal uma forte equipa.

Gondomar terá uma torrente de
eventos, da manutenção ao alto rendimento, sendo todos gratuitos
C1D

"TSAl. PROGRAMA
"À RICARDNIO"
Ricardinho não poderá estar
hoje naAbertura, pois o seu
Inter joga com o Gran
Canária, mas o futsal será rei
na Cidade do Desporto. Já em
fevereiro o Multiusos irá
receber a Taça da Liga, com as
finais da Taça de Portugal
(masculina e feminina) a
jogarem-se no mesmo local,
entre 11 e 14 de maio. Como
haverá mais torneios,
Ricardinho ainda irá fazer
parte da festa

DIA DE FESTA VAI ABRIR
UM ANO DE COMPETIÇÃO

~ MIA IRÁ
AQUECER AGOSTO

Este ano não haverá outro
concelho em Portugal a
fornecer tantos campeões
como Gondomar. Isto
porque no programa da
Cidade Europeia do
Desporto há dezenas de
títulos em disputa

AVolta a Portugal não será
novidade absoluta em
Gondomar, que ainda em
2014 teve uma partida,
depois de outra em 2009,
mas chegadas já não recebe
desde 2008, ano de registos
históricos: foi o 100° triunfo
da carreira de Cândido
Barbosa e um dos últimos do
Benfica na modalidade. A
etapa será das últimas da
corrida, que terminará a 15
de agosto em Viseu.

***Gondomar não tem muitos atletas de eleição, mas é
um concelho de topo na quantidade de praticantes. E a herança da Cidade Europeia do
Desporto (CED) que hoje se
inicia, com a Cerimónia de
Abertura, visa reforçar essa
vertente. Tão simples, nas palavras do presidente da Câmara Marco Martins: "Que, depois de 2017, se interiorize na

AUGUSTOIPERII0

maioria das pessoas a prática
do desporto".
Mas os que lutam por títulos e
vitórias terão motivos de sobra para terem Gondomar na
sua rota, porque dezenas de
campeonatos e taças de vários
desportos serão aí decididos.
Basquetebol, voleibol, andebol, futsal e hóquei em patins
marcaram para aí alguns dos
pontos altos dos calendários,
mas modalidades com menor
impacto, como o culturismo,
o Lohan Taoo e o Tai Chi atribuirão aí os seus galardões.
O Rio Douro será outros dos
grandes palcos. Grande e espetacular, em regatas de remo ou nãosejadeGondomaroNaval Infante D. Henrique, o
maior clube português da mo-

dalidade - e canoagem, e na
Meia Maratona DOuro Run.
Gondomar tem tudo para

compirriçõEs

Número de provas
desportivas e outras
organizações ligadas a
todas as áreas da atividade
ffsica que compõe o
calendário do megaevento
gondomarense

manter a boa prestação das localidades portugueses como
Cidades Europeias do Desporto. Este ano, em todo Europa,
dezena e meia têm esse estatuto, mas, tal como ocorreu
com Guimarães e Maia, num
passado recente, a cidade da
ourivesaria pode vira ser considerada a melhor em 2017.
Para além dos pontos, golos e
marcas, haverá também odesporto discutido e festejado. Os
congressos da Associação Nacional deTreinadores de futebol, natação, da confederação
de treinadores de Portugal e as
Galas da Canoagem, do IPDJ e
do Desporto Municipal vão
colocar aí os holofotes.
No centro da festa estará quase sempre o Multiusos, que

hoje receberá o secretário de
Estado da tutela, João Paulo
Rebelo, o presidente do COP,
José Manuel Constantino,
mais Hermínio Loureiro, Rosa
Mota, Valentim Loureiro e
Pinto da Costa, além de outras
individualidade locais e do
desporto nacional, sendo ainda possível a presença do Presidente da República na Cerimónia de Abertura, que terá
num dos melhores espaços do
país um palco privilegiado.
Quanto às grandes competições, começam já este mês,
com a disputado título nacional de remo "a seco", terminando, também em festa, no
final de dezembro, nas ruas de
Gondomar, com centenas a
correrem a São Silvestre.

Página 13

ID: 67768384

14-01-2017

Tiragem: 29481

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,50 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 2

GONDC,

Cerimónia de Abertura

PROGRAMAÇÃO DE GONDOMAR-CED11

Local
Regata Internacional de Gondomar

4 0p/feires
11 Europe. d. masters

JANEIRO
14 Cerimónia de Abertura

8 A II

Multiusos
e

Campeonato Nacional indoor
Multiusos

L

I

REMO

Multiusos

ANDEBOL

Portugal-Alemanha
i Apuramento

Europeu

[3 Multiusos

FEVEREIRO

E 5 Torneio

2,3,4

TÉNIS DE MESA
Gaia dos Campeões de Canoagem
Multiusos
Megafestand
1U p Multiusos

11
20 A 27

CANOAGEM
Dia Mundial da Yoga

Gramido

ANDEBOL

2tMeia maratona Tf Ouro Run

Taça da Liga masculina
Multiusos

FUTSAL

Valbom

In
4141 m

MARÇO

A Torneio de Minibasquete 5 de ouro
•

11 E

Multiusos
Campeonato Nacional de Fundo
[-;] Melres
Gala do IPDJ
Multiusos
Four
TaçaMuitiusos
de Portugal - Final
Rall Gondomar
é d' Ouro
ar
o
Taça de Portugal
FINAL A8
Multiusos

1.

BASQUETEBOL
REMO

atiiisTKA

ANO
18

Torneio Masters
©Fânzeres

r

HÓQUEI EM PATMS

Campeonato da Europa
O Multiusos

VOLEIBOL
AUTOMOBILISMO

ATLETISMO

#11 Festa Nacional da Ginástica
tMjt- fffl Vários locais

29E
•

~MIM MESA

Gondomar Night Run
OS. Cosme

TRIAL

Torneio Internacional
E] 5. Cosme

FUTEBOL

AGOSTO
Volta a
Portugal
Etapa
Multiusos

ABRIL
Campeonato Nacional de fundo
Melres
Taça de Portugal de tripulações de fundo
Melres
CANOAGEM
Congresso Assodaçâo Nacional de Treinadores
Multiusos
FUTEBOL
A Torneio Inter-assodações
14 4 gl Fânzeres
HÓQUEI EM PATINS
Descida do Rio Sousa em kayak
• [ffl Foz do Sousa
CANOAGEM
Eurobol-Tomelo Internacional
P Multiusos
VOLEIBOL
Torneio Internacional sub-10 e sub-11
FUTEBOL
1 4 ❑ Fânzeres
Footie7
1:ffl Valbom
DESPORTO ADAPTADO

Descida do Douro em Kayak
i.i °Lomba

3E

6

11 A 13

•-)L É @I] Vários locais

22 A 23 Z,P,e2"edança

DANÇA'

Regata 25 de Abril

I3Gramido

29
29

REMO

E dIn Congresso Anual de Treinadores
VU Multiusos
E In Campeonato Nacional
•
Fânzeres
Duatlo
UU Cosme

1 2

Baia arr - Rota do Douro
AUTO/10811SW
Grande Prémio do Taralhão

TRIATLO .

ATLETISMO

Taça de Portugal de futsal
Multiusos
FUTSAL
Campeonato Nacional Desporto Escolar
Multiusos
6 MODALIDADES
25 Gondomar Inovar 2.0
W) Multiusos
CONGRESSO

11 E 12

17 A 21

8 Tmá° d
ro

2

Cmpeões
c

FUTSAL

11 Dia Nacional das Coletividades

41 EIA definir

Call of the Wild
1 O Melres

TRIAL

Congresso e Seminário Europeu
O Multiusos

29 A

ARTES MARCIAIS

94) Regata Aerobk Monsters
LL p Gramido

REMO

•

TRAL

NOVEMBRO
A Regata Head of the Douro
ffiGramido

REMO

Campeonato Nacional e Open 2017
Multiusos

LOHAN TAO

ATLETISMO

9 São Silvestre
Taça de Portugal de Boccia
Multiusos

2L

TAI CIN

® Multiusos
Trail das Nozes
Multiusos

Corta mato Regional escolar

JUNHO

3f
3

90 Campeonato Nacional
•

BI:LEMBRO

Dia Nacional das Coletividades
DA definir

Os últimos dos 3000 bilhetes para o Multiusos foram
entregues ontem e será entre quatro bancadas cheias que
a partir da zrhoo será possível ver a história de Gondomar
contada entre muita luz e som, num espetáculo apresentado por Jorge Gabriel e que terá os clubes do concelho,
uma atuação dos 1MB e... fogo de artificio indoor!

BASQUETEBOL

OUTUBRO

Li ©Multiusos

e Milha Cidade de Gondomar
U p Valbom

Esgotado! A noite promete imenso

A1 Ü

CICLISMO

BASQUETEBOL,

/7 Gala do Desporto Municipal

MAIO

24 E
26 A

O S. Cosme
Torneio Internacional
O Fânzeres
Taça Vítor Hugo
Multiusos

15 L

NATAÇAO
CULTURISMO

FUTSAL

SETEMBRO

14 A ic
21A

CANOAGEM

T Torneio de Formação

ATLETISMO
DESPORTO ADAPTADO

Torneio de matraqullhos humanos

@] São Cosme

mATRAQUILHOS

Dia Mundial da Criança

Pnlis de Gramido
Confederação dos Treinador de Portugal
Multiusos
CONGRESSO

EUENTOSCOM DATA EM ADER'TO

- Corrida do Campeonato
Nacional de Motoerosse
- Torneio Internacional
Selões AA Basquetebol
- Volta dos Campeões
em ddismo

- Campeonato Nacional
de Esperanças de canoagem
- Campeonato Nacional
de Carrinhos de Rolamentos
- Mini Olimpíadas CED2017
- Trail da Lomba
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Campeonato Andebo11Seniores,19.aJornadx Madeira
SAD-Fafe,15h00; São MamedeSporting, 17h00; FC Porto-Boa
Hora, 17h30; Maia-Avanca, 19h00;
Horta-Benfica,21h00; Arsenal-ABC,
21h00.
Campeonato Nadonal de
Estrada 10 lan-Correr com os
Campeões, partida e chegada ao
Estádio Nacional, a partir das
14h30.
Campeonato da Liga,15.a
Jornada14h15, Benfica-Maia
Basket; 15h00, Lusitânia-Ovarense
Dolce Vrta; 16h00, EléctricoIlliabum Clube; 161)00, CA13Madeira-Guimarães; 21h00, UD
Oliveirense-Galitos ProNgx 14.3
Jornada17h00, AcadémicoEsgueira/OL I; 17h00, GinásioDragon Force; 17h00, Vasco da
Gama-Guifões;17h00, Terceira
Basket-Angra Basket;17h00,
Sangahos-Sanjoanense;18h00,
Estoril-Belenenses;18h00Torres
Vedras-Barreirense,18h00, LumiarBenfica B
I Liga,17.a.lomadx BenficaBoavista, 16h00; V. SetúbalNacional, 16h00; Chaves-Sporting,
18h15; FeirenseV. Guimarães,
20h30 - II liga,22aJornada:Cova
Piedade-Benfica B, 11h15; CovilhãPenafie1,11h15; FC Porto B-Aves,
15h00; U. Madeira-Freamunde,
15h00; Vizela-Ac. Viseu, 15h00,
Famalicão-Leixões,15h00 Juniores A - I Divisão -1.a Fase 21.a Jornada - Zona Norte ChavesPorto; Braga-Gil Vicente, Fei renseLeixões; Moreirense-Padroense,
Paços Ferreira-UDOliveirense; Rio
Ave-V. Guimarães, Zona Sul:
Sacavenense-Oeiras; UD LeiriaNaval; V. Setúbal-Académica;
Loures-Nacional; EstorilBelenenses - Juniores A - II
Divisão-1a Fase - 17.3 Jornada Série A: Tirsense-Fafe; AvesCetveira; Varzim-Vizela; Merelinense-Bragança; Famalicão-Vila Real
(CD Nine) - Série B:PenafielAlfenertse; Frearnunde-Cesarense;
Arouca-Lusitânia FC; SanjoanerseUDSousense; Boavista-Salgueiros
08- Série C: Vigor Mocidade
Tondele Ac. Viseu-Anadia (Est.
Mun. Fontelo); Bent C BrancoBeira-Mar; Eirense-Pornbal;
Repesenses-Estrela Almeida - Série
D: Real SC-Acad. Santarém; AlvercaCaldas; Marinhense-Futebol
Benfica; Torreense-Sintrense;
Alcanenense-Castelo Vide-Série E:
Lusitano GC-Casa Pia (Campo
Estrela); Cova Piedade-Sesimbra;
Despertar-Olhanense; Portimonense-Praia de Milfontes; BarreirensePinhalnovense. Jogos às15h00 Juniores II- II Fase - 5.aJomada
- Manutenção/Descidas - Série C:
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Marinhense-Castelo Branco
(15h00); O Elvas-Sintrense (15h00);
Borbense-Tomar (15h00)- Série D:
Louletano-Cova Piedade (15h30)JfflioresB - II Fase -6.a.komada Apuramento de Campeão - Série
Sul: Benfica-V. Setúbal (15h00) JunioresC - II Fase- Mam/tenção/Descida - 6.3 Jornada - Série
D: Benf. C. Branco-Torreense
(15h00) - Série F: LusitanoLouletano (15h00) Futebol
Feminino - I Divisão -1 Fase -13.3
Jornada:Vilaverdense-Belenenses; Ouriense-Braga; ValadaresAlbergaria; Boavista-Viseu 2001
ADSC; Futebol Benfica-Sporting;
Estoril-Pontinha (17h30).
I Divisão -15.a.lomadx
Belenenses-Pinheirense (16h00);
Braga-Modicus Sandim (16h00);
Rio Ave- Futs C. Azeméis (18h00);
São João Urgicentro Sanfil-Vinhais
(18h00); Quinta Lombos-Fundão
(18h30).
Etropeu de hóquei de sala sub21, com a participação de Portugal,
a decorrer até domingo no
Pavilhão do Casal Vistoso, Lisboa
Taça de Patamal, 2.2 ~lutária, Zona Norte; Me_alhada-Póvoa,
18h00; 0.Hospital-Ac. Espinho,
17h00; Limianos-Fão,18h00;
Acaclémico-Esc. Azeméis, 21h30;
Marítimo-Ac. Coimbra,17h00;
Campo-Vila Praia, 17h00;
Famalicertse-Cambra,18h00 Zona Sul: Alverca-Vilafranquense,
18h00; Boliqueime-Grândola,
18h00; 0uriense-Física,18h0Q
Alcobacense-Marinhense,18h00;
Entroncamento-Sintra,21h00; SC
Torres-Os Tigres, 21h00-Taça
CERS, oitavos deflnaL 2.3 mão:
Vilafranca (Esp)-Juventude Viana,
19h30; Walsum (Ale)-Turquel,
19h00; loquei Barcelos-Follóníca
(Ita), 21h30.
Liga Europeia, fase de grupos, 4.a
jornada: Grupo A: Benfica-VVasken
Lodi (Ita),20h00; Grupo B: FC
Barcelona (Esp)-FC Porto, 19h50;
Grupo C: Forte dei Marmi (Ita)Sporting,20h00; Grupo EY. Liceo
Corunha (Esp)-Ofiveirerse,18h00.
XVII Torneio Internadonal
Cidade da Maix a partir das 9h30
nas Piscinas Municipais de Águas
Santas.
Honra, 10.3 Jomada:AA CoimbraLousã,15h00; Técnico-C DU L,
16h00; C DU P-Belenenses, 18h00 I Divisão,10.3 Jornada: TécnicoSetúbal, 14h15; Caldas-Moita,
15h00; Benfica-Évora,15h00; São
Miguel-Bairrada,15h30; CRAVSantarém,15h30.
I Divisão, na Jornada Madalenaleixões, 16h00; Guimarães-AA
Espinho, 15h00-, Castelo da MalaBenfica, 18h00; VC Viana-AA São
Mamede, 18h00; Fonte do
Bastardo-Esmoriz,19h00.
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UWE GENSHERER
LEVA ALEMANHA À VITÓRIA
Com 13 golos em 15 remates de Uwe
Gensheimer, a Alemanha venceu ontem a
Hungria, por 27-23, em jogo do Grupo C do
Mundial de andebol, poule em que o Chile
bateu a Bielorrússia, 32-28, e a Croácia a
Arábia Saudita (28-23). No Grupo D, a Suécia
goleou o Sarem (33-16), o Egito derrotou o
Catar, atual medalha de prata, por 22-20, e a
Dinamarca venceu a Argentina: 33-22. —R.o.
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Campeonato volta
três semanas depois
RUI GUMIARÃES

••• Após a paragem para as
festas de Natal e Ano Novo e os
trabalhos da Seleção Nacional,
o campeonato está de regresso
este sábado, três semanas depois, com a disputa de seis dos
setes jogos da 19.a jornada - o
Be le nenses-Águas Santas será
apenas a 1 de fevereiro, dada a
ausência do angolano EliasAntónio no Mundial de França.

Hoje, no Dragão Caixa, o FC
Porto, líder só com vitórias, recebe o Boa Hora, nono classificado, enquanto o Sporting,
mais direto perseguidor dos
azuis e brancos, joga também
na zona do Porto, ao visitar a
Académica deSãoMamede,última classificada, com 18 derrotas e dois empates. O campeãoABCjoga o dérbi de Braga
com o Arsenal.

Campeonato esteve
parado 23
dias. O
último jogo
foi o
BeienensesABC, que se
encontrava
em atraso
da nona
jornada, no
dia 22 de
dezembro

Página 17

A18

ID: 67767706

14-01-2017

Tiragem: 76864

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,14 x 16,45 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Muito respeito do ABC
no dérbi bracarense
Depois do interregno devido
aos trabalhos das seleções, o
campeonato regressa hoje pleno
de emoções, com o campeão
ABC a defrontar o Arsenal, no
dérbi de Braga da 193 jornada,
que se disput a no Flávio Sá Leite.
Carlos Resende. técnico do
ABC. está de sobreaviso comum
adversário que conhece bem: "O
Arsenal é vizinho, bem orientado
pelo Gabriel Oliveira, que é um
amigo. Conta no plantei com
atletas que passaram pelo ABC e
que querem mostrar seu valor."
Apesar da proximidade, Re sende quer continuar a ganhar:
"Somos claramente favoritos,
mas é preciso jogar, querer e fazer por ganhar. Depois da para gem, que foi boa para recuperar
alguns at letas e osindices físicos,
vejo os jogadores com muita
vontade de triunfar."
O ponta do ABC, Diogo Bran quinho, também está confiante:
"Assumimos° favoritismo, mas
temos de mostrar em campo que
somos melhores. Não podemos
perder pontos, porque, no final
da época, o objetivo é acabar de
cabeça e taças erguidas."

ANDEBOL 1
19." jornada

M.v. 'RA .A: , ishoo
17h00
PuPT; ,
MAIA

19h0o

til FI~.u;To 21h00'r;.NINA
BI 11- NENSF'.

fev. A—IA',

CLASSIFICAÇÃO
& Ff POR I0

529.389

&SPORTING

590-439

&BENFICA

• 539-447

09 AB(

536-423

09 MAD. SAD

532.489

AVANCA
09

SANTAS

435 443
- 430.440

09 AC FAFE

448.522

0130A HORA

473.559

BELENENSÈ

491-534

MAIA ISMAI ."-:

459-498

09 ARSENAL

471-548

1:1> SP. HORTA

400-486

O° S. MAMEDE

398.517

Os out ros candidatos também
são favoritos: o líder FC Porto a
receber o Boa Hora, o Sporting a
deslocar - se a Infesta eo Benfica a
viajar até aos Açores. O A.R.
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Marítimo apresenta saldo positivo de 5,4 milhões de euros

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

14-01-2017

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a518ae98

DesportoO desfecho foi influenciado pelo resultado da SAD, de acordo com Luís Miguel Sousa,
presidente da AG, que, mesmo assim, referiu que o emblema madeirense ficaria com um "resultado
positivo de 300 mil euros".
Desporto | Publicado 14 Jan, 2017, 04:41
O Marítimo aprovou esta sexta-feira por unanimidade e aclamação na Assembleia-Geral do clube as
contas da época 2015/16, tendo apresentado um saldo positivo de 5,4 milhões de euros.
Luís Miguel Sousa adiantou que o Marítimo apresenta um ativo a rondar os 80 milhões de euros e
fundos próprios de 47 milhões, "uma situação ímpar no espaço nacional", além de um orçamento
consolidado de cerca de 19 milhões, que envolve a SAD do futebol, a SAD do andebol, a Fundação
Marítimo Centenário, o Colégio do Marítimo, entre outras.
"Isto reflete a dimensão e o esforço que é preciso ser feito no sentido de manter esta instituição com
as responsabilidades que tem na sociedade, com as responsabilidades que tem na representação da
Madeira, em prol do Desporto e da comunidade onde se insere", salientou.
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