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ANDEBOL 

FAP abre inquérito 
ao clássico 
4  FC Porto joga hoje sem Ricar-
do Moreira e Sporting sem Zupo, 
amanhã 

A Federação de Andebol de Portugal 
abriu um inquerito ao jogo FC Porto-
-Sporting, na sequência do protesto 
apresentado pelos leões. Mas as 
consequências do classico não ficaram 
por aqui: o extremo-direito e capitão do 
FC Porto, Ricardo Moreira, foi sancionado 
com um jogo na sequência da 
desqualificação na referida partida e 
falha hoje a deslocaçào à Académica de 
Sào Mamede, enquanto o treinador do 
Sporting, Zupo Equisoain. foi castigado 
em 15 dias, pelo que não estará amanhã 
no banco na receção ao Belenenses. 

HUGO COSTA 
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ANDEbOL 
Janko Bozovic e Stefan 
Terzic convocados 
Os laterais Janko Bozovic (Sporting) e 

Stefan Terzic (Benfica) estão 
convocados por Áustria e Sérvia, 
respetivamente. para os jogos com 
Finlândia e Polónia, que marcam o 
arranque da qualificação para o Euro 
2018 na Croácia. 
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Telma, Mamona e Seleção 
de futebol são finalistas 
Confederação entrega prémios Desportistas do Ano a 16 de novembro 

Votação do público já começou e junta-se à dos convidados da gala 

NONO SARAWA/CDP 

CONFEDERAÇÃO 
a 

ror 
SOFIA COELHO F-  FERNANDO SANTOS e a 

Seleção de futebol campeã 
europeia estão entre os fi 
nalistas aos prémios Des-
portistas do Ano da Con- 

federação do Desporto de Portugal, 
que serão entregues a 16 de no 
vembro, na 21.4  Gala, no Casino 
Estoril, e se referem a 2015/16. O 
presidente do organismo, Carlos 
Cardoso, deu «o pontapé de saí-
da», ontem, na cerimónia de 
anúncio dos cinco finalistas de cada 
uma das cinco categorias, em Lis-
boa. 

A judoca Telma Monteiro, bron 
ze nos Jogos do Rio, e a atleta Pa-
trícia Mamona, campeã europeia 
do triplo e 6.' nos JO, lideram as fi-
nalistas a Atleta Feminina do Ano, 
que fica completa com as olímpi-
cas Teresa Portela (canoagem) e 
Luciana Diniz (equestre) e Inês 
Ponte, primeira mulher a ganhar 
o Nacional de ralis. «Quero pedir 
ao público para votar em mim! A 

Mamona (Atleta) e Jose Uva (Treinador) 

Telma conquistou o bronze, a úni-
ca medalha nos Jogos. Mas dei o 
melhor e fui campeã europeia...», 
disse Mamona. 

Para Atleta Masculino, o públi-
co (votação on-line já começou e 
conta 60 por cento) e Os convida-
dos presentes na gala de 16 de no - 
vembro (40 por cento) podem vo-
tar no canoísta Fernando Pimenta, 
campeão europeu em K1 1000 e 
5000 m e 5.2  em K1 1000 nos JO, 
no triatleta João Pereira, 5.2  no Rio, 
em Pepe, campeão europeu com a 
Seleção e vencedor da Champions  

como Real Madrid, Rui Bragança, 
bicampeão europeu de taekwon-
do, e Marcos Freitas, 5.° nos JO. O 
treinador da Seleção de futebol 
concorre com Carlos Resende (an-
debol 1 ABC), José Uva (atletis-
mo/Patrícia Mamona), Luís Séni-
ca (Seleção de hóquei em patins) 
e Rui Câncio (selecionador de ca-
noagem), enquanto os candidatos 
a Equipa do Ano são, além da Se - 
leção de futebol, as Seleções se-
niores masculinas de hóquei em 
patins, campeã europeia, e ténis 
de mesa, 9.4  nos JO, a equipa fe-
minina do Sporting, vencedora da 
Taça dos Campeões Europeus de 
pista, e o K21000 m Emanuel Sil-
va e João Ribeiro (canoagem, 4." 
nos JO). Renato Sanches (futebol), 
Maása Vaz de Carvalho (atletis-
mo), Ivo Oliveira (ciclismo), Júlio 
Ferreira (taekwondo) e Tamila Ho-
lub (natação) estão a votos para 
Promessa. 

«É difícil ter favoritos. Todo têm 
um valor enorme. Revela o peso 
que o desporto nacional tem», 
apontou Cardoso, mantendo em 
segredo os prémios Personalidade 
do Ano-Mérito Desportivo e Alto 
Prestígio. 
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AGENDA 

HOJE 
ANDEBOL 
21h30 
Fafe-Benfica, 10.a jornada do 
campeonato nacional, Fafe. 

AMANHA 
ANDEBOL 
20h00 
Sporting-Delta/Belenenses. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

A 10.ª jornada do campeonato
nacional Andebol 1— que tem
hoje como um dos seus pontos
de interesse, às 21.30 horas —,
a deslocação do Benfica ao
recinto do AC Fafe, conta com
dois jogos no Pavilhão Flávio Sá
Leite, em Braga. Pelas 16 horas,
o Arsenal da Devesa, que vem
de uma vitória fora de portas no
recinto do SC Horta,  recebe o
Madeira SAD.  Para as 21 horas
está marcado o apito inicial do
encontro  entre ABC/UMinho e
ISMAI, em que os bracarenses
são claramente favoritos. 

Vindos de duas derrotas, em
casa diante do FC Porto para o
campeonato e na Ucrânia ao vi-
sitar o HC Motor Zaporozhye
para a Liga dos Campeões, os
pupilos de Carlos Resende en-
frentam agora uma equipa com
ambições limitadas à permanên-
cia no escalão maior.

Na recepção do Arsenal da De-
vesa ao Madeira SAD, o resulta-
do depende de variáveis como a
irregularidade dos bracarenses,
o factor casa e a teórica superior
experiência primodivisionária
dos madeirenses. A ronda, que
fica completa amanhã com o jo-
go Sporting-Belenenses, conta

ainda hoje com os encontros
Águas Santas-SC Horta, Boa
Hora-Avanca e Académica de S.
Mamede FC Porto.

O campeonato vai sofrer uma
interrupção, para jogos da selec-
ção nacional, mas no sábado o
ABC/UMinho acerta calendário
no pavilhão Flávio Sá Leite com
o SC Horta, em jogo da terceira
jornada, que tinha realização

prevista para Setembro nos Aço-
res, mas que por acordo dos dois
clubes se alterou na data e local
de realização.

A selecção A de Portugal visita
a Alemanha, a 2 de Novembro e
recebe, dia 6, em Lisboa, no Pa-
vihão da Luz 2,  a Eslovénia, em
jogos do grupo 5 de qualificação
para o Campeonato da Europa
Seniores Masculinos. 

Dois jogos no Flávio Sá Leite
e Benfica de visita a Fafe
ABC/UMINHO E ARSENAL DA DEVESA disputam hoje, para a 10.ª jornada
do campeonato nacional Andebol 1, dois jogos no Pavilhão Flávio Sá Leite.

DR  

SC Horta visita Arsenal da Devesa às 16 horas e ABC/UMinho recebe ISMAI às 21 horas
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Avelino Conceição

A Artística de Avan ca levou a
cabo, no último sábado, um
jantar de aniversário, junta-
mente com a quinta gala em
que aproveitou também para
distinguir todos aqueles que,
das mais diversas formas, se
destacaram ao longo da épo -
ca no clube, que celebra os
seus 60 anos de existência.

Com esta iniciativa, conse-
guiu juntar cerca de 380 pes-
soas amigas da colectividade -
o maior número de sempre -,
que praticamente encheram o
Pavilhão Adelino Dias Costa.
Num verdadeiro jantar de fa-
mília, com atletas dos diversos

escalões presentes, que têm
ajudado o clube a crescer a
olhos vistos, estiveram ainda
muitos convidados, como o
presidente da Câmara de Es-
tarreja, Diamantino Sabina, Jo -
sé Borges, presidente da Junta
de Freguesia de Avanca, o vice-
presidente da Federação de
Andebol de Portugal, Agosti-
nho Silva, representantes de to-
dos os clubes do concelho, en-
tre muitas outras figuras, que
desfrutaram de uma noite de
grande emoção.

A abrir a Gala dos 60 Anos, o
presidente José António Costa,
que é um homem dedicado ao
clube, fez uma breve resenha
da longa história do emblema

avancanense, deixando pala-
vras de apreço a todos aqueles
que, no passado, acreditaram
e puseram em marcha este
projecto, que é hoje uma “refe -
rência no andebol nacional”.

Durante o jantar foram, tam-
bém, chamados e distinguidos
os melhores jogadores da últi -
ma época de todos os escalões
e entregues outros prémios
(ver caixilho), mas um dos
pontos altos da noite terá sido
do vice-presidente da Federa-
ção de Andebol de Portugal,
Agostinho Silva, com as pala-
vras proferidas de forma sen-
tida ao clube e pelas arrancou
um dos maiores aplausos na
festa.

O evento também ficou mar-
cado pela homenagem a An-
tónio Dias Costa como Sócio
Benemérito, bem como pela
atribuição do prémio “Parce-
ria” entregue por José António
Cos ta à Câmara Municipal de
Estarreja e que foi recebido por
Diamantino Sabina.

A noite encerrou da mes ma
forma como arrancou, ou seja,
com o Grupo Ventos da Ria a
cantar o hino da Artística de
Avanca em conjunto com o Or-
feão de Avanca, não sem antes
terem sido cantados os para-
béns pelos 60 anos do clube e
se terem partido os dois “gi-
gantes” bolos alusivos à data
festiva. |

Artística de Avanca
celebra 60 anos em noite
de grandes emoções

“Esta é uma festa de todos. Es-
tão aqui connosco dirigentes,
atletas, sócios, convidados e
amigos desta que é a nossa
Artística. É o maior jantar/ga -
la de sempre. Hoje é, para nós,
motivo de grande orgulho es-
tarmos a fazer parte deste
evento, que, como já disse, é
de todos”.

José António Costa.
Presidente da Associação

Artística de Avanca

“É com grande prazer que es-
tou nesta festa. Estou simples-
mente maravilhado com a
festa, que mostra bem o
quanto o clube tem crescido.
Isto aqui não é o fim de nada,
mas sim o princípio de tudo.
Espero ver um dia a Artística a
poder sagrar-se campeã na-
cional de Andebol”.

Agostinho Silva.
Vice-presidente da Federação

de Andebol de Portugal

“É importante estarmos ao
lado dos clubes que levam o
nome do concelho por esse
país fora e, para nós, enquan -
to edilidade, é um privilégio e
uma honra estarmos com um
clube que merece todo o res-
peito da nossa parte. Claro
que a autarquia vai continuar
apoiar a Artística”.

Diamantino Sabina
Presidente da Câmara
Municipal de Estarreja 

“Este prémio que me foi atri-
buído é fruto de muito traba-
lho e também do acreditar
por parte do meu treinador,
Carlos Martingo, a quem
desde já agradeço. Vou conti-
nuar a trabalhar muito para
ajudar o clube, que também
me tem ajudado a ser cada
vez mais um melhor jogador”.

Miguel Baptista
Jogador da Associação

Artística de Avanca

Vozes

Andebol No maior gala de sempre do clube, para além de se ter assinalado mais
um aniversário foram distinguidos os que mais se destacaram na última época

GALARDOADOS
Minis - Gonçalo
Guimarães
Infantil - Eduardo
Amador 
Iniciados - Tomás
Marques
Juvenil - Ciprian Popovic 
Júnior - Lourenço Santos 
Sénior - Miguel Baptista 
Veterano - Nuno Santos 
Revelação do Ano -
João Ferreira (Juvenil)
Treinador do Ano - José
Diaz 
Sócio Benemérito - An-
tónio Dias Costa 
Parceria - Câmara Muni-
cipal de Estarreja 

Miguel Baptista, com Diamantino Sabina, foi um dos galardoados da noite de festa em Avanca

D.R.
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Madeira SAD condicionado em Braga 

Equipa insular tem vãrios jogadores lesionados. 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnotícias.pt  

O Madeira Andebol SAD cumpre 
hoje pelas 16 horas no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, casa do ABC, e 
também do Arsenal, a 10.a jorna-
da da fase regular do campeonato 
nacional da I Divisão em mascu-
linos. 

Os madeirenses comandados 
pelo técnico Paulo Fidalgo, voltam 
a apresentar um conjunto quase de 
recurso neste regresso aos jogos 
fora de portas num encontro onde 
Daniel Santos, Fábio Magalhães e 
Bruno Moreira são dúvidas, devido 

EQUIPA MASCULINA 
DEFRONTA HOJE O 
ARSENAL A CONTAR 
PARA A 10.º JORNADA 
DO CAMPEONATO 

a lesões, a que se junta ainda Diogo 
Brazão que voltou a parar. 

Neste quadro cabe no entanto 
aos madeirenses assumirem as 
contas de uma partida que sendo 
fora de portas é contra um adversá-
rio que embora capaz de dar uma 
boa réplica, está ao alcance dos ma-
deirenses. O Madeira SAD com 
nove partidas realizadas soma 19 
pontos e segue na quinta posição a 
um ponto do quarto classificado a 
sensação Avanca. Já o Arsenal, 
soma 13 pontos, segue na 11.a  posi-
ção e apenas por uma vez venceu 
nas novas partidas já efectuadas. Os 
madeirenses somam cinco vitórias. 

Página 7



A8

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,10 x 11,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66642716 26-10-2016

O Madeira Andebol SAD joga
hoje com o Arsenal LXS
Group, em jogo a contar para
a décima jornada do Campeo-
nato Andebol 1, pelas 16h00,
no Pavilhão Flávio Sá Leite, no
Minho.
Apesar de jogar fora de casa,
a equipa madeirense surge
com favoritismo para a par-
tida, estando melhor classifi-
cada que o seu oponente,
tendo todas as “ferramentas”
para vencer a equipa do
Minho. 
O Arsenal LXS está em 11º
lugar com 13 pontos, en-
quanto os madeirenses si-
tuam-se no 5º posto da geral,
com 19 pontos conquistados
até ao momento.

ANDEBOL
madeira andebol sad
quer bom resultado
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E \ 
Campeonato Nacional 
10a Jornada: 
Arsenal-Madeíra SAD, 
16h00; Aguas Santas-Sp. 
Horta, 21h00; Boa 
Hora-Avanca, 21h00; 
ABC-Mala, 21h00; 
Fafe-Benfica, 21h30; São 
Mamede-FC Porto, 21h30. 

BASQUETEBOL 
FIGA Europe Cul, - Fase 
de Grupos - Grupo D: 
Nanterre-FC Porto, 19h30. 

Taça da Liga - 23  Fase: 
Vizela-Gil Vicente, 15h00; 
Arouca-Cova da Piedade, 
16h00: Moreirense-Estoril; 
16h00; Marítimo-U. 
Madeira, 16h00; 
Varzim-Ac. Viseu, 16h00; 
V. Setúbal-Santa Clara, 
16h00; Penafiel-Covilhã, 
16h00. 
Campeonato de Portugal 
- 2° Jornada: Série F: 
Angrense-Torreense, 
16h00. 

ÍSAL 
I Divisão- 2° Jornada: 
Sporting-Burinhosa, 
21h00. 

Campeonato da Europa 
Sub-20 - Grupo A: 
Inglaterraltália, 16h00; 
Portugal-Andorra, 19h30 - 
Grupo B: 
Alemanha-França, 15h15; 
Suíça-Espanha, 17h45. 
A decorrer em Pully, 
na Suíça. 

Moche Rip Curi Pro 
Portugal -10' Etapa 
do Circuito Mundial de 
Surf WSL, a decorrer 
na praia de Supertubos 
em Peniche, até ao dia 29. 

Página 9



A10

  Tiragem: 37490

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 15,32 x 23,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66641912 26-10-2016

:SEM SIAS 
ATLETA MASCULINO 

DESPORTISTAS DO ANO Confederação do 
Desporto revelou candidatos da época 2015/16 

Lista recheada 
de campeões 

Pepe e Renato 
Sanches, dois dos 
campeões 
europeus entre os 
nomeados 

Rúben 
Neves 
(2015) e 
Moutlnho 
(2007), 
Ilidi° Vale 
(2011) e 
Peseiro 
(2007)e as 
seleções 
sub-20 
(2011)e de 
praia são os 
premiados 
do futebol 

Fernando Santos, Pepe e 
Renato Sanches estão 
entre os nomeados aos 
prémios anuais da CDP. Os 
três são sérios candidatos, 
num ano em que atletismo 
e hóquei também tiveram 
campeões europeus 

JOÃOARAWO 

»o Em 11 edições da Gala de 
Desportista do Ano e 53 pré-
mios entregues nas diferentes 
categorias pela Confederação 
do Desporto, o futebol levou 
seis, provando que este tem 
sido terreno bem mais propí-
cio a outras modalidades, 
como ciclismo, atletismo ou 
triatlo. Desta vez, porém, de-
pois de ontem terem sido di-
vulgados os nomeados, Fer-
nando Santos, Pepe e Renato 
Sanches, nas respetivas cate-
gorias, são fortes candidatos à 
vitória. Assim como a própria 
equipa, que a 10 de julho ga-
nhou o Euro'2016. 

Entre os candidatos, o que 
não falta, aliás, são campeões 
europeus. Do canoísta Fer-
nando Pimenta (K11000 m e 
K15000 m), a Rui Bragança 
(bicampeão em -58 kg no 
taekwondo), passandopor Pa-
trícia Mamona (triplo salto) 
ou a seleção masculina de hó-
quei em patins e a equipa fe-
minina de atletismo do Spor-
ting. A estes bons resultados 
somam-se outros, casos da 
medalha olímpica de bronze 
em -57 kg da judoca Telma 
Monteiro no Rio'2016, onde 
João Pere ira foi quinto no tria-
tlo, o mesmo lugar de Marcos 
Freitas nos singulares de ténis 
de mesa. 

A Gala terá lugar a 16 de no-
vembro, no Casino do Estoril, 
coma votação a decorrer na in-
temet até às17 horas da véspe-
ra. Aos votos do público so-
mam-se depois os dos presen-
tes na Gala, com um peso de 
60%-40%. 

Fumando Pimenta 
(Canoagem) 
Pepe (Futebol ) 
Rui Bragança (Taekwondo/ 
Desporto Universitário) 

Marcos Freitas 
(Ténis de Mesa) 
João  Pereira (Triatio) 

ATLETA FEMININO 
Patrícia Mamona (Atletismo) 

Maria Inês Grancha 
(Automobilismo/Karting) 

Teresa Portela (Canoagem) 

Luciana Diniz (Equestre) 

- Teima Monteiro (Judo) 

EQUIPA 

Equipa feminino Sporting 
',í• Clube de Portugal 

(Atletismo) 

k21000 Metros (Canoagem) 

Seleção Nacional (Futebol) 

Seleção Sénior Masc. Em 

Hóquei em Patins 

(Patinagem) 

Seleção Nacional Seniores 

Masc. (Ténis de Mesa) 

TREINADOR 
Carlos Resende (Andebol) 

José Uva (Atletismo) 

Rui Câncio (Canoagem) 

Fernando Santos (Futebol) 

Luis Sénica (Patinagem) 

JOVEM PROMESSA 

Marisa Vaz de Carvalho 
(Atletismo) 

Ivo Oliveira (Ciclismo) 

Renato Sanches (Futebol) 

Tamila Holub (Natação) 

Júlio Ferreira (Taekwondo/ 

Desporto Universitário) 
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:4 :_iLateral tinha uma fissura no ombro esquerdo e só deve 
voltar à competição em março, sendo baixa para a Seleção Nacional 

Ferraz operado 
para dneo meses 

João Ferraz vai receber a Seleção no pavilhão do Wetzlar, mas ficará na bancada 

A cumprira segunda época 
na Alemanha, o ex-FC 
Porto está a pagsar por um 
período de recuperação 
após ter sido operado. Não 
estará nos dois primeiros 
jogos da seleção de 
apuramento para o Euro 

RUIGUIMARMIS 

*** João Ferraz é baixa ga-
rantida na Seleção Nacional. 
A equipa agora orientada por 
Paulo Jorge Pereira, que fará 
a estreia no cargo no próximo 
dia 2, em jogo frente à Ale-
manha, o primeiro da fase de 
apuramento para o Europeu 
de 2018, não contará com o 
lateral-direito nessa partida 
nem na seguinte, com a Eslo- 

vénia, no dia 6. 
"Fui operado há uma sema-

na ao ombro esquerdo. Tinha 
urna fissura na cartilagem e 
tive de a fechar, meteram-
me três âncoras e a recupera-
ção leva quatro a cinco me-
ses", contou Ferraz a OJOGO. 
"Isto pode ter acontecido 
pela forma como remato, 
mas a dor começou quando 
fiz um exercício na muscula-
ção que em Portugal nunca 
tinha feito. Senti uma dor, 
fui ao médico e era uma pe-
quena inflamação, pode ter 
começado aí, mas não tenho 
a certeza", continuou o joga-
dor, já cansado de lesões. "A 
este lado já fui operado a 
tudo: ao pulso esquerdo, ao  

cotovelo esquerdo e agora ao 
ombro. Já chega...", desaba-
fou. 

A cumprir o segundo ano 
na Alemanha, ao serviço do 
Wetzlar, é precisamente nes-
sa cidade que a Seleção Na-
cional vai jogar na próxima 
quarta-feira. "O pavilhão es-
tará cheio, os bilhetes já fo-
ram todos vendidos, estarão 
à volta de cinco mil pessoas", 
disse o antigo jogador do FC 
Porto. Lembrando que "a 
Alemanha é campeã euro-
peia e foi medalha de bronze 
nos Jogos Olímpicos", o ca-
nhoto de 26 anos dá ânimo: 
"Tudo é possível, também 
diziam que nós não ganháva-
mos ao Kiel e ganhámos..." 

"A Alema-
nha tem 
muitos 
jogadores 
fortes para 
cada 
posição. 
Trocam e 
não se nota" 

loto ~c 
Jogador do 
Wetzlar e da 
Seleção 
Nacional 
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SOL  ROCHA E GILBERTO 
ifiNCTOS NA UGA POUCA 
O Wisla Flock, de Tiago Rocha e Gilberto 
Duarte, continua cem por cento vitorioso na 
liga polaca de andebol, tendo somado o nono 
triunfo, frente ao Pogon Szczecin, em casa do 
adversário, por 22-33 (com 10-17, ao interva-
lo). Os portugueses marcaram três golos cada 
um. O Plock lidera o Grupo B, seguido do 
Azoty, adversário do Benfica, na Taça EHF, e o 
Kielce está intocável na outra poule.—As. 
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Alloleda 
Andubril -• VOAM% Moderai (V Faes)- Arsenal oevesas- 4 aSADpElAguas Santas-Sp Haia 
(211 Boa Hora-~ (21), Fale-aerifica (2130), ABC-A~SMAI (21.1 At S Mande-F C Porto (2130) 

al-Eaa (Fali  As Gnipas)- Gnipo D ACarome 92-F C Paio (18 30) 
Empe Faninine (Fane de Gniiien)- Gnipo F - Castas Orare-11~ Sponiva (18 30) 
MEIO-Tapo ',BC!! FANO- Wria-Fal Vicente (131 Amixa-C. Piedade (16), iloaninse-Esarr 061 
Ptartimo-U Madeera (16), Vaarn-Ac Viseu 061 V 5M/5,6-Sana Clara (16). Pendriel-50 Cer~ (16) 
Campam= Ar Panaria' (1,Pine6 Srinr Ançaane-Toneense 06) 
~is, Fadais - Raia da Qiallfficaçir mis • 6unpini 2017(Sub-17~) Gncio 5 - ica-
iia-Geaga (14 - E z o Mxrorsap Pamar-Prilairlia (16 - Cidade do Futebol) 
%hW. UI» Fase) - Sporunq-Ounnhosa (21) 
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F. C. Porto 

Andebol no museu 
• Estará patente no museu 
do F. C. Porto, a partir de hoje, 
uma exposição sobre a histó -
ria do andebol azul e branco. 
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ATENTA. Mamona vtuo seu nome entre as candidatas a Atleta do Ano 

João Pereira só quer pensar no Benfica 
Um dos elementos mais impor- tência e uma casa onde se seja 

CANDIDATOS A MELHOR DO ANO 
TREINADOR DO ANO 
Carlos Resende (Andebol) 
José Uva (Atletismo) 
Rui Cancio (Canoagem) 
Fernando Santos (Futebol)  

Seleção Futebol Masculina 
Seleção de Hóquei em Patins 
Masculina 
Seleção de Ténis de Mesa Masculina 

"Nelson Évora foi uma 
bomba inesperada" 

Uma verdadeira bomba... até 
para os colegas. A transferência de 
NeLson Évora do Benfica para o 
Sporting continua a ser um dos as-
suntos do momento no desporto 
português. O antigocampeãoolím - 
pico do triplo salto não ficou entreos 
nomeados para o prémio de 'Atleta 
Masculino do Ano', uma vez que 
nem sequer foi indicado pela Fede-
ração Portuguesa de Atletismo (que 
escolheu Tsanko Arnaudov para 
representar a modalidade), mas 
acabou por ser o principal tema de 
conversa dos atletas presentes. 

Patrícia Mamona, campeã da 
Europa do triplo salto e uma das fa-
vorita~ ao prémio de 'Atleta Femi-
nina do Ano' da Confederação do 
Desporto de Portugal (CDP), ad-
mite ter ficado surpreendida com a 
mudança do colega. "Foi uma 
bomba de que não estava à espera. 
Estava num evento e nem queria 
acreditar quando vi toda a gente a 
falar nisso nas redes sociais. O 
Sportingjá era forte a nível femini-
no e finalmente será no masculino, 
para dar guerra ao Benfica." 

Mamona mostra-se disponível 
para dar as boas-vindas a Évora. 
"Ainda não lhe disse nada, mas 
quando falar dou-lhe os parabéns 
e dou as boas - vindas ao meu clu-
be, que agora é o dele também", 
garantiu a 63  classificada dos Jogos  

Olímpicos, que espera agora que o 
Sporting possa ser campeão na-
cional também no atletismo mas-
culino, à semelhança do que tem 
acontecido com as senhoras. 

A triplista confessou que estar 
nomeada para este tipo de pré-
mios é importante. "É uma moti-
vação para continuar a trabalhar e 
a sofrer mais nos treinos para re-
presentar melhor o nosso pais". 
finalizou a atleta. o  

tantes do projeto olimpico do 
Benfica, João Pereira, 5.° classi-
ficado no triatlo olimpico do Rio 
de Janeiro e um dos nomeados 
para 'Atleta do Ano', garante que 
se sente muito bem na Luz. "Em 
modalidades amadoras, é me-
lhor conseguir ter uma consis- 

bem recebido, do que propria-
mente valores monetários, até 
porque dificilmente existe uma 
oferta que seja difícil recusar. 
Tenho só de pensar em sentir-
me bem na casa onde estou e isso 
tenho conseguido. Sou bastante 
grato ao Benfica", garantiu. 

Patrícia Mamona 
contente por receber 
no 'seu' Sporting 
o ex-triplista do Benfica 

JOSÉ MORGADO 

NOMEADOS CONHECIDOS 

Futebol em destaque 
Luís Senica (Hóquei em Patins) 

REVELAÇÃO DO ANO 
Marisa Vaz Carvalho (Atletismo) 
Ivo Oliveira (Ciclismo) 

Júlio Ferreira (Taekwondo) 

EQUIPA DO ANO • 
Equipa feminina do Sporting 
(Atletismo) 
Emanuel Silva e João Ribeiro IC2 moo 
(Canoagem) 

Ao contrário do que é habitual 
nos prémios da Confederação do 
Desporto de Portugal de 2016, o 
futebol é, a par da canoagem, a 
modalidade com mais nomeações 
para as cinco categorias que vão a 
votação popular, com quatro. 

A Seleção Nacional campeã da 
Europa, Renato Sanches, Fernan-
do Santos e Pepe foram nomeados 
para as suas respetivas categorias, 
com destaque para o facto de ter 
sido o defesa-central a ser desi-
gnado para a categoria do 'Atleta  

do Ano', após indicação da sua Fe-
deração, em vez do capitão de 
equipa, Cristiano Ronaldo. 

Fora dos nomeados ficaram os 
dois vencedores das categorias de 
'Atletas do Ano' em 2015: Filipa 
Martins e Miguel Oliveira. 

O sistema de votação é o mesmo 
das edições anteriores, com 60 por 
cento dos votos a serem decididos 
através de uma votação no si te ofi-
cial do evento e os restantes 40 por 
cento pelos presentes na Gala do 
Desporto, a 16 de novembro. o 

Renato Sanches (Futebol) 
Tamila Holub (Natação) 

ATLETA FEMININA DO ANO 
Patricia Mamona (Atletismo) 
Maria Grancha (Automobilismo) 
Teresa Portela (Canoagem) 
Luciana Diniz (Hipismo) 
Telma Monteiro (Judo) 

• ATLETA MASCULINO DO ANO 
Fernando Pimenta (Canoagem) 
Pepe (Futebol) 
Rui Bragança (Taekwondo) 
Marcos Freitas (Ténis de Mesa) 
João Pereira (Triatlo) 
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ANDEBOL 

Grandes 'facilidades' 
ISM Os três primeiros classificados 
do Campeonato Nacional têm à 
partida jogos relativamente fáceis 
na 108  jornada, a disputar hoje e 
amanhã. O líder FC Porto defende 
a invencibilidade na deslocação ao 
reduto do lanterna-vermelha, a 
Ac. São Mamede, sendo que o 
Sporting visita amanhã o Bele - 
nenses num jogo que surge após a 
primeira derrota dos leões, aver 
bada no Dragão Caixa mesmo em 
cima do apito final. Finalmente, o 
Benfica, terceiro classificado, com 
os mesmo pontos do vizinho da 2' 
Circular, vai a Fafe. 

Apesar da condição de coman - 
dante invicto, o FC Porto não quer 
facilitar no jogo de hoje, mostran -
do respeito pelo adversário. "Es-
tamos à espera de uma equipa que 
vai à luta, como todas as outras, e 
acredito que se tem preparado 
muito bem para jogar contra nós. 
Temos de estar confiantes, procu-
rar jogar bem e evitar qualquer 
tipo de distração, pois temos de ser 
fortes contra todos os adversá-
rios", destacou ao site do clube o 
pivô Alexis Borges. o 

ANDEBOL 1 
10." jornada 

ARSENAL 16h00 MADEIRA SAD 

ABC 21h00 MAIS ISMAI 

AGUAS SANTAS 21h00 SP. HORTA 

BOA HORA 21h00 AVANCA 

AC FAFE 21h30 BENFICA 

SÁO MAMEDE 21h30 FC PORTO 

SPORTINGamanhã8ELENENSES 

CLASSIFICAÇÃO 
P1VED GMCS 

OQ FC PORTO 27 9 9 O O 290-203 
&SPORTING  25 9 8 O 1 299-210 
QBENFICA 25 9 8 O 1 262.217 
& ABANCA 20 9 5 1 3 230-231 
«MADEIRA SAD19 9 5 O 248.241 
ip ABC 17 7 5 O 2 233-202 

• BOA HORA 16 9 3 1 L 220-287 
& A. SANTAS 15 9 3 O t- 208-227 
&AC FAFE 14 8 3 O 207-242 

B ELE NENSES 13 8 2 1	 216-240 
& ARSENAL 13 9 1 2 b 240-274 
ED9 MAIA ISMAI 12 8 2 O 6 204-225 
119 SP. HORTA 10 6 1 2 3 158.169 
4,17 S. MAMEDE 10 9 O 1 8 207.254 

Próxima jornada: 9.  e 10 de novembro 
BENFICA-ABC', AGUAS SANTAS-BOA HORA, 
AVANCA-AC FAFE, BELENENSES-AS. SAO MAMEDE, 
FC PORTO•ARSE NAL, SP. 14ORTA-MADEIRA SAD, 
MALA ISMA1 SPORTING 
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