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Marítimo quer vencer um jogo
na fase final da 3.9 Divisão
Andebol. Os "azuis" da Calheta têm duas baixas importantes na equipa para o embate com
o Lagoa e o Módicus. Mesmo que se sagre campeão, formação açoriana não sobe de divisão
DIREITOS RESERVADOS

NUNO MARTINS NEVES
nu nom neves@aconanooriental.pt

Fazer melhor que no ano passado. É com este o pensamento que a equipa sénior do Marítimo Sport Clube parte para a
fase final da 3.4 Divisão Nacional de andebol, que se inicia esta
sexta-feira, na Lagoa (Algarve).
Para os campeões açorianos, "fazer melhor" equivale a vencer
pelo menos um dos dois jogos
que vai realizar na fase concentrada. "O nosso objetivo é sempre fazer melhor do que no ano
passado. Mas vamos tentar fazer o nosso melhor e isso seria
ganhar pelo menos um jogo, o
que seria fantástico", afirmou o
treinador Rui Dâmaso.
O "timoneiro" dos micaelense, pela terceira vez seguida a
disputar esta fase, terá uma dor
de cabeça adicional: além de saber que encontrará adversários
com maior ritmo competitivo e
com um poder de escolha de jogadores superior, Rui Dâmaso
não conta com duas peças importantes no seu "xadrez".
"Infelizmente, vamos ter duas
baixas de vulto na equipa, uma
por lesão, o Bernardo Rosa que
deslocou o ombro; e outra por
motivos profissionais, o Júlio
Almeida. Vai ser difícil vencer,
não pela valia técnica dos meus
jogadores, pois temos uma boa
equipa este ano. Falta-nos com-

"Se nós conseguíssemos ser campeões, era um motivo para reclamarmos mais alguma coisa", diz Dâmaso
petição, porque não somos piores em nada", refere.
Quanto aos adversários, Dâmaso sublinha que Módicus e
Lagoa só perderam um encontro até ao momento, considerando-as "as melhores equipas
da 3.4 Divisão".
Com dois jogos em menos de 24
horas, Rui Dâmaso ironiza lembrando que"hádois anosfizemos
dois jogos no mesmo dia. São as
contingências deviver numazona
como a nossa. Encaro isso como

uma experiência: logicamente
que não vamos derrotados, vamos
tentarganharumjogo, mesmo sabendo que é dificil. Se ganhássemos os dois jogos, seríamos campeões da 3.4 Divisão mas não
subíamos de divisão (risos)".
Isto por causa de regulamentos que penalizam os Açores.
"Para subirmos, teríamos deter
uma série Açores na 3..4 Divisão,
com um mínimo de cinco equipas a disputar um campeonato regional regular. O que não

acontece, pois agora realizamos
fases concentradas, primeiro na
ilha e depois a nível regional. A
continuar neste moldes, vamos
levar mais alguns anos sem poder subir", lamenta.

3.4 Divisão Fase Final
Sexta-feira, 20h00
Marítimo - Lagoa
Sábado, 16h00
Módicus - Marítimo
Domingo,15h00
Lagoa - Módicus. •
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João Pais fica mais um ano
4 Ponta-esquerda renovou
o contrato com o Benfica,
para a 13.g época
O ponta-esquerda benfiquista João Pais estendeu o
vínculo contratual por mais
uma época, anunciou, ontem, o clube.
«É sentimento muito
bom, de alegria, de satisfação, mas também de responsabilidade. Isso tem
crescido com os anos de
casa, mas o prazer de estar

aqui e de fazer parte deste
projeto ainda é maior», referiu o sub-capitão, que representa o clube há 12 anos,
Aos 29 anos, João Pais é o
jogador mais antigo do plantel para 2018 /19 e uma das
referências do clube, pelo
qual quer voltar a sagrar-se
campeão. «O título nacional
está muito presente na minha memória, é sempre um
desejo maior do que os outros, época após época, contrato após contrato.»
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António Areia
vai recorrer
-, Ponta-direita do FC Porto não se conforma com decisão favorável ao Benfica
Confrontado com a decisão do
Tribunal da Relação, que deu razão
ao Benfica no processo de
transferência para o FC Porto, o
ponta-direita António Areia
anunciou a intenção de recorrer
para o Tribunal Constitucional.
A decisão do Tribunal da Relação
surpreendeu o camisola 25 do FC
Porto, porque a deliberação de
primeira instância favoreceu-o. «A
única coisa que posso dizer, neste
momento, é que estou
surpreendido com esta decisão.
Embora surpreendido, estou muito
tranquilo com todo este caso,
porque acredito que a razão está do
meu lado. O passo seguinte? Vou
recorrer para o Tribunal
Constitucional e esperar, com a
mesma calma e tranquilidade»,
disse o jogador, citado pelo FC

Areia surpreendido com decisão

Porto. O internacional português
trocou o Benfica pelo FC Porto em
2015, alegando justa causa para se
desvincular. Depois de uma
decisão favorável em primeira
instância, António Areia soube que
o Tribunal da Relação alterou essa
sentença, obrigando-o a
indemnizar o clube da Luz em 25
mil euros. Um valor que o Benfica
pretende destinar ao projeto Para ti
se não faltares, da sua fundação, se
o Tribunal Constitucional confirmar
a decisão. Os encarnados
defendem que o jogador tinha
contrato, porque acionaram a
cláusula de opção.
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Seleção joga tudo na Póvoa
-9 Presença de Portugal no
Mundial decidida esta noite, frente à Sérvia (21 h)
Regressada domingo, da
cidade sérvia de Nis, com desvantagem de 7 golos (28-21)
do jogo da 1? mão da qualificação para o Campeonato
do Mundo Alemanha/Dinamarca 2019, a Seleção sénior
masculina tem, esta noite (21
horas), na Póvoa de Varzim,
de conquistar mais um golo
de vantagem a cada sete minutos e meio, para garantir o
ambicionadíssimo lugar
numa competição que já não
joga desde 2003, quando Portugal foi anfitrião.
Missão dura para os 18 jogadores que tem treinado com
afinco — o lote final de 16 só
hoje será revelado —, mas que

ninguém quer impossível:
«Continuamos confiantes do
que podemos fazer. Estamos
aqui para mostrar o nosso valor e o que queremos verdadeiramente, que é estar no
próximo Mundial», reforça o
central Rui Silva, voz da equipa orientada por Paulo Pereira. «Tentamos resolver
questões de detalhe de jogo.
Vamos dividi-lo em partes de
7,5 minutos, as quais temos de
ganhar sempre por mais um
golo», desvenda o selecionador sobre a tática para o jogo
com arbitragem turca.
QUALIF. MUNDIAL-19
-) Play-off' —) 2.' mão4 Hoje
PORTUGAL — Sérvia
21.00 h
Pavilhão Municipal, na Póvoa de Varzim
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AGENDA
HOJE
ANDEBOL
Portugal-Sérvia
Pav. Póvoa de Varzim, 21h00
AMANHÃ
FUTEBOL DE PRAIA
México-Portugal
La jornada do Mundialito, Costa da Caparica, pelas 13h45
CICLISMO
Grande Prémio Abimota
3.a etapa, Belmonte, a- s 14h25
VAI ACONTECER:
Informe agenda@cmjornal.pt
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Quarteto do distrito
nos Jogos
Mediterrâneos
Estreia Selecções de natação, judo e tiro vão ter atletas
com ligações à região de Coimbra. Curvelo esteve em Itália

Tomás Veloso

Portugal vai marcar presença,
pela primeira vez, nos Jogos
do Mediterrâneo entre os dias
22 de Junho e 2 de Julho.
O Comité Olímpico de Portugal (COP) tem vindo a preparar a participação nesta
competição multidesportiva
ao pormenor, contando com
233 atletas em 29 modalidades.
Nesta estreia lusa nos Jogos
do Mediterrâneo, que se realizam na cidade catalã de Tarragona, vão também competir
modalidades colectivas, nas
vertentes feminina e masculina, casos do pólo aquático,
andebol, basquetebol, voleibol
e voleibol de praia.
O distrito de Coimbra estará
representado em três modalidades: tiro, judo e natação.
O experiente e multimedalhado João Costa (atirador do
Sporting e com ampla ligação
ao distrito conimbricense) marcará presença no tiro. Já no
judo estarão os internacionais
Jorge Fernandes e Joana Diogo

Joana Diogo

Frederico Curvelo

Jorge Fernandes

João Costa

(ambos do Judo Clube Coimbra). Na natação, Tomás Veloso
(CNAC) é um dos eleitos.

marca de 10,37, um recorde
pessoal que o colocou na lista
dos 15 melhores portugueses
de sempre e com a qual superou ainda a melhor marca... da
família. Frederico já tinha superado o pai, Paulo Curvelo
(10,71, em 1986) e agora bateu
a marca do tio, Pedro Curvelo
(10,52, em 1989).
Na final, Frederico Curvelo
voltou a registar 10,37, sendo
apenas superado pelo francês
Amaury Golitin (10,07), garantindo, assim, a medalha de
prata. |

Frederico Curvelo
com “prata” em Itália
Entretanto, em Jesolo (Itália),
decorreram os Campeonatos
do Mediterrâneo para atletas
sub-23. No atletismo luso (que
somou três medalhas, brilhou,
nos 100 metros, Frederico Curvelo, atleta que já representou
a Académica e está agora no
Benfica. O jovem “velocista”
venceu a meia-final com a
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JOA0
- PAIS CONTINUA
NO BEM EIA SONA 12 ANOS
O ponta-esquerda João Pais renovou contrato
com o Benfica, pelo que irá chegar às 13
temporadas de águia ao peito, sendo o
jogador com mais anos de clube do plantel às
ordens de Carlos Resende. "É um sentimento
de alegria, de satisfação, mas também de
responsabilidade", disse Pais, garantindo: "O
prazer de estar aqui e fazer parte deste
projeto ainda é maior com os anos de casa".
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Paulo Jorge Pereira confia que a seleção pode dar a volta ao play-off de acesso
ao Mundial'2019 e espera que a Póvoa de Varzim volte a ser talismã. Jogo é hoje às 21h00

"QUE O MAR NOS LEMBRE
QUE JÁ FOMOS ENORMES"
Portugal terá de recuperar
sete golos de desvantagem
frente à Sérvia. Os 28-ai da
primeira mão, em Nis,
colocam Portugal numa
posição dificil, mas não
impossível. Na Seleção
Nacional todos acreditam
=GUIMARÃES

*e••Quando assumiu° cargo

de selecionador nacional, em
2016, Paulo Jorge Pereira apelidou o grupo de Heróis dó
Mar.Agora, quetempela frente a missão de recuperar sete
golos frente à Sérvia, e, estando de novo na Póvoa de Varzim, volta a evocar os descobrimentos portugueses para
motivar os atletas.
o mar
nos lembre que já fomos enormes. O facto de estarmos aqui
na Póvoa, em frente ao mar e a
ver aquela turbulência, pode
ser que nos ajude apermr que Paulo Jorge Pereira dá indicações durante o treino na Póvoa de Varzim
já fornos muito grandes e que
agorapoderemosvoltaraser",
tempo", acredita o treinador,
disse o técnico amarantino
garantindo: "Estamos a fazer Um golo a cada 7,5 minutos
em exclusivo a OJOGO.
o que tem de ser feito, que é
Em causa está o apuramento
corrigir alguns erros que pos- Os sete golos de diferença não parecem
parao Campeonato do Mundo
sam ser corrigidos no imedia- assustar Paulo Jorge Pereira, mas o
de 2019, que se jogará na Ale- "O público da
to, e depois éencarareste jogo técnico admite que o número possa ser
manha e Dinamarca. Na pri- Póvoa de Varzim é com uma motivação acimada um tanto intimidatório e fez algumas
meira mão, no domingo, em excelente, nós
média".PauloPereiradiz con- contas: "Se pensarmos em mais sete golos
Nis, a Sérvia de Ljubomir aqui só temos
tar "sempre com o público", em 6o minutos é capaz de ser muito, mas
Obradovic venceu por 28-21.
recordando que a seleção já se pensarmos em mais um a cada sete
Hoje, a partir das 21 horas, Por- energia positiva"
"foi feliz na Póvoa", aludindo minutos e meio, o que faz oito, toda a
tugal joga em casa. "Não va- Paulo Jorge Pereira
à fase de pré-apuramento, ga- gente fica consciente de que é possível".
mosconseguirrepetirurnjogo Selecionaclor nacional
nha nesta mesma cidade, em
com tantoserrosemtãopouco
janeiro passado.
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Kostetskiy no Sporting
Luso de origem
ucraniana, que
chegou a Portugal
em 1998, será o
técnico da equipa B
••• O Sporting vai ter uma
equipa B de andebol, a exemplo do que já acontece com o
Benfica e o FC Porto há alguns
anos, e o treinador será Yuriy
Kostetskiy. O luso-ucraniano
está há oito temporadas no
Sporting da Horta, seis como
jogador e duas como técnico,

emboraapenas no último mês
da época passada na condição
de treinador principal, levando os açorianos à subida de
divisão e ao título.
O antigo meia-distância, que
foi o segundo melhor marcadornoCampeonatodo Mundo
de França em 2001, com 60
golos, foi um dos grandes jogadores de sempre a atuar em
Portugal, tendo chegado, para
o ABC, na temporada de
1998/99. Ficou nos academistas seis épocas, tendo ganho
um Campeonato Nacional,

uma Taça de Portugal e uma
Supertaça.
Em 2004/05 mudou-se para
o Madeira SAD, onde permaneceu outras seis temporadas
e venceu um campeonato, o
único dahistória dos insulares,
com Aleksander Donner ao
leme, o técnico que o trou xera
para Braga. Depois mudou-se
para a Horta, de onde seguirá,
agora, para Alvaiade, para comandar a equipa B e reencontrar Carlos Galambas, de quem
foi companheiro de equipa no
ABC e no Madeira SAD. —R.G.

Yuriy Kostetskiy é treinador do Horta
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ANDEBOL

Mundial'2019
define quadro
Depois do empate fora (28
28), a Austria venceu (31- 26) on tem a Bielon-ússia e eliminou um
dos cabeç'tts -de-série nopla yof f
de acesso ao I\ilundiar 2019. A
Suécia bateu (26 -20) a Holanda,
a Rússia venceu (29-21) a Repú blica Checa e a Islândia superou
(34 -31) a Lituânia, garantindo o
apuramento. Noruega, Mace Mula e Hungria perderam, mas
seguem em frente. I Ioje jogam
Portugal -Sérvia e Montene
gro- Croácia.
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SELEÇÃO ACREDITA
QUE AINDA É POSSÍVEL
Póvoa de Varzim acolhe
hoje segundo jogo do
playoff de apuramento
para o Mundiar2ol9
ALEXANDRE REIS

EZ A esperança é a última a mor rer,, mas Portugal tem hoje (21h00)
na Póvoa de Varzim, uma missão
dificílima perante a Sérvia. A der rota de domingo, em Nis, por sete
golos (21-28), deitou quase tudo a
perder, pelo que só urna exibição
perto da perfeição permitirá à Se leção passar no playoff de apuramento para o Mundial de 2019.
O selecionador Paulo Pereira d is se o que tem de ser feito: "Primeira
coisa, não deixar de lutar. No primeiro jogo também lutámos, mas

AGENDA DO PLAYOFF
Portugal-Sérvia (Póvoa k Varzim) 21h00
28-21
Sérvia-Portugal (Nis)

houve muitos detalhesque nãocorreram bem. Ternos treinado bem,
na defesa e ataque, de maneira a
corrigir os detalhes. Temos tido a] guma dificuldade em recuperar ou
consolidar o jogo, mas se repartirmos os 60 minutos, basta ganhar mos por um em cada 7.30 minutos."
Por isso, o treinador pede com centração: "Temos de ter os sensores ao máximo, pois houve
ações que não conseguimos reconhecer no primeiro jogo. A ajuda
do público também será importante, com muita energia positiva.
Este grupo acredita que é possível,
se cada =cometer um erro a me nos. Com a ajuda de todos poderemos vencer por oito."

INCERTEZA. Paulo Pereira quer corrigir os equívocos técnico-táticos

Portela é goleador motivado
O pon ta direita Pedro Portela, melhor marcador de Portugal
com 22 golos (média de 5,5 nos
quatro.jogos) na fase de qualificação para o Mund ial' 2019 , não
atira a toalha ao chão: "Recupe rar urna desvantagem de sete
golos não será fácil, mas estamos
motivados para dar a volta e
apurarmos a equipa para o Mundial. Cometemos erros no primei ro jogo que não são normais,

mas temos capacidade. Vamos
demonstrar no campo que queremos passar, mesmo sabendo
que a Sérvia não vem relaxar.
Vem para ganhar e não para per der por poucos. Se Deus quiser
seremos nós aganhar, por oito."
O central Rui Silva pediu o
apoio do público: "Será muito
importante, o oitavo jogador,
como no jogo em que afastámos a
Polónia."
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RENOVAÇAO

Benfica garante João Pais
EM O Benfica continua em processo de renovação com os seus
jogadores, tendo revelado ontem
a continuidade do ponta-esquerda João Pais, um dos trunfos im portantes na conquista da Taça de
Portugal. "A responsabilidade, a
ambição e, acima de tudo, a alegria
e o prazer por vir à Luz trabalhar
todos os dias e poder dar alegrias
aos adeptos, deixam-mede coração completo e feliz por mais esta
renovação", considerou à BTV o
subcapitão João Pais, de 29 anos, 12

dos quais nas águias, depois de
também ter passado pelos escalões •
jovens do Sporting.
O grande objetivo da próxima
época é a conquista do título, com
o vice-presidente Domingos Almeida Lima a elogiar o ativo: "O
João é um atletaque consideramos
da casa e pode ser uma bandeira
para aquilo que é o nosso projeto
de formação. É muita satisfação
renovar com um atleta com este
perfil", sustentou o responsável
pelas modalidades. e,

João Pais é o subcapitão
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Joga esta quinta-feira o segundo jogo do playoff
Por Record
A esperança é a última a morrer, mas Portugal tem esta quinta-feira (21h00) na Póvoa de Varzim,
uma missão dificílima perante a Sérvia. A derrota de domingo, em Nis, por sete golos (21-28), deitou
quase tudo a perder, pelo que só uma exibição perto da perfeição permitirá à Seleção passar no
playoff de apuramento para o Mundial de 2019.O selecionador Paulo Pereira disse o que tem de ser
feito: "Primeira coisa, não deixar de lutar. No primeiro jogo também lutámos, mas houve muitos
detalhes que não correram bem. Temos treinado bem, na defesa e ataque, de maneira a corrigir os
detalhes. Temos tido alguma dificuldade em recuperar ou consolidar o jogo, mas se repartirmos os 60
minutos, basta ganharmos por um em cada 7.30 minutos."Por isso, o treinador pede concentração:
"Temos de ter os sensores ao máximo, pois houve ações que não conseguimos reconhecer no primeiro
jogo. A ajuda do público também será importante, com muita energia positiva. Este grupo acredita
que é possível, se cada um cometer um erro a menos. Com a ajuda de todos poderemos vencer por
oito."
01:40
Record

Página 13

