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Qualificação
Rolando Freitas
garante determinação
para vencer a Bósnia
A selecção nacional de andebol
entrou na fase final da prepara-
ção com vista ao segundo jogo
do grupo 5 da fase de apura-
mento para o ‘play-off’ do Cam-
peonato do Mundo Qatar 2015.
Ontem a formação nacional rea-
lizou o primeiro treino do dia no
Pavilhão Municipal da Nazaré e,
no final do almoço, rumou até
Lisboa. Ao final da tarde nova
sessão de treino, desta feita no
Pavilhão da Luz que abriu as por-
tas à equipa de todos nós.
No final do treino, em que parti-
ciparam os 18 jogadores que  es-
ta madrugada viajaram para a
Bósnia, Rolando Freitas abordou
o jogo de amanhã, frente à Bós-
nia que, na primeira jornada, foi
à Estónia vencer por 26-29.
“Nada se modificou no que diz
respeito à nossa vontade e nosso
crer em somar os dois pontos. Tí-
nhamos dito que esse era um
objectivo comum aos dois pri-
meiros jogos deste grupo de
qualificação. Infelizmente, não
conseguimos no primeiro jogo
fazer o que desejávamos. Mas os
jogadores estão muito unidos,
têm trabalhado bastante para
que no domingo [amanhã] pos-
samos vencer o jogo”, disse Rolan-
do Freitas querendo esquecer a
derrota da passada quarta-feira.
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Alavarium tem jornada dupla na Madeira
O Nacional de Seniores Femininos da 1.ª Divisão está de regresso após os compromissos
da Selecção Nacional. O Alavarium Love Tiles, campeão nacional em título, tem uma
jornada dupla na Madeira. Hoje, defronta o CS Madeira e, amanhã, o Madeira SAD.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Prontos para mais uma elimina-
tória da Taça de Portugal, os jo-
gadores do Arsenal Andebol re-
conhecem as dificuldades de
defrontar o C. S. Marítimo, na
segunda ronda da prova, em jo-
go que se disputa amanhã e que
os bracarenses querem vencer.

A moral da equipa está em alta,
depois dos bons resultados al-
cançados nos primeiros jogos da
temporada, e frente aos madei-
renses o objectivo passa por ga-
rantir o apuramento para a pró-
xima eliminatória, como consi-
derou o director da equipa, Car-
los Saraiva.

“Sem duvida que reconhece-
mos as dificuldades de defrontar
uma equipa como o Marítimo,
mais experiente do que a nossa,
mas estamos moralizados e que-
remos continuar a demonstrar a
nossa qualidade. O Marítimo é
uma equipa que luta sempre pela
subida à I divisão, mas temos

noção de que temos capacidades
para conquistar a vitória”, come-
çou por referir o director do clu-
be, para logo acrescentar que es-
te jogo é encarado com entu-
siasmo e muito optimismo uma
vez que, apesar das reservas na-
turais, “uma vitória nesta elimi-
natória significa que podemos

ser felizes no sorteio e ter a sorte
de receber uma equipa grande,
que é esse o nosso objectivo nes-
ta competição”.

Os arsenalistas conhecem bem
a equipa do Marítimo, já tiveram
oportunidade de estudar alguns
vídeos dos insulares e sabem
bem o que têm que ultrapassar.

Estão cientes das dificuldades,
mas amanhã, a partir das 17 ho-
ras, no Pavilhão Flávio Sá Leite,
prometem dar um bom espectá-
culo de andebol e contam com o
apoio dos bracarenses para faze-
rem frente a esta equipa madei-
rense que disputa uma divisão
superior à sua.

“Encaramos este jogo
com muito optimismo”
TAÇA DE PORTUGAL. O Arsenal Andebol defronta, amanhã, o C. S. Marítimo, em jogo da segunda eli-
minatória da competição e, apesar de reconhecerem as dificuldades, os bracarenses querem a vitória.

DR

Arsenal Andebol quer garantir o triunfo nesta eliminatória da Taça de Portugal

Página 16



A17

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 5,54 x 32,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50569054 01-11-2013
Juvenis

Derrota  no recinto
do Águas Santas 
à tangente deixa
tudo em aberto

A derrota dos juvenis do ABC
no recinto do Águas Santas, pela
diferença tangencial de 25-24,
deixa em aberto uma possível
reviravolta no jogo da segunda
mão, em Braga, na definição da
liderança da Zona 1. 

Por outro lado, também por um
golo apenas  o Maia venceu o vi-
zinho Infesta e por apenas dois
golos o Fafe ganhou em Guima-
rães ao Xico Andebol, o que evi-
dencia o equilíbrio patenteado
naqueles jogos e as curtas dis-
tâncias que separam as classifi-
cações na metade superior da ta-
bela.

Já na Zona 2, o ABC ‘B’ levou
de vencida com uma vantagem
de oito golos o Tarouca.

ANDEBOL JUVENIS ZONA 2

Gondomar, 40; Penedono, 39
Lamego, 22; FC Porto, 39
Carvalhos, 50; Moimenta da Beira, 27
ABC  “B”, 27; Tarouca, 19
Salgueiros, 25; Boavista, 38

FC Porto - Gondomar
Penedono - Salgueiros
Boavista - ABC “B”
Viatodos - Sequeirense
Lomarense - Operario
Juv. Mouquim - Fradelos

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

1. Carvalhos 8 8 0 0 315 185 24
2. FC Porto 8 7 0 1 300 167 22
3. Lamego 8 6 0 2 222 222 20
4. Boavista 8 4 1 3 209 242 17
5. Moim. Beira 8 4 1 3 244 253 17
6. ABC “B” 8 3 1 4 217 221 15
7. Tarouca 8 3 1 4 182 226 15
8. Gondomar 8 2 0 6 217 246 12
9. Salgueiros 8 1 0 7 205 283 10
10. Penedono 8 0 0 8 198 264 8

J    V   E D M S P

ANDEBOL JUVENIS ZONA 1

Maia-Ismai, 28; FC Infesta, 27
S. Mamede, 25;  Leça, 14
Fermentões, 29; Santo Tirso, 30
Águas Santas, 25; ABC “A”, 24
Xico Andebol, 28; AC Fafe, 30

Leça - Maia ISMAI
Infesta - Xico Andebol
Fafe - Águas Santas
ABC “A” - Fermentões
Santo Tirso - S. Mamede

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

1. Á. Santas 8 8 0 0 247 157 24
2. ABC “A” 8 7 0 1 270 181 22
3. Maia-ISMAI 8 6 0 2 252 236 20
4. FC Infesta 8 5 0 3 277 189 18
5. Fafe 8 5 0 3 229 248 18
6. Fermentões 8 3 0 5 204 229 14
7. Xico 8 3 0 5 229 226 14
8. St. Tirso 8 1 1 6 173 259 11
9. S. Mamede 8 1 0 7 182 220 10

10. Leça 8 0 1 7 158 276 9

J    V   E D M S P
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ANDEBOL
| Redacção | 

Os juniores do ABC/UMinho
venceram em Guimarães o Xico
Andebol e conservam, com dois
pontos de avanço sobreo FC
Porto, o comando do campeona-
to nacional da I Divisão. Os bra-
carenses vinham de uma vitória
moralizadora frente aos ‘dra-
gões’ e desde cedo assumiram a
liderança do marcador. 

No final da primeira parte o
ABC/UMinho tinha uma vanta-
gem de cinco golos, vencendo
por 9-14. Na segunda parte  ge-
riu esta vantagem e terminou o
jogo com o resultado final de
23-28. Francisco Albuquerque
ao apontar dez golos, destacou-
se no capítulo da concretização.

Os juvenis A do ABC partiram
para a Maia onde iriam encon-
trar a outra equipa com pleno de
vitórias no campeonato. O jogo
pautou-se pelo equilíbrio cons-
tante entre ABC e Águas Santas,
onde a equipa da Maia conse-
guiu uma vantagem de quatro
golos ao intervalo, vantagem es-
sa que se pode apontar à falta de
acerto ofensivo da equipa acade-
mista. Na segunda parte o ABC
arregaçou as mangas e correu
atrás do prejuízo e com um acer-
to defensivo permitiu aos juve-

nis do ABC reduzir para um go-
lo de diferença, terminando o jo-
go 25-24 a favor do Águas San-
tas. Rui Rolo foi o destaque
individual da equipa do ABC
apontando 11 golos. Pelo que se
viu, ficou a convicção de que na
segunda volta, no Sá Leite, será
possível uma vitória por mar-
gem superior e qualificar os bra-
carenses para a fase final.

Já a equipa B dos juvenis rece-
beu e bateu o Tarouca por uns
convincentes 27-19, onde o
ABC só conseguiu descolar no
resultado a partir da segunda
parte do jogo. 

O maior acerto ofensivo na se-
gunda parte e a atitude dos joga-
dores foram fundamentais para
obter uma a diferença de golos
final de oito golos. Da parte do
ABC João Peixoto foi, mais uma
vez, o destaque apontando nove
golos.

O ABC C/AECA deslocou-se a
Vila Real para defrontar o SVR
Benfica. A primeira parte foi
equilibrada, terminando com um
empate a nove golos. Nos derra-
deiros quinze minutos a equipa
da casa distanciou-se do marca-
dor. O jogo terminou com um re-
sultado final de 22-19.

Por sua vez, os iniciados A
continuam o seu caminho pleno
de vitórias rumo à segunda fase
do campeonato. Desta vez o ad-

versário foi o Fafe B. 
O ABC não se deixou abater

por jogar em Fafe e desde muito
cedo demonstrou que estavam
em campo para ganhar. 

Com apenas 21 golos sofridos
em quatro jogos, o ABC procu-
rou desde cedo criar uma mar-
gem confortável de modo a po-
der dar tempo de jogo a todos os
atletas. No fim da primeira parte
o parcial encontrava-se com uns
esclarecedores 2-26. 

Mas a vantagem de 24 golos
não fez os academistas abrandar.
Pelo contrário, o domínio na se-
gunda parte foi ainda mais escla-
recedor. O jogo terminou com
uns incríveis 4-58. Francisco
Silva e Diogo Duarte estiveram
em grande destaque apontando
17 e 10 golos, respetivamente.

Por sua vez os iniciados B/AD
D. Maria II deslocaram-se a
Guimarães para defrontar o Xico
Andebol. 

Esta equipa constituída por ini-
ciados de primeiro ano teve
grandes dificuldades, uma vez
que a equipa do Xico Andebol é
bem mais experiente. No fim da
primeira parte a equipa do ABC
já perdia por oito golos. Na se-
gunda parte o ABC conseguiu
equilibrar um pouco mais o jogo
e acumular muita experiência
para o que falta da primeira fase
do campeonato.

Juniores do ABC mantêm
comando em Guimarães
TRIUNFO SOBRE O XICO ANDEBOL, em Guimarães, permite ao  ABC Braga/
UMinho  manter o comando do campeonato nacional de andebol de juniores
da I Divisão, com mais dois pontos que o FC Porto.

DR

Equipa de juniores do ABC de Braga/UMinho

ANDEBOL - JUNIORES

Leça, 19; Santo Tirso, 27
FC Gaia, 25; A. Santas, 33
Xico Andebol, 23; ABC Braga UMinho, 28
Maia-ISMAI, 42; Sanjoanense, 16
S. Bernardo, 38; Fafe, 25
FC Porto, 38; S. Mamede, 22

Águas Santas - Leça
Santo Tirso - S. Bernardo
Fafe - Maia - ISMAI
S. Mamede - Xico Andebol
ABC Braga/UMinho - FC Gaia
Sanjoanense - FC Porto

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

1. ABC Braga 6 6 0 0 194 121 18
2. FC Porto 6 5 0 1 204 159 16
3. S. Bernardo 6 4 0 2 183 182 14
4. Xico 6 3 0 3 163 170 12
5. A. Santas 6 3 0 3 174 183 12
6. Santo Tirso 5 3 0 2 119 120 11
7. Maia ISMAI 6 2 1 3 166 167 11
8. S. Mamede 6 2 0 4 146 166 10
9. Sanjoan. 6 1 0 5 141 182 8

11. Fafe 5 1 1 3 127 166 8
12. FC Gaia 5 1 1 3 136 141 8

J    V   E D M S P
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Segunda-feira
Selecção regional
prepara-se 
no Flávio Sá Leite
A selecção regional masculina de
andebol para jogadores nascidos
nos anos 1998 e 1999 vai con-
centrar-se para um treino no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite, em Braga,
dia segunda-feira às 20 horas.
Para esta actividade foram con-
vocados os jogadores seguintes:
Xico Andebol: João Campos e
Afonso Mendes.
AC Fafe: José Lemos (guarda-re-
des), João Torgal, Moisés Costa,
Tiago Ventura, Paulo Oliveira e
Francisco Oliveira.
Fermentões: Luís Cunha e Ale-
xandre Matos.
ABC:  Filipe Costa (guarda-re-
des), Hugo Manso, Mauro Quei-
rós, José Sá, José Miguel Mace-
do, Francisco Silva e João Nuno
Pontes.
A. A. P. L.:  João Fernandes, Pedro
Pando e José Pedro Castro
Callidas - José Gabriel Faria
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Aveirense lidera a Associação
Académica de Coimbra

Adérito Esteves

João Maio tomou posse como
presidente da secção de Ande-
bol da Associação Académica
de Coimbra (AAC), a 10 de Ou-
tubro, depois de ter sido eleito
num acto eleitoral em que a
lista que encabeçava foi a única
a apresentar-se a sufrágio. O
principal objectivo do dirigente
aveirense é aumentar o nú-
mero de atletas e colocar em
dia as contas da secção.

O jovem de 24 anos, que fez

a sua formação como jogador
no Centro Desportivo de São
Bernardo conta que encon-
trou a secção “sem viabilidade
financeira e com o risco de
acabar. Deparámo-nos com
dívidas na ordem dos 21 mil
euros. Perante o cenário que
nos foi apresentado tivemos
de acabar com o sector femi-
nino, bem como com a equipa
de seniores masculinos, para
apostarmos tudo na escola de
formação. Sem uma estrutura
de base não é possível a um
clube ter viabilidade financei -
ra”, realça.

Muito crítico com anteriores

direcções, João Maio afirma
que “a escola de formação es-
teve sempre muito mal orga-
nizada e o clube tem vindo a
sofrer com isso. Não sei se isso
aconteceu por falta de respon-
sabilidade, ou se por as pes-
soas que têm passado pelas
direcções não saberem fazer
as coisas. Mas nós queremos
formar uma escola de forma-
ção forte para, no futuro, om-
brear com os melhores clubes
da região centro”, declara.

“Incentivaram-me a avançar
e não estou arrependido”

Depois de ter chegado ao

beu, se sentiu na obrigação de
se candidatar.

“Os pais, os atletas e o Con-
selho Desportivo da AAC qui-
seram que fosse eu a assumir
a direcção da secção e incenti-
varam-me a avançar. E, hoje,
não estou arrependido. O tra-
balho está a dar frutos, e esta-
mos a fazer tudo para levantar
o clube. O nosso trabalho está
a ser reconhecido e tem sido
elogiado por várias pessoas”,
confidencia.

Os objectivos para um ano
de mandato de João Maio pas-
sam, sobretudo, por fazer cres-
cer a escola de formação. “Ini-
ciámos a época com 38 atletas
e, neste momento, estamos a
passar a barreira dos 60. O ob-
jectivo é, no final do ano, ter-
mos ultrapassado os 100 atle-
tas”, perspectiva o dirigente.|

João Maio, depois da carreira de jogador, aposta no dirigismo

clube no ano passado, o estu-
dante de Direito afirma que
avançar para a presidência da

secção era “a última coisa que
queria”, contudo, perante o ce-
nário e os incentivos que rece-

D.R.

Andebol
Dirigismo
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João Maio lidera Andebol
da Académica de Coimbra  P26
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Portugal perdeu na noite de
quarta-feira com a Letónia por
26-29, em jogo da primeira jor-
nada do grupo 5 de qualifica-
ção para o ‘play-off’ do cam-
peonato do Mundo do Qatar -
2015. Num ambiente especta-
cular, proporcionado pelo pú-
blico que lotava por completo
o pavilhão municipal da Na-
zaré, a formação nacional não
conseguiu corresponder da
melhor forma, deixando esca-
par os primeiros dois pontos
no caminho rumo ao Qatar.

A formação lusa queria ex-
plorar o contra-ataque pelo
que necessitava de lançar ve-
locidade na partida. Contudo,

entrou melhor a Letónia que
passou aos 10 minutos a ven-
cer por 2-5, graças ao seu po-
deria de primeira linha, lide-
rado por Kristopans Dainis. 

O intervalo chegou com Por-
tugal em desvantagem (9-13).
Para o segundo tempo Ro-
lando Freitas lançou Hugo Fi-
gueira na baliza e fez regressar
Carlos Carneiro. Com uma pri-
meira linha poderosa, clara-
mente superior à defesa lusa
em termos físicos, a Letónia
ampliou a vantagem até aos
seis golos (12-18), obrigando
Rolando Freitas a pedir o pri-
meiro ‘time-out’, altura em que
já estava em campo o leiriense

Pedro Portela. 
Com uma confortável van-

tagem de sete golos (13-20), a
Letónia sentiu que poderia ge-
rir da melhor forma o resul-
tado, realizando ataques mais
demorados e, quase sempre,
certeiros. Mas Portugal reagiu
muito bem e a equipa fez des-
pertar o público quando Gil-
berto Duarte fez o 21-24, a oito
minutos do fim. 

Portugal adiantou a defesa,
voltou a reduzir a desvanta-
gem para dois (24-26), mas
Dude Ingars encarregou-se de
esfriar o entusiasmo luso
quando faltavam menos de
dois minutos, pouco tempo

para que Portugal conseguisse
dar a volta ao marcador. Os lei-
rienses Pedro Portela e João
Antunes não conseguiram
marcar qualquer golo.

Muitas presenças ilustres
O jogo despertou natural inte-
resse em toda a região centro.
Foram muitos os ilustres con-
vidados. A começar por Garrett
McNamara que foi ao centro
do terreno entregar a bola do
jogo, acompanhado do presi-
dente da Câmara Municipal da
Nazaré, Walter Chicharro. De
resto, foram também entre-
gues lembranças à Associação
de Andebol de Leiria; aos árbi-
tros e delegado da EHF e, na-
turalmente, ao próprio McNa-
mara.

E porque o Andebol é soli-
dário, o intervalo do jogo foi
aproveitado para que a orga-
nização fizesse a entrega de
três cheques a outras tantas
instituições da região e, depois,
homenageasse um ilustre jo-
gador de andebol da terra –
Inácio Carmo. |

Portugal não aproveita ‘onda’ 
da Nazaré para rumar ao Mundial
Andebol Derrota da formação lusa (26-29) frente à Letónia, num jogo disputado com pavilhão cheio,
em ambiente de grande euforia. Faltou a vitória portuguesa para que a festa fosse total

FAP.

Andebol Apoio vindo das bancadas não foi suficiente
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA

Seleção distrital
treina no Sá Leite

A seleção masculina da Associação de Andebol de 
Braga regressa ao trabalho no dia 4 de novembro, 
a partir das 20h00, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em 
Braga. Os atletas convocados são:

Xico: João Campos e Afonso Mendes; AC Fafe: José 
Lemos, João Torgal, Moisés Costa, Tiago Ventura, 
Paulo Oliveira e Francisco Oliveira; Fermentões: Luís 
Cunha e Alexandre Matos; ABC: Filipe Costa, Hugo 
Manso, Mauro Queirós, José Sá, José Miguel Macedo, 
Francisco Silva e João Nuno Pontes; A.A.P.L.: João 
Fernandes, Pedro Pando e José Pedro Castro; Callidas: 
José Gabriel Faria.
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O Governo anunciou ontem 
que uma televisão em sinal 
aberto vai transmitir um jogo 
por jornada da I Liga 2014-2015, 
envolvendo uma das cinco 
equipas melhor classificadas, 
por se tratar de um evento de 
interesse público.

A decisão, assinada pelo 
ministro Poiares Maduro, foi 
ontem publicada em Diário da 
República, na lista de eventos 
de interesse generalizado que 
têm de ser emitidos por televi-
sões generalistas de sinal aber-
to, ou seja, RTP, SIC ou TVI.

De acordo com a agência 
Lusa, no ano passado, o minis-
tro que então tutelava o sector, 
Miguel Relvas, decidiu retirar 
os jogos da I Liga da lista de 

eventos que têm de ser trans-
mitidos em sinal aberto, ale-
gando que esses canais não 
podiam negociar os direitos 
de transmissão com detentora 
dos jogos, a Controlinveste.

Este ano, o Governo con-
siderou que o acesso a esses 
jogos deve “ser facultado pelos 
adquirentes dos respectivos 
direitos exclusivos que emi-
tam em regime de acesso con-
dicionado ou sem cobertura 
nacional aos operadores inte-
ressados na sua transmissão 
televisiva que emitam por via 
hertziana terrestre com cober-
tura nacional e acesso não con-
dicionado”.

Segundo o mesmo docu-
mento, os detentores dos direi-

tos exclusivos terão de asse-
gurar, até um mês antes do 
início do campeonato nacional 
de futebol da I Liga 2014-2015, 
“que é efectivamente facul-
tado o acesso aos respetivos 
direitos, em termos não dis-
criminatórios e nas condições 
do mercado de um jogo em 
cada jornada equitativamente 
repartidos entre cada uma das 
cinco equipas e em número 
igual de jogos em casa e jogos 
fora”.

Além dos jogos do Benfica, 
do Sporting e do FC Porto, o 
canal que assegurar a trans-
missão de um jogo por jorna-
da terá também de mostrar 
os jogos dos quarto e quinto 
classificados.

Os jogos do Benfica são 
detidos actualmente pelo 
clube, enquanto os restantes 
são da Controlinveste, empre-
sa de Joaquim Oliveira

A lista de eventos obri-
gatoriamente transmitidos 
em sinal aberto inclui ainda 
os jogos oficiais da selecção 
nacional, a final da Taça de 
Portugal de futebol e um jogo 
por jornada ou por mão de 
uma eliminatória da Liga dos 
Campeões em que participem 
equipas portuguesas.

Além disso, a RTP, a SIC 
ou a TVI terão de emitir um 
jogo por eliminatória da Liga 
Europa a partir dos quartos-de-
final em que participem equi-
pas portuguesas, as finais das 

competições de clubes orga-
nizadas pela UEFA, incluin-
do a Supertaça Europeia e 
as cerimónias de abertura e 
de encerramento, bem como 
jogos de abertura, quartos-de-
final, meias-finais e final do 
Mundial de Futebol.

Da mesma lista constam 
ainda a Volta a Portugal em 
bicicleta, as participações de 
atletas portugueses e das selec-
ções nacionais na fase final 
de Mundiais e Europeus, as 
finais das competições oficiais 
internacionais entre clubes 
em que participem equipas 
portuguesas nas modalidades 
de andebol, atletismo, basque-
tebol, hóquei em patins e volei-
bol.

Televisões em sinal aberto ficam 
com um jogo por jornada da I Liga 2014-2015
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Dario Andrade não viaja para a Bósnia - O Jogo
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/

 
Com um síndrome viral, o ponta-esquerda não segue, esta madrugada, com a Seleção Nacional de
andebol para a Bósnia-Herzegovina
 
 A Seleção Nacional de andebol, que este domingo joga com Bósnia, em Sarajevo, em partida relativa
à segunda jornada da fase de pré-qualificação para o Mundial de 2015, sofreu uma baixa de última
hora.
 
 Com um síndrome viral, Dario Andrade, ponta-esquerda do Benfica, foi dispensado por Rolando
Freitas da deslocação à Bósnia que se inicia às seis da manhã deste sábado.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• Treino do Marítimo, 10h, Santo António, seguido
de Conf. Imprensa. Viagem à tarde para Lisboa. •
Treino do Nacional, 16h, Choupana (Fechado). •
Treinos do Marítimo B, 9h30 e 16h, Santo António.
• Treino do União da Madeira, 10h, Vale Paraíso. •
9.ª Jornada da Liga ZON Sagres: Académica-Ben-
fica, 20h30, Coimbra (SportTV1), árbitro: Hugo Pa-
checo (Porto). • Treino das Escolas de Futebol
(6/12 anos) do CF Cavalheiro, 18h30/20h, Campo
Adelino Rodrigues (ex-Liceu). •12.ª Jornada de “La
Liga”: Barcelona-Espanhol, 20h (SportTV Live).

DIVERSOS
• Jantar Centenário do Clube de Futebol União –
100 anos – 20h, Hotel Baía Azul, no Funchal, com a
presença de Jaime Manuel Freitas (SR Educação e
Recursos Humanos). Missa na Sé Catedral e roma-
gem aos cemitérios na parte da manhã. • Exposi-
ção de Troféus do CF União na Câmara Municipal
do Funchal, até dia 10.

MÊS DO MAR
• Desafios e Oportunidades para o Mar da Madeira
– 2.ª Edição do Congresso Internacional o Desporto
e o Mar – Colégio Jesuítas e Clube Naval do Fun-
chal, até domingo. Hoje, 9h/13h e 14h30/18h.

INAUGURAÇÃO
• O Aeroclube da Madeira inaugura Pista ACMOS,
na Cancela. Prova experimental (categorias 1/10
TT 2wd, 1/10 Short Course, Troféu Lambreta e Tro-
féu Ninco Slider), com finais a partir das 22h30.

TÉNIS
• Daniel Rodrigues (CD Nacional) no Torneio Inter-
nacional Sub-14 Herodotou Tennis Academy, em
Lanarca, Chipre, até domingo.

ANDEBOL
• O madeirense João Ferraz (FC Porto) integra Se-
lecção Nacional Sénior para os jogos de apura-
mento ao Mundial2015, até amanhã.

PADEL
• Inscrições para o 3.º Campeonato Regional Abso-
luto de Padel, na variante de Pares, na Associação
de Ténis, até quarta-feira.

AUTOMOBILISMO
• Apresentação equipa BRC, que vai participar na
Rampa Paul do Mar, 18h, Restaurante Solar dos
Prazeres, Calheta.
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O Governo anunciou on-
temqueumatelevisãoemsi-
nal aberto vai transmitir um
jogo por jornada da I Liga
2014-2015, envolvendo uma
das cinco equipas melhor
classificadas, por se tratar de
um evento de interesse pú-
blico. A decisão, assinada
pelo ministro Poiares Ma-
duro, foipublicadaemDiário
da República, na lista de
eventosde interessegenera-
lizado que têm de ser emiti-
dos por televisões generalis-
tas de sinal aberto, ou seja,
RTP, SIC ou TVI. Segundo o
documento, os detentores
dos direitos exclusivos terão
deassegurar, atéummêsan-

tesdo iníciodocampeonato
nacional de futebol da I Liga
2014-2015, “que é efectiva-
mente facultadooacessoaos
respectivos direitos, em ter-
mos não discriminatórios e
nas condições do mercado
deumjogoemcada jornada
equitativamente repartidos
entre cada uma das cinco
equipas e em número igual
de jogos em casa e jogos
fora". Além dos jogos do
Benfica, do Sporting e do FC
Porto,ocanalqueassegurara
transmissão de um jogo por
jornada terá também de
mostraros jogosdosquartoe
quinto classificados. A lista
deeventosobrigatoriamente

Liga dos Campeões é um dos “alvos” por parte das estações.

7 RTP, SIC OU TVI TERÃO QUE SE ENVOLVER NOS EVENTOS DESPORTIVOS

Um jogo por jornada em sinal aberto

Lu
sa

transmitidosemsinal aberto
inclui ainda os jogos oficiais
da selecção nacional, a final
da Taça de Portugal de fute-
bol e um jogo por jornada
ou por mão de uma elimi-
natória da “Champions” em
queparticipemequipaspor-
tuguesas.Alémdisso,aRTP,a
SIC ou a TVI terão de emitir
um jogopor eliminatória da
LigaEuropaapartirdosquar-
tos-de-final em que partici-
pem equipas portuguesas,
asfinaisdascompetiçõesde
clubes organizadas pela
UEFA e as cerimónias de
aberturaedeencerramento,
bem como jogos de aber-
tura,quartos-de-final,meias-
finais e final do Mundial de
Futebol. Da lista constam
ainda a Volta a Portugal em
bicicleta, asparticipaçõesde
atletasportuguesesedas se-
leções nacionais na fase fi-
naldeMundiaiseEuropeus,
as finais das competições
oficiais internacionais entre
clubes em que participem
equipas lusasnasmodalida-
des de andebol, atletismo,
basquetebol,hóqueiempa-
tins e voleibol.1
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 Dario Andrade não viaja para a Bósnia
Sportinveste Multimédia
Dario Andrade não viaja para a Bósnia
 
Com um síndrome viral, o ponta-esquerda não segue, esta madrugada, com a Seleção Nacional de
andebol para a Bósnia-Herzegovina.
A Seleção Nacional de andebol, que este domingo joga com Bósnia, em Sarajevo, em partida relativa
à segunda jornada da fase de pré-qualificação para o Mundial de 2015, sofreu uma baixa de última
hora.
Com um síndrome viral, Dario Andrade, ponta-esquerda do Benfica, foi dispensado por Rolando Freitas
da deslocação à Bósnia que se inicia às seis da manhã deste sábado.
Fonte: OJOGO
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Rolando Freitas garante seleção com muita vontade
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/

 
01 de novembro de 2013 18:17h
 
 Para o selecionador nacional, a derrota da passada quarta-feira frente à Letónia não aumenta a
vontade de ganhar à Bósnia, simplesmente porque a vontade de ganhar é sempre a maior.
 
 A seleção nacional de andebol entrou na fase final da preparação com vista ao segundo jogo do grupo
5 da fase de apuramento para o 'play-off' do campeonato do Mundo - Qatar 2015. Esta sexta-feira de
manhã a formação nacional realizou o primeiro treino do dia no pavilhão municipal da Nazaré e no
final do almoço rumou até Lisboa. Ao final da tarde nova sessão de treino, desta feita no pavilhão da
Luz que abriu as portas à equipa de todos nós.
 
 No final do treino, em que participaram os 18 jogadores que na próxima madrugada viajam para a
Bósnia, Rolando Freitas abordou o jogo de domingo, frente à Bósnia que, na primeira jornada, foi à
Estónia vencer por 26-29.
 
 Nada se modificou no que diz respeito à nossa vontade e nosso crer em somar os dois pontos.
Tínhamos dito que esse era um objetivo comum aos dois primeiros jogos deste grupo de qualificação.
Infelizmente, não conseguimos no primeiro jogo fazer o que desejávamos, algo que eu tinha alertado
face à qualidade da equipa da Letónia, o que veio a confirmar-se. Uma entrada algo titubeante da
nossa equipa colocou-nos numa situação desfavorável, andando sempre atrás do marcador.
 
 Águas passadas não movem moinhos e Rolando Freitas assume que esse jogo já está passado, faz
parte do histórico e nada mais podemos fazer sobre ele. Há que pensar no próximo jogo. Os jogadores
estão muito unidos, têm trabalhado bastante para que no domingo possamos vencer o jogo.
 
 Para o selecionador nacional, a derrota da passada quarta-feira frente à Letónia não aumenta a
vontade de ganhar à Bósnia, simplesmente porque a vontade de ganhar é sempre a maior.
 
 A vontade é igual em todos os jogos. Tivemos sempre uma postura de tentar vencer todas as partidas
mesmo quando, provavelmente, o adversário seria ainda mais difícil. Temos sempre essa vontade. O
jogo de domingo tem as mesmas características, ou seja, temos a mesma vontade, o mesmo
empenho e queremos vencê-lo.
 
 

Página 31


