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Seleção feminina
estagia em Sines
—) Portugal recebe a Rússia, amanhã (17 horas), no Multiusos local, em jogo com entrada livre
A Seleção Nacional sénior feminina de
andebol está concentrada em Sínes a
preparar os próximos jogos. O primeiro
com a Rússia, já amanhã, às 17 horas, no
Multiusos de Sines, com entrada livre,
depois com a Roménia, em Buzau, a 3
de junho, às 16.30 horas portuguesas,
jogos que completam a qualificação
para o Campeonato da Europa, a
disputar em França. «Num jogo de
dificuldade máxima, diante das campeãs
olímpicas, que precisam de vencer para
lutarem pelo apuramento, precisamos
de nos preparar bem para tentarmos
oferecer urna réplica interessante a uma
das melhores seleções do mundo”,
antecipa o selecionador nacional,
Ulisses Pereira.
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ANDEBOL

Sporting renova
com Carneiro
4 Decisivo na conquista do bicampeonato, capitão do andebol leonino prolonga vínculo, aos 36 anos
O Sporting anunciou a renovação com o
capitão da sua equipa de andebol, Carlos
Carneiro, de 36 anos. «Sinto muita
felicidade. É sempre importante vermos o
reconhecimento do nosso trabalho, sendo
que parte dele até foi feito esta época.
Depois de uma época muito positiva, agora
queremos recuperar e vir a fazer unia
temporada, no mínimo, igual», afirmou o
central ao site do clube, ele que foi 'peça-chave na conquista do recente
bicampeonato pelos leões. «Quero sentir-me útil e ajudar no quer for possível a
equipa. O principal objectivo é voltar a ser
campeão, até porque também é um desejo
pessoal», acrescentou Carneiro, que
ingressou no Sporting na época de
2015/16, oriundo do Benfica.
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O contador da Luz

ANTÔNIO BAGA° FELIX

Entre 1934/35 e
2017/2018, 74% das
equipas que jogaram no
escalão principal
concentram-se em
quatro distritos do litoral
NTRE as sucessivas Mel:doses da crise sportinguista que enche o país das televisões de um modo
quase omnipresente, tornando aos olhos dos mais incautos tudo o resto insignificante (ao
ponto de um antes reconhecido
canal de notícias ter dedicado mais
de duas horas em directo a uma
conversata do presidente leonino,
espaço jamais dado a alguém no
planeta!) e a sobredose que se vai
seguir em redor de todos os detalhes do Mundial da Rússia, escolhi hoje escrever sobre curiosidades, que é o que me resta entre o
tudo que não é o todo e o nada que
não é o zero.
Resolvi ver com atenção o atlas
do nosso futebol, isto é, a sua geografia que,. ao longo dos tempos,
vem pintando o Portugal futebolístico.
Nos já disputados 84 campeonatos da 1'1 divisão, a distribuição
de clubes que neles jogaram por
distritos e regiões autónomas é a
seguinte:
1° Porto -14 clubes, dos quais 6
da cidade do Porto e arredores
(Porto, Boavista, Salgueiros, Leixões, Académico, Leça)
2° Lisboa - 12 clubes, dos quais
6 da capital e arredores (Benfica,
Sporting, Belenenses, Atlético, Estrela da Amadora e Casa Pia)
39 Braga - 8 clubes
49 Aveiro - 7 clubes
52 Setúbal - 6 clubes
6" Faro - 4 clubes
7 9 Madeira, Coimbra, Leiria e
Portalegre - 3 clubes
112 Viseu - 2 clubes
13" Vila Real, Açores, Castelo
Branco, Santarém e Évora -1 clu
be
Há alguns distritos cio nosso país
que jamais tiveram um representante. É o caso de Viana do Castelo, Guarda, Bragança e Beja. Aliás,
nem sequer alguma vez estiveram
representados na 2' divisão. À tangente e há.já muito tempo (1976-

E

Curiosidades
no meio de `overdoses'
-77) o distrito de Santarém foi representado. 6 vezes pelo União de
Tomar, clube por onde Eusébio até
passou em.1977. Também Évora só
lá esteve com o velhinho Lusitano
Ginásio Clube, a última vez em
1966.
Apenas os chamados 3 grandes
participaram em todas as provas,
seguidos do Belenenses (não esteve em 7), Vitória de Guimarães
(em 11) e Vitória de Setúbal (em
14). Seguem-se a Académica (esteve em 64 vezes), Sp. Braga (em
62), Boavista (em 55) e Marítimo
(em 37). Dos clubes que não militam actualmente na 1' divisão é,
curiosamente, o Beira - Mar quem
mais vezes lá esteve (27), agora que
anda pelos campeonatos distritais.
Aliás, se exceptuarmos o Estoril
que desceu agora (26 presenças) e
o Leixões que está no 2,' escalão
(25 presenças), os que se lhe seguem estão afastados das competições ditas profissionais: Salgueiros (24), Atlético (24), Barreirense
(24) e CUF (23).
Para além dos grandes, os dois
clubes que há mais tempo estão
consolidados na divisão principal
- há mais de 40 anos - são o Sp.
Braga (desde 1975/76) e o Marítimo (desde 1977/78).
De todos os clubes houve alguns
que desapareceram como os in-

dust ria I istas Riopele e Unidos FC
(CUF de Lisboa), outros extintos
por fusão (Carcavelinhos e União
de Lisboa que deram origem ao
Atlético), e o Estrela da Amadora
(substituído pelo Clube Desportivo Estrela), o Académico clo Por to, Seixai e Mon tijo e, mais recentemente, o Campomaiorense e a
Naval 1' de Maio que abandonaram
ou suspenderam o futebol sénior.
Há ainda o caso da Associação Académica de Coimbra que, por tonta inspiração do PREC, se metamorfoseou, durante poucos anos,
em Académico de Coimbra e a CUF
do Barreiro que agora se chama
Fabril do Barreiro, depois de já ter
sido Quimigal.
Longe da 12 Divisão numa travessia do 'deserto' jogaram esta
época em escalões distritais, Beira-Mar, União de Coimbra, Alver ca, O Elvas, Leça, Tirsense, Lusitano de Évora, União de Tomar,
Amora, Barreirense, Fabril do Barreiro, Ginásio de Alcobaça e o Atlético Clube de Portugal (este desclassificado no distrital lisboeta).
Na 3' divisão, pomposamente
chamada Campeonato de Portugal,
jogaram Trofense, R. Águeda, Torrecuse, Casa Pia, Oriental, Felgueiras, União de Leiria, Vizela,
Fafe, Sp. Espinho, Sanjoanense,
Salgueiros, Olhanénse, Lusitano
EDUARDO OLIVEIRA/ASF

VRSA, e o semifinalista da Taça de
Portugal deste ano, Caldas. Junta-se-lhes o Farense que, porém,
acaba de regressar à 29 divisão.
Fazendo as contas. totais entre
1934/35 e 2017/2018, nas 1265presenças, verificamos que Lisboa comanda com 27%, seguida do Porto com 23% e Braga com 14%. Se
lhes juntarmos Setúbal (10 % ),
constatamos que 74% das equipas
que jogaram no escalão principal se
concentram nestes quatro distritos
do litoral. Considerando ainda
Coimbra (6'4.), Faro (5%), Macieira (5%) e Aveiro (4%), temos quase completo o mapa cia 1" divisão,
ou seja, de 94% do total. No actual
campeonato, resistem Chaves e
Tondela fora deste perímetro, a que
agora se vai juntar o regressado
Santa Clara da ilha de São Miguel!
O futebol está cada vez mais associado à economia de cada parte
de Portugal. Nada que seja de espantar. Exemplos remotos de equipas alentejanas e beirãs, entre outras, são cada vez mais difíceis de
reproduzir no actual enquadramento económico-social. A chamada desertificação do interior é
também avassaladora no futebol
profissional.
Verifica-se aqui o que é manifestamente visível a nível europeu.
Um futebol feito de diferentes anéis
quase estanques. O dinheiro faz a
diferença e os seus reguladores
acentuam-na por vezes despudoradamente, como é o caso da UEFA. Por cá, a excessiva concentração dos direitos televisivos tende a
agravar o fosso entre os clubes.
Um último apontamento estatístico relativo às classificações dos
principais clubes. O campeão dos
campeões é o Benfica (36 títulos)
e, curiosamente, também o mais
vezes vice-campeão (28). O 32
classificado mais assíduo é o Sporting com 28 posições, sendo que o
42 lugar é mais frequentado pelo Sp.
Braga (13), Sporting (12), Boavista e Vitória de Guimarães (10), Belenenses (9). Já o 52 lugar é encabeçado pelos dois Vitórias.

mind games e que, depois de ter
sido um grande jogador, demonstra saber juntar com êxito uma série de vedetas, qual delas mais vedeta que as outras. O que não é
nada fácil e tem sido até o coveiro
de outros- reputados treinadores
que por lá passaram. Curiosa é a
circunstância de enquanto passeiam na Champions só a custo con—
seguem ser campeões na Liga espanhola, ou seja apenas uma vez
nos mesmos 5 anos. É equipa talhada para os grandes palcos do
futebol planetário.
A final foi vibrante e fica marcada pela lei de Murphy aplicada
em cheio ao valoroso Liverpool
treinado por outro grande técnico.
A lesão de Salah, a habitual condescendência para com o talhante Sergio Ramos, a incrível oferta
do seu guarda-redes numa situação que eu nunca havia visto, o
frango do mesmo que matou o
jogo, uma bola ao poste que daria
o 2-2 foram momentos dramáticos
para os red. Verdade seja dita que
se há clube que mais é bafejado
pela sorte e também beneficiado
com arbitragens é o R. Madrid.
Este ano, com prejuízo para a Juventus e com a injustiça de o
Bayern não o ter eliminado nas
meias-finais.

CONTRALUZ
O E XCELENTE. Benfica,
campeão nacional de
juniores. Magníficos atletas que

passearam a sua classe na fase final
do campeonato. Há ali jogadores
bastante prometedores que
merecem ser apoiados e espero que
não partam para outras bandas,
como tem sucedido com outros
casos (Bernardo Silva, Gonçalo
Guedes, entre outros),
O CLASSE. ais Froome. O
britânico ganhou o Giro de Itália,
fazendo o triplete ciclista (Tour,
Vuelta, Giro). Assombrosa a etapa
em que. em 80 quilómetros de fuga
pelas altas montanhas, conquista a
maglia rosa.
O CITAÇÃO. «Foi bonito jogar
no R. Madrid», disse em modo
pretérito C. Ronaldo. logo a seguir à

conquista da Taça dos Campeões
Europeus. Num momento de júbilo,
não resistiu aos amuos e ciúmes.
Não havia necessidade...
O ELOGIO. A Carlos Resende,

treinador de andebol do Benfica, que
'MURPHY' NA LEI DA CHAMPIONS

km*

«O futebol esta cada vez mais associado à economia de cada parte de Portugal>,

O Real Madrid venceu a sua 13"
Taça dos Campeões Europeus, ter •
cetra consecutiva e quarta no último quinquénio. Notável! Aliás,
em 16 finais só perdeu 3 (uma delas contra o Benfica). Treinada por
um homem tranquilo, não espalhafatoso. sem essa parvoíce das

conquistou a Taça de Portugal. Com
unia carreira de grande andebolista,
continua a ser um senhor na vitória e

na derrota. Algo que tende a
escassear nas competições
desportivas e, por isso. aqui o registo.
Nota — António Bagão Feliz opta por escrever
as suas crónicas na ortografia antiga
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§convocados

Humberto Gomes e Carlos Martins
no apuramento ao ‘Mundial’

Novidades
Quintana regressa
e Diogo Silva chega

DOIS JOGOS COM A SÉRVIA estão no caminho de Portugal para o campeonato do mundo de andebol
que se disputa em Janeiro de 2019 na Alemanha e Dinamarca.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Os jogadores do ABC/UMinho,
Humberto Gomes, guarda-redes,
e Carlos Martins, ponta-direita
(de saída, ao que se diz para o
Benfica), integram a selecção
nacional de andebol, com vista
aos jogos frente à Sérvia, dia 10
de Junho, fora, em Nis e dia 14
na Póvoa de Varzim, para apuramento ao Campeonato do Mundo, a disputar em Janeiro de
2019 na Dinamarca e Alemanha.
Entre os convocados de Paulo
Pereira, estão Rui Silva, central
vimaranense do FC Porto, formado no Xico Andebol, Fábio
Magalhães, lateral esquerdo do
Chartres (França) que esteve
seis épocas no ABC, e Diogo
Branquinho, ponta esquerda que
há um ano trocou o Flávio Sá
Leite pelo Dragão Caixa.
Portugal enfrenta a Sérvia em
Nis, no dia 10 de Junho, às 17
horas de Portugal Continental, e
no dia 14 de Junho, às 21 horas,
no Pavilhão Municipal da Póvoa
de Varzim. É com uma semana
de antecedência que a turma das
quinas viaja para Leste. Dia 2 de
Junho, Portugal segue para Cluj,
na Roménia, onde joga dois particulares com a selecção romena,
seguindo dia 8 para Nis, Sérvia,
para jogar o primeiro encontro
deste play-off dia 10.
Lembre-se que o seleccionador
da Sérvia é conhecedor do ande-

Entre as novidades na presente
convocatória para a próxima “missão Sérvia”, destacam-se o regresso
de Alfredo Quintana, guarda-redes
de origem cubana do FC Porto que
se naturalizou português, e a chamada de Diogo Silva, jovem esquerdino do Avanca de quem se diz
haver propostas tentadoras no
campeonato alemão, o que, caso se
confirme, acentua o peso dos jogadores lusos a actuar fora de portas.
Há nesta selecção nove a jogar no
estrangeiro.
Guarda-redes
Alfredo Quintana (FC Porto)
Humberto Gomes (ABC/UMinho)
Hugo Figueira (Benfica)
Pontas esquerdas
Sérgio Barros (Bursa Nilufer)
Diogo Branquinho (FC Porto)
Pontas direitas
Pedro Portela (Sporting)
Carlos Martins (ABC/UMinho)

DR

Guarda-redes bracarense Humberto Gomes volta à selecção nacional de andebol

bol luso, Ljubomir Obradovic,
treinador que conquistou pelo
FC Porto seis títulos consecutivos de campeão nacional.
“A Sérvia é uma selecção fortíssima mas temos que de uma
vez por todas afirmarmo-nos no
panorama europeu e mundial.
Temos uma excelente selecção e
temos todas as condições para
conseguirmos ultrapassar este
adversário. Queremos voltar a
sentir o apoio fantástico do público na Póvoa, como sentimos
no encontro com a Polónia”, comentou Carlos Martingo, adjunto do seleccionador nacional.
Sobre a escolha da Póvoa de

Varzim para acolher o Portugal-Sérvia dia14 de Junho, o presidente da Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim, Aires Pereira,
realçou a importância que o andebol tem no seu município, e
estendeu um agradecimento à
equipa técnica, por ter escolhido, novamente, esta cidade.
“Será uma oportunidade para
vermos andebol ao mais alto nível, e um incentivo para os jovens para que pratiquem a modalidade. Estamos inteiramente
disponíveis para o que a federação necessitar, de modo a que,
consiga este apuramento, que
tão importante é para Portugal”,

comentou.
Ricardo Andorinho, vice-presidente da Federação de Andebol
de Portugal, teceu largos elogios
à autarquia da Póvoa de Varzim
e reforçou a ambição da selecção nacional A masculina.
“É uma honra para a federação
estar aqui, uma vez mais, numa
cidade onde Portugal já conquistou objectivos muito positivos.
É com grande ambição que
afrontamos este apuramento para o Campeonato do Mundo, e
por isso, quer do ponto de vista
da equipa e organização estão
reunidas todas as condições para
conseguirmos a qualificação.”

Pivots
Tiago Rocha (Sporting)
Daymaro Salina (FC Porto)
Alexis Borges (FC Barcelona)
Laterais esquerdos
Gilberto Duarte (Wisla Plock)
Fábio Magalhães (Chartres)
Alexandre Cavalcanti (Benfica)
Nuno Gonçalves (Istres)
Laterais direitos
Jorge Silva (Granollers)
João Ferraz (Wetzlar)
Diogo Silva (Avanca)
Centrais
Rui Silva (FC Porto)
Wilson Davyes (Dunquerque)
Miguel Martins (FC Porto)
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Dois jogos com a Sérvia estão no caminho de Portugal para o campeonato do mundo de andebol que
se disputa em Janeiro de 2019 na Alemanha e Dinamarca
Os jogadores do ABC/UMinho, Humberto Gomes, guarda-redes, e Carlos Martins, ponta-direita (de
saída, ao que se diz para o Benfica), integram a selecção nacional de andebol, com vista aos jogos
frente à Sérvia, dia 10 de Junho, fora, em Nis e dia 14 na Póvoa de Varzim, para apuramento ao
Campeonato do Mundo, a disputar em Janeiro de 2019 na Dinamarca e Alemanha.
Entre os convocados de Paulo Pereira, estão Rui Silva, central vimaranense do FC Porto, formado no
Xico Andebol, Fábio Magalhães, lateral esquerdo do Chartres (França) que esteve seis épocas no ABC,
e Diogo Branquinho, ponta esquerda que há um ano trocou o Flávio Sá Leite pelo Dragão Caixa.
Portugal enfrenta a Sérvia em Nis, no dia 10 de Junho, às 17 horas de Portugal Continental, e no dia
14 de Junho, às 21 horas, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim. É com uma semana de
antecedência que a turma das quinas viaja para Leste. Dia 2 de Junho, Portugal segue para Cluj, na
Roménia, onde joga dois particulares com a selecção romena, seguindo dia 8 para Nis, Sérvia, para
jogar o primeiro encontro deste play-off dia 10.
Lembre-se que o seleccionador da Sérvia é conhecedor do andebol luso, Ljubomir Obradovic, treinador
que conquistou pelo FC Porto seis títulos consecutivos de campeão nacional.
A Sérvia é uma selecção fortíssima mas temos que de uma vez por todas afirmarmo-nos no panorama
europeu e mundial. Temos uma excelente selecção e temos todas as condições para conseguirmos
ultrapassar este adversário. Queremos voltar a sentir o apoio fantástico do público na Póvoa, como
sentimos no encontro com a Polónia, comentou Carlos Martingo, adjunto do seleccionador nacional.
Sobre a escolha da Póvoa de Varzim para acolher o Portugal- -Sérvia dia14 de Junho, o presidente da
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, realçou a importância que o andebol tem no seu
município, e estendeu um agradecimento à equipa técnica, por ter escolhido, novamente, esta cidade.
Será uma oportunidade para vermos andebol ao mais alto nível, e um incentivo para os jovens para
que pratiquem a modalidade. Estamos inteiramente disponíveis para o que a federação necessitar, de
modo a que, consiga este apuramento, que tão importante é para Portugal, comentou.
Ricardo Andorinho, vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, teceu largos elogios à
autarquia da Póvoa de Varzim e reforçou a ambição da selecção nacional A masculina.
É uma honra para a federação estar aqui, uma vez mais, numa cidade onde Portugal já conquistou
objectivos muito positivos. É com grande ambição que afrontamos este apuramento para o
Campeonato do Mundo, e por isso, quer do ponto de vista da equipa e organização estão reunidas
todas as condições para conseguirmos a qualificação.
2018-05-30T06:00:00+0100
Rui Serapicos
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Académico saiu derrotado
com “lapso” da arbitragem
8.ª jornada Equipa de Rafael Ribeiro recebeu no Pavilhão do Fontelo o Andebol
Clube de Fafe B e acabou por perder pela margem mínima (29-30)
SILVINO CARDOSO

Andebol
Taça Armando Campos

Silvino Cardoso
No passado sábado o Académico de Viseu foi derrotado,
em casa, frente ao Andebol
Clube de Fafe B apenas pela
margem mínima, num jogo
cheio de emoções em termos
de variações de marcador, mas
também pelos momentos de
excelente andebol.
Os viseenses até começaram mal chegando aos dez
minutos a perder por quatro
golos de diferença (4-8). Nos
restantes vinte minutos, os jovens academistas que tinham
dentro da quadra o veterano
Nuno Marques, recuperaram
e chegaram a estar à frente no
marcador por dois golos de
vantagem (12-10), concretizando uma fase de grande impetuosidade dos pupilos
orientados por Rafael Ribeiro.
Contudo, duas desconcentrações defensivas, permitiram aos fafenses chegar ao intervalo com uma igualdade a
14 golos.
No reatamento os donos da

que levasse um dos árbitros a
tal decisão.
Esse momento marcou, evidentemente, o jogo, porque os
visitantes aproveitaram para
marcar por três vezes, enquanto que os viseenses, em
desvantagem numérica, ainda
marcou por duas vezes, mercê
da garra e arreganho dos jovens academistas. |

CLASSIFICAÇÃO
8.ª jornada
ACD Monte-Douro AC
CP Natação B-EA M.ª Beira
St.º Tirso B-Fermentões B
CDC Santana-AD Amarante
Académico-AC Fafe B

Encontro marcado por constantes alterações no marcador

casa conseguiram marcar dois
golos, chegando mesmo a estar na frente com uma vantagem de quatro tentos que se
foi esbatendo à medida que
decorria o jogo e empate chegou ao minuto 40.
Voltando a exibir um andebol de boa qualidade, o Académico chegou de novo à vantagem de dois golos que manteve até aos 55 minutos, altura
em que o AC Fafe B reagiu e
voltou a igualar (27-27) resul-

tado que se manteve até dois
minutos e 10 segundos do final.
Nessa altura, a dupla de arbitragem cometeu um erro
crasso que pode não ter sido
intencional mas foi, sem dúvida, um 'lapso' que viria a prejudicar a equipa da casa.
Nuno Marques, jogador fundamental na manobra de defensiva, foi suspenso por dois
minutos sem se ter vislumbrado qualquer irregularidade

CDC Santana
St.º Tirso B
ACD Monte
CP Natação B
AC Fafe B
AD Amarante
Fermentões B
Académico
EA M.ª Beira
Douro AC

J
8
8
7
7
8
8
8
8
8
8

V
6
6
6
5
4
3
3
2
1
0

E
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0

31-19
37-19
27-26
39-32
29-30

D GM-GS P
1 287-18421
2 237-19220
1 205-17319
1 218-16918
3 209-18217
4 224-23315
5 204-21214
5 228-24413
6 166-23011
8 136-295 8

Próxima jornada (amanhã)
EA Moimenta da Beira-ACD
Monte, Douro AC-Académico,
AC Fafe B-CDC Santana, AD
Amarante-GC Santo Tirso B
e Fermentões B-CP Natação B.
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Castro Daire acolhe este sábado
o encontro distrital do projecto
D.R.

Andebol
Andebol4Kids

Com a realização dos encontros inter-concelhios de Moimenta da Beira, Tabuaço e
Vouzela, no último fim-de-semana, terminaram os eventos
intercalares, realizados durante
o mês de Maio e referentes ao
projecto ‘Andebol4Kids’, desenvolvido pela Associação de
Andebol de Viseu.
Nos seis encontros realizados houve, de facto, motivo
para se continuar a apostar no
modelo de animação desportiva, como motivação para que
os alunos e os seus encarregados de educação se preocu-

Iniciativa resulta dos seis encontros inter-concelhios realizados

pem cada vez mais, pela sua
ligação à actividade física/desportiva e, quem sabe mais
tarde, também no andebol.

Foram eventos onde participaram activamente centenas
de crianças em alegria, com satisfação, com vontade de jogar,

de brincar e de conviver, ou
seja de viver e aprender coisas
importantes para a vida.
No próximo sábado (2 de Junho) em Castro Daire, realizase o ‘Encontro Distrital’, no
qual vão marcar presença os
20 concelhos abrangidos pelo
projecto, que vão ser representados por 38 equipas masculinas e femininas, num total de
mais de três centenas de crianças. Os alunos estarão acompanhados pelos seus professores nos vários campos e pelos seus familiares nas bancadas. Prevê-se mais um dia de
festa onde todas as crianças
vão, certamente, divertir-se e
fazer novos amigos. |
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Selecções regionais de
Iniciados homenageadas
amanhã em Vouzela
ARQUIVO

Andebol
AA Viseu

As duas selecções regionais de
Iniciados, nas vertentes masculina e feminina, vão ser homenageadas amanhã à tarde
no Pavilhão Municipal de Vouzela. No seguimento do trabalho desenvolvido, a Associação
de Andebol de Viseu - presidida
por Joaquim Escada - com o
apoio da Câmara Municipal de
Vouzela, liderada por Rui Ladeira, pretendem demonstrar
reconhecimento a todos os
atletas que integraram os trabalhos das referidas selecções
ao na presente temporada.
Segundo a associação distrital de Viseu, trata-se de uma

Evento no Pavilhão Municipal

“singela homenagem” numa
cerimónia que inclui também,
no seu programa, um treino
convívio e um lanche convívio
entre todos os participantes. |

PROGRAMA
Amanhã
15h00 – Treino convívio
16h30 – Homenagens
17h00 – Lanche convívio
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Andebol

Carlos Carneiro
continua no Sporting
O Sporting renovou contrato com o andebolista Carlos Carneiro (36 anos), capitão de equipa e
‘peça-chave’ na conquista do bicampeonato recentemente conquistado pelos ‘leões’.
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RGUEIRII
NAO TREINOU
A Seleção Nacional iniciou
ontem, em Rio Maior, a
preparação para o play-offde
acesso ao Mundiar19, que
jogará com a Sérvia nos dias 10
(Nis) e 14 (Póvoa de Varzim).
Ainda sem Gilberto Duarte,
João Ferraz e Wilson Davyes,
como já se sabia, e também sem
o técnico Paulo Pereira, Carlos
Martingo teve apenas Hugo
Figueira de baixa, a contas com
uma pequena mazela. -R.G.
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Central de 36 anos vai manter-se no Sporting, tendo ontem
assinado novo contrato com o presidente Bruno de Carvalho

CARNEIRO RENOVOU
Após uma temporada em
que voltou a jogar a um
nível muito elevado,
Carlos Carneiro viu o
trabalho reconhecido ao
receber a proposta de
renovação por parte do
Sporting
Ruicunut~
se* Há três temporadas no
Sporting, tendo ganho dois
campeonatos,CarlosCameiro
renovou ontem com os leões
por mais uma época e apontou
desde logo à revalidação do
título. "O principal objetivo é
voltar a ser campeão, até porque também é um desejo pessoal", disse o capitão dos verdes e brancos após ter assinado
o prolongamento do vínculo
ao clube de Alvaiade, na presença de Bruno de Carvalho.
"Quero sentir-me útile ajudar
a equipa no que for possível",
continuou o central, depois de
tervivido uma época de reafirmação. "Sinto muita felicida- Carlos Carneiro e Bruno de Carvalho após a assinatura do novo contrato do central com o Sporting
de. É sempre importante verSporting não conseguia há 37
mos o reconhecimento do
anos.
nosso trabalho, sendo que par"Depois de uma época muite dele até foi feito esta época",
to positiva, agora queremos Orgulhoso vimaranense, Carlos Carneiro tem 36 anos e
sublinhou. De resto, recorderecuperar e vir a fazer uma começou a jogar no Vitória de Guimarães aos 14. Passou
se, em entrevista recente a O
temporada, no mínimo, pelo Francisco de Holanda, clube histórico da cidade
JOGOCarlos Cameirojá havia "O principal
igual", atirou ainda, ontem, o minhota, ABC, duas vezes, Boavista, AC Fafe, Madeira
abordado o assunto. "Foi uma objetivo é voltar a
internacional A, de 36 anos, SAD, Benfica e Sporting. Enquanto sénior conquistou
época em que voltei a ter pra- ser campeão, até
natural de Guimarães e um cinco campeonatos nacionais (ABC, Madeira SAD,
zer a jogar, senti-me útil denporque também é dos
melhores jogadores por- Benfica e dois no Sporting), três Taças de Portugal, uma
tro e fora de campo, consegui
ser capitão e ter impacto, ter o um desejo pessoal" tugueses de sempre. Com esta Supertaça, uma Taça da Liga e uma Taça Challenge.
renovação, os leões começam Carneiro foi ainda considerado o melhor jogador do ano
respeito dos meus colegas", Carlos Carneiro
a definir o plantei para a nova duas vezes, em 2011e 2013.
referiu o meia distância no dia Central do Sporting
temporada.
seguinte a ter conquistado o
bicampeonato, algo que o

Muitos títulos numa bela carreira
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Rio Maior apura tática
Ei A Seleção já se encontra em
Rio Maior a preparar o playoff
frente à Sérvia, de apuramento
para o Mundial de 2019. Os próximos três dias de trabalho vão
incidir sobre a estratégia a ser
apresentada frente à equipa comandada por Ljubomir Obradovic, selecionador que conhece
bem os jogadores lusos, depois
de ter representado o FC Porto.
"Estamos no final da temporacla e por isso não vai haver grande carga física. Vamo-nos de-

bruçar mais sobre os aspetos técnico-táticos", revelou Carlos
Martingo, adjunto do selecionador Paulo Pereira.
Dos 20 jogadores chamados,
ainda falta juntar-se ao conjunto Gilberto Duarte (Plock) joga hoje e domingo a final do
playoff polaco com o. Kielce
- ,Wilson Davyes (Dunkerque)
- defronta amanhã na Starligue
o Montpellier -, e João Ferraz
(Wetzlar) despede-se da Bundesliga ante o Stuttgart. P3 A.R.
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ANDEBOL

Carneiro renova com leão
de olho no tricampeonato
EU O central Carlos Carneiro, de 36 anos,
renovou com o Sporting e o objetivo é o
tricampeonato: "É muita felicidade ao
vermos o nosso trabalho reconhecido.
Queremos no mínimo fazer igual."
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