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ANDEBOL
Rolando Freitas em Israel
Rolando Freitas, 53 anos, antigo
selecionador nacional e ex-treinador
do Águas Santas, será diretor
técnico nacional da federação
israelita para os escalões jovens.
Assinou contrato por duas épocas,
com outras duas de opção.
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CLASSIFICAÇÕES

Saltos de
U'RO

Rafael na
estrada de
bronze
«Estou muito feliz com esta

Equipa de equestre faz história na estreia no Tarragona-2018 o Não
somaram penalizações nas duas voltas e bateram França na tarrage'
a R.

JOGOS DO MEDITERRÂNEO
Por

MIGUEL CANDEIAS
M salto para o ouro foi o
que ontem conseguiu a
equipa composta por Rodrigo Almeida, Duarte
Seabra, Luís Gonçalves e
António Almeida na prova equestre
por equipas mistas nos 18.2 Jogos do
Mediterrâneo Tarragona-2018, disputada no Royal Polo Club de Barcelona, a cerca de uma centena de
quilómetros do sítio onde decorrem
a maioria das restantes modalidades.
Êxito que, juntando as vitórias de
João Pereira e Melanie Santos no triatio, aumentou para três as vezes que
a delegação já subiu ao mais alto degrau do pódio na estreia deste evento, num total de 12 medalhas.
Num dia de grande nível técnico,
os cavaleiros portugueses, que também cumpriram a qualificação individual, mantiveram Portugal no comando desde a primeira volta, em
que participaram 12 países. E quando após a segunda só a França se
conseguiu manter na luta pela vitória, foi necessário passar à barrage
(desempate). Momento no qual os
lusitanos, tal como os gauleses, mantiveram o zero no quadro, mas foram
mais velozes no percurso.
Foi uma conquista «muito suada», desabafou o chefe da equipa
equestre Francisco Louro, recordando toda a prova. «Na primeira volta, quatro equipas — Portugal, Espanha, França e Itália — terminaram
sem penalizações. Na segunda, portugueses e franceses terminaram
outra vez com zero pontos. Por isso,
teve de haver um desempate em que
todos os cavaleiros entram e contam-se os melhores tempos. Aí Portugal fez zero pontos e melhor tempo do que os três franceses. Fomos

U

Duarte Seabra, António Almeida, Rodrigo Almeida e Luís Sabino Gonçalves no pódio

No desempate Portugal
voltou a registar zero
pontos mas fez o
tempo mais rápido

mais rápido!» , exclamou Louro, que
ambiciona que este triunfo seja «um
ponto de viragem na modalidade»
que, em agosto, pretende ascender
da II para a I Divisão Europeia.
Os resultados de ontem acumulam para a final individual de amanhã.

medalha, que é muito importante
para mim e para Portugal», afirmou o
corredor Rafael Silva (3.43.50 h)
após assegurar o bronze na prova de
fundo de estrada nos 18.° Jogos do
Mediterrâneo-Tarragona 2018, na
qual Portugal colocou cinco dos seus
oito elementos entre os 10 mais
rápidos. O evento, que se disputou
num circuito urbano de sobe e desce
de 143 km em Vila Seca, a cerca de
20 km da cidade onde decorre a
maior parte das competições, com
os italianos Jalel Durati e Filippo
Tagliano, ambos com o mesmo
tempo, a conseguirem ser
superiores no sprint final e passarem
a meta antes do homem de Vila Nova
de Gaia. «No entanto, sinto que
poderia ter conquistado o primeiro
lugar. Numa rotunda, a 200 metros,
entrámos muito rápido e os italianos
que seguiam à minha frente quase
caíam. Não aconteceu, mas tive de
travar a fundo e perdi alguns metros
para eles. Tentei, mas já não foi
possível recuperar», explicou o
corredor da EFAPEL. «O objetivo era
levar uma medalha para Portugal.
Conseguimos a de bronze, o que me
deixa contente. Sinto-me orgulhoso
de uma Seleção na qual somos todos
adversários nas corridas nacionais,
mas hoje kntembortámo-nos
como uma grande equipa», fez
questão de salientar Rafael,
revelando ainda que bronze foi fruto
de um Plano B, poiso principal era
isolar Domingos Gonçalves (10°)
para que este apostasse no sprint. O
campeão nacional de contrarrelógio,
que integrou um grupo de fugitivos,
chegou a ficar isolado e a ganhar 3
minutos de vantagem face ao
pelotão, mas a 3,5 km da meta
acabou por ser alcançado, passando
então a ajudar Rafael Silva a chegar
ao pódio. Na prova feminina, de 89
km, Daniela Reis (2.39.49 h) ficou à
beira do pódio, atrás de Elisa Borghini
(2.35.29), da espanhola Me
Santesteban (2.38.47) e da também
italiana Erica Magnaldi (2.38.47).

Joana (branco) ficou a uma vitória do bronze
ANDEBOL
1/4 final masc. - Turquia-Portugal, 31-29;
fem. - Grécia-Portugal, 28-25.
ATLETISMO
5000m masc.- 11. ° final, Samuel Barata,
14.14,93m;Peso - 7.° final, Francisco Belo, 19,39m;
400m - 8.° 1/2 final, Ricardo dos Santos, 46,97;
15000 m - 7.° 1/2 final, Hugo Rocha, 3.49,95m;
.100m -1/2 finais, 5.°, José Lopes,10.66s;7.°, Diogo Antunes, 10,68; Comprimento - 5.° qualif.,
Miguel Marques, 7,75m.
Comprimento fem.- 5.° final, Evelise Veiga, 6,61m. 400m - 4.° 1/2 final, Cátia Azevedo,
52,36s; 12.a, Rivinilda Mental, 53,95; 400m barreiras - 6.'1/2 finais, Andreia Crespo, 58,82s.
CICLISMO
Estrada masc. - 3.°, Rafael Silva, 3.43,50h;
Joni Brandão, mt; 7,°, João Rodrigues, mt; 9.°,
Frederico Figueiredo, mt; 10,0, Domingos Gonçalves, mt; 18.°, André Carvalho, 3.44,27;19.°, Tiago
Antunes, 3.44,37; Francisco Campo, desistiu.
Estrada fem. - 4.0, Daniela Reis, 2.39,49h;
20.', Maria Martins, 3.00,03; 22.',Sotaia Silva, 3.33,37.
EQUESTRE
Prova mista equipas - final , 1.° Portugal
(António Almeida, Duarte Seabra, Luís Gonçalves
e Rodrigo Almeida).
GOLFE
3.a volta masc. -8.° Daniel Rodrigues (72, O);
19.°, Pedro Silva (75, +7). Equipas, 7.°, Portugal
(439, +7).
3: volta fem. -15.' Leonor Bessa (72, +13).
JUDO
-48 kg - 5.° classificada, Joana Diogo (2 v-2
d). -52 kg - não classi, Mariana Esteves (0 v-2 d).
POLO AQUÁTICO
masc. -Portugal-França, 8-13 (1-3, 3-4,1-3,
3-3).
TÉNIS
1/8 final - Bernardo Saraiva-Tom Desman
(Slo), 2-0 (6/2,6/2).1/4 final - B. Saraiva/G, Falcão-M. Semmler/E. Lopez (Esp), 2-1 (6/4, 5/7,
10/5).
1/8 final - Inês Murta-Basak Eraydin (Tur),
0-2 (0-6, 4-6).1/4 final -1. Murta/L. Quitério-M. Bassols/E. Guerrero (Esp), 0-2 (4/6, 4/6)
TÉNIS DE MESA
individual masc. -2.' fase grupos, Diogo
Carvalho, 2 v-1 d (1-4, 4-2, 4-1), apurado; Diogo
Chen, O v-3 d (2-4,1-4, 2-4), eliminado.
individual fem. - 2.° fase grupos, Leila Oliveira (0-3), retirou-se por lesão após 1.° jogo.

Rafael Silva estava
bem colocado à
entrada da reta da
meta e só foi
ultrapassado ao
`sprint' por dois
corredores
italianos. Ainda
assim, arrecadou
mais uma medalha
para a Missão lusa
nos Jogos do
Mediterrâneo
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Faculdade de Ciências do Desporto e Ed. Física

Juventude e qualidade
É a mais nova das faculdades
da Universidade de Coimbra.
No espírito do crescimento
da cooperação internacional,
promove o intercâmbio de docentes e estudantes, sem esquecer os projectos de cooperação e de investigação conjuntos, com base nos programas europeus Erasmus e Leonardo Da Vinci, como também
da Coimbra Network of Sport
Sciences.
Uma das características da
FCDEF é a elevada dinâmica
em relação à comunidade,
como são as colaborações
com várias federações desportivas, como as de Andebol,
Badminton, Canoagem, Ciclismo, Judo, Natação, Patinagem, Remo, Triatlo, sem esquecer as parcerias com o Comité
Olímpico de Portugal ou a Direcção-Geral da Autoridade
Marítima.
Não é de estranhar, portanto,

i INFORMAÇÕES

ÚTEIS

Director:
- António Figueiredo

Cursos:
- Ciências
do Desporto
- Ciências
do Desporto
(regime pós-laboral)

Contactos:
Faculdade Ciências do
Desporto e Educação Física

o reconhecimento da faculdade na monitorização e optimização do processo de treino
de alguns atletas, pelo que se
pode garantir o contributo da
FCDEF para a conquista de
medalhas em campeonatos da
Europa e do Mundo e em Jogos Olímpicos. |

Estádio Universitário
de Coimbra
Pavilhão 3
Av. Conímbriga
3040-248 Coimbra
Tel: 239 802 770
Fax: 239 802 779
gd@ fcdef.uc.pt
www.uc.pt/fcdef
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“Não somos futebolistas, mas merecemos reconhecimento”
O ciclista Rafael Silva, que ontem conquistou a medalha de bronze, a 11.ª da selecção
lusa, disse hoje que, apesar de os futebolistas não estarem em prova em Tarragona, Espanha, “a boa prestação portuguesa merece reconhecimento”.

Desporto

Duas medalhas nos Jogos do Mediterrâneo
com ‘cunho’ de Leiria
Competição São já 11 as medalhas que Portugal conseguiu na sua estreia nos Jogos do
Mediterrâneo, que decorrem em Tarragona, Espanha. Do distrito, estão presentes na prova
14 atletas, e dois deles já trouxeram para casa medalhas, uma de ouro e outra de bronze
FOTOS: DR

Helena Amaro
Na estreia de Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem até domingo, em Tarragona, Espanha, Leiria já contribuiu, até agora, com duas
medalhas: uma de ouro conquistada pelo atleta caldense
João Pereira, na modalidade de
triatlo, e outra de bronze que
João Costa, militar na Base Aérea de Monte Real (Leiria) recebeu ao vencer a prova de tiro.
A estreia de Portugal nos Jogos
do Mediterrâneo não podia estar a correr da melhor forma.
Até ontem à tarde, eram 11 as
medalhas já conquistadas pelos atletas lusos.
Se, em 2016, nos Jogos Olímpicos do Brasil, Leiria estava representada por 10 atletas, nos
Jogos do Mediterrâneo – uma
espécie de olimpíadas que
acontecem a cada quatro anos,
nas quais participam as nações
banhadas pelo mar mediterrâneo – são, pelo menos, 14 os
atletas que, directa ou indirectamente, representam o distrito.
Portugal é um dos 26 países
participantes nos jogos, estando representado por 233
atletas de 29 modalidades. Com
base na lista de nomes dos atletas divulgada pelo Comité
Olímpico de Portugal, o nosso
jornal procurou saber que atletas de Leiria integram a comitiva. Entre eles, encontra-se o
medalhado João Pereira.
O triatleta das Caldas da Rainha competiu no passado sábado, na modalidade de triatlo,
conquistando a medalha de
ouro no sprint, com o tempo
de 57.28 minutos. Foi a primeira
medalha que Portugal conseguiu na sua estreia nos Jogos
do Mediterrâneo.
No final da prova, o caldense
dedicou a medalha aos fisioterapeutas e treinadores por o te-

João Pereira Triatleta caldense conquistou o ouro no sábado, com o tempo de 57.28 minutos

rem “conseguido recuperar” a
tempo de “uma prova espectacular”.
Na modalidade de tiro, o militar na Base Aérea de Monte
Real (Leiria), João Costa, conquistou a medalha de bronze
no tiro com pistola de ar comprimido 10 metros, ao fazer
217.0 pontos, numa prova onde
o ouro foi para o sérvio Damir
Mikec (240.9 pontos), e a prata
para o esloveno Kevin Venta
(237.5 pontos).
“O balanço é positivo. Significa o final de um trabalho de
semanas com o objectivo de
vir aqui, mas com alguns percalços de saúde pelo caminho,
mas correu tudo bem e que
sirva de exemplo para o resto
da comitiva”, disse o atirador
português.
Na modalidade de atletismo
está a leiriense Irina Rodrigues,
que entrará em competição
amanhã, às 20h30, no lançamento do disco. No salto em
comprimento, Miguel Marques e Evelise Veiga, atletas de

Leiria que representam a Juventude Vidigalense, tiveram a
sua participação nos jogos durante o dia de ontem.
Na modalidade de andebol,
competem quatro atletas que
integram clubes da região, nomeadamente Francisca Marques, da Juventude do Lis, e
Diana Roque, Carolina Gomes

e Adriana Lage, da equipa SIR
1.º Maio/ADA CJ Barros. As
atletas, que já entraram em
prova, voltam hoje a competir
num jogo que as coloca frentea-frente com a Itália.
Tiago Antunes representa a
região na modalidade de ciclismo. O bombarralense foi
ontem para a estrada, numa

João Costa conquistou a medalha de bronze no tiro com pistola
de ar comprimido 10 metros, ao fazer 217.0 pontos

prova ganha pelos italianos Jalel Duranti e Filippo Tagliani, e
com medalha de bronze para
o ciclista português Rafael
Silva, que terminou os 143 quilómetros com o tempo de
3:43.50 horas. Tiago Antunes
terminou a prova com 3:44.50
horas.
Já na natação, os atletas lu-

‘Convocatória’ inclui 18 profissionais e farmácia completa
A 'convocatória' portuguesa
para os Jogos do Mediterrâneo inclui 11 fisioterapeutas, um enfermeiro e seis
médicos, equipa médica
que embarcou para Tarragona com uma “farmácia
completa” e dezenas de
equipamentos técnicos.
José Gomes Pereira, director de medicina desportiva
do Comité Olímpico de
Portugal (COP), descreveu à
agência Lusa a parafernália
de máquinas que teve de
chegar até à vila mediterrâ-

nea instalada em Tarragona
para apoiar os 232 atletas
de 29 modalidades que
compõem a delegação portuguesa.
São centenas de caixas de
comprimidos e pomadas,
vários equipamentos completos de electroterapia e
de termoterapia, equipamentos mais diferenciados
como um laser de alta intensidade ou dedicados a
terapias analgésicas e terapias para conter a dor, bem
como aparelhos individuais

que os atletas podem levar
para o quarto que servem
para combater a inflamação ou relaxar o musculo,
entre outras situações.
Num total de 360 pessoas
ligadas a esta Missão do
COP, 232 são atletas e 18 fazem parte da equipa médica, sendo eles quem mais
partilha o centro médico
instalado junto ao espaço
reservado ao escritório, local pelo qual poderão vir a
passar ao mesmo tempo
cerca de 280 pessoas.

sos desta modalidade contaram com a participação de Victoria Kaminskaya. A jovem nadadora das Caldas da Rainha,
nascida na Rússia, competiu
nos Jogos do Mediterrâneo em
três provas (200m mariposa,
200m e 400m estilos).
Os atletas da Benedita, actualmente na equipa do Sporting, Guilherme Pina e Francisco Santos, também participaram nos 1.500 livres, 100m
e 200m costas, respectivamente.
Nesta modalidade, Portugal
trouxe para casa quatro das 11
medalhas, com bons indicadores para os Europeus que se
disputam em Glasgow em
Agosto.
Quanto ao ténis, a equipa integra Lúcia Quitério, do Clube
de Ténis das Caldas da Rainha,
que jogou esta terça-feira, na
categoria singular, com o Chipre, tendo perdido por 0-2, e
ontem em pares, com Inês
Murta, prova que também perdeu por 0-2. |
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DIÁRIO N.º 5.979 28 DE JUNHO DE 2018 QUINTA-FEIRA | 0,65 €

PJ FEZ BUSCAS NA
CÂMARA DA MARINHA
Câmara da Marinha Grande foi ontem alvo de buscas da Polícia Judiciária, que visaram a adjudicação
por concurso público da obra de requalificação de um espaço de jogo e recreio numa escola Página 9
LUÍS FILIPE COITO

Caldense João
Pereira ganha
Ouro no triatlo
Leiria já arrecadou
duas medalhas nos
Jogos do Mediterrâneo, em Espanha,
uma delas de
ouro, por
João Pereira, das
Caldas,
no triatlo.
Pág. 18
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Bispo
de Leiria-Fátima
é ‘nomeado’
hoje cardeal
pelo Papa

Pais revoltados com falta
de turmas em Externato
Liceal em Pombal P10
Ex-autarcas de Ourém
absolvidos do crime
de peculato P16

António Marto | P15

Nerlei distinguiu
empresas e
empresários em
dia de aniversário
Ass. Empresarial | P2-4

Despistei
provocou mortei
de motociclistai
Homem, de 52 anos, morreu na manhã ontem após o despiste do ciclomotor que conduzia,
junto ao túnel da Avenida das Comunidades, em Leiria. Vítima residia nos Pousos Página 7

Aurea actua sábado
em Porto de Mós
Entrevista | P11-12

Feira de São Mateus
arranca no dia
9 de Agosto
Viseu | P17
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Torneio internacional com
seis equipas em Penedono
Andebol
Torn. Internacional São Pedro

Com o apoio da Câmara Municipal de Penedono, da Associação de Andebol de Viseu e
da Federação de Andebol de
Portugal, o Núcleo de Andebol
de Penedono organiza entre
amanhã e domingo a 9.ª Edição do Torneio Internacional
de São Pedro em andebol.

Além da equipa anfitriã, a
competição conta com outras
cinco formações seniores, quatro portuguesas e uma estrangeira (selecção do Reino
Unido). ABC de Braga, Águas
Santas, São Bernardo e Benfica
completam o lote de equipas
participantes no torneio internacional, que deverá envolver
perto de duas centenas de atletas e dirigentes. |
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ROLANDO FREffAS VAI
SER DIRETOR TÉCNICO EM ISRAEL
Rolando Freitas assinou com a federação de
andebol de Israel por duas épocas, com mais
duas de opção. Aos 53 anos, o ex-selecionador
nacional e treinador do Águas Santas vai ser
"Men's National Teams Manager" (diretor
técnico nacional) dos escalões jovens. "O
projeto visa os Jogos Olímpicos de 2024. É difícil
lá chegar, mas é a visão que temos e será o foco
do nosso trabalho", explicou Rolando. -RA
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PORTUGAL BATIDO PEIA
'MIOU& NOS "QUARTOS"
A Seleção Nacional sub -20 masculina foi
derrotada nos quartos de final pela Turquia,
ao perder por dois golos (31-29), tendo agora
de jogar para o quinto lugar. Os jovens lusos
defrontam já hoje a Argélia. O ponta Leonel
Fernandes foi ontem o melhor marcador,
com sete golos. A equipa feminina voltou a
perder, com a Grécia, e é última no grupo,
faltando-lhe jogar com a Itália
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SPORTING
ENTRE METAWRG E WISLA PLOCK
O sorteio da Liga dos Campeões de andebol
realiza-se amanhã, às 11h30, em Viena, e o
Sporting, sendo o terceiro cabeça de série
para os Grupos C e D, já sabe que não defrontará o norueguês Elverum. Os leões irão ter
adversários a sair das duplas Metalurg ou
Plock (pote 1), Ademar León ou Silkeborg (2),
Besiktas ou WackerThun (4), Medvedi ou
Bucaresti (5), e Presov ou Coks (6).
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