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A seleção portuguesa de sub-20 terminou no 4º lugar o Campeonato da Europa.
Declarações de Nuno Santos.
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ANDEBOL 

 

JURIJ KODRUN SPORTS 

Portugal sem medalha 
--> Seleção Nacional termina o Eu-
ropeu de sub-20 em quarto lu-
gar, após perder com Alemanha 

Portugal falhou o pódio do Eu-
ropeu de sub-20, batido pela Ale-
manha no jogo de atribuição do ter-
ceiro lugar, por 26-29, mas regressa 
a casa com a garantia de apura-
mento para o Mundial  de sub-21, em 
Espanha, e as distinções de Diogo 
Silva, considerado o melhor joga-
dor do torneio e também o melhor 
lateral-direito, e de Luís Frade, o 
melhor pivot da competição. 

Com um total de seis golos, 
Diogo Silva terminou a partida 
como melhor marcador da Sele-
ção Nacional, numa contagem ce-
do iniciada ao inaugurar o marca-
dor da Arena Dvorana Zlatorog. 
Mas a Alemanha inverteu a ten-
dência e, aos 10 minutos, Portu-
gal já perdia por 2-4. Aproximou-
- s e da igualdade em vários 
momentos (7-8 e 10-11), mas sem 
alterar a vantagem germânica até 
ao intervalo (11-14). 

Na segunda parte, aproveitan-
do as fragilidades de Portugal, a  

sofrer três golos iniciais sem res-
posta, a Alemanha controlou a par-
tida. A Seleção teve dificuldade em 
encontrar boas soluções ofensi-
vas, mas ainda conseguiu reduzir 
até aos 24-26, já na reta final. 

«Sabíamos que defrontávamos 
uma grande equipa e não entrámos 
bem no jogo. Andámos atrás do 
prejuízo. Faltou-nos um pouco de 
sorte na finalização, na qual tam-
bém fomos precipitados», reco-
nheceu o selecionador nacional, 
Nuno Santos. 

Na final, a anfitriã Eslovénia (que 
nas meias-finais tinha eliminado 
Portugal) bateu a França por 31-30, 
vencendo o troféu pela primeira vez 
e sucede à Espanha. G, M. Eslovenos fizeram a festa do título conquistado graças a uma vitória sobre a França na final 
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ANDEBOL-SUEZ-20 

PORTUGAL EM 4.0  
A seleção portuguesa 
de andebol sub-20 ter-
minou a prestação no 
Europeu de andebol, 
no 4.0  lugar. Os lusos 
foram derrotados pela 
Alemanha, por 29-26. 
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Inscrições a terminar
Selecção sub-20 
de andebol termina
Europeu em quarto
A selecção portuguesa de ande-
bol de sub-20 classificou-se em
quarto lugar no campeonato da
Europa da categoria que ontem
terminou na Eslovénia. 
No jogo que definia o terceiro
lugar, a turma das quinas, orien-
tada pelo vimaranense Nuno
Santos e com três jogadores
bracarenses, perdeucom a Ale-
manha, por 29-26, em Celje,
no encontro que antecedeu
a final em que a Eslovénia, anfi-
triã, venceu por 31-30  a França.
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João Pinto e Joel Menezes do Clube Desportivo do Infante 

4> MODALIDADES 

Madeira com 
projecto inédito 
no andebol 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnotícias.pt  

Chama-se Top Performance o 
projecto que envolve os clubes 
regionais de andebol, a Associa-
ção de Andebol da Madeira, o 
Madeira Andebol SAD e a Fede-
ração de Andebol de Portugal e 
que hoje vai para o terreno, com o 
início dos trabalhos para a nova 
temporada da equipa do Madeira 
Andebol SAD. 

Uma parceria que visa a integra-
ção de alguns jovens andebolistas 
das camadas jovens dos clubes re-
gionais no processo de treino e alta 
competição do Madeira SAD, uma 
oportunidade de formação conti- 

ASSOCIAÇÃO DE 
ANDEBOL, MADEIRA 
SAD, FEDERAÇÃO E 
CLUBES REGIONAIS 
SÃO PARCEIROS 

nua e que não descura os desem-
penhos académicos. Assim a partir 
de hoje quatro jovens, João Pinto e 
Joel Menezes do CD Infante, Lou-
renço Silva do Académico e Tomás 
Abreu do CS Marítimo passam a 
fazer parte dos trabalhos diários 
junto ao plantel do Madeira SAD, 
mas poderão manter-se a compe- Lourenço Silva do Académico e Tomás Abreu do Marítimo 

tir nos seus clubes ao nível dos ca-
lendários da competição promovi-
da pela Associação de Andebol, en-
tidade que em sede da Assembleia 
geral da Federação de Andebol 
apresentou este inédito projecto. O 
DIÁRIO sabe que a aprovação teve 
uma grande receptividade nos res-
ponsáveis federativo e também de 
muitas associações regionais do 
continente que olham para esta 
forma de organização com muito 
entusiasmo. Para além de uma ou-
tra forma de organização dos ca-
lendários regionais de modo a per-
mitir que os jovens possam ter o 
seu calendário desportivo e escolar 
compatível sabe-se que esta nova 
experiência de mãos dadas com o 
projecto do Madeira Andebol SAD 
visa potenciar o trabalho com estes 
jovens talentos de modo a que 
possam também entrar mais capa-
cidade em futuras convocatórias 
para os trabalhos das selecções na-
cionais. 

Um projecto que afinal vem po-
tenciar o excelente trabalho reali-
zado pela Associação, pelos clubes 
regionais, deste os seus dirigentes 
aos técnicos que assim podem 
continuar a ver os seus talentos a 
terem acesso a um nível e qualida-
de de trabalho que nunca encon-
trariam na competição regional. 
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Os dirigentes do Andebol
Clube de Lamego (ACL) apre-
sentaram o Torneio “Cidade de
Lamego”, evento que está in-
serido nas Festas em Honra de
Nossa Senhora dos Remédios.
A prova vai realizar-se nos dias
1 e 2 de Setembro naquela ci-
dade duriense

A organização do torneio
está a cargo do AC Lamego,
com o apoio da autarquia lo-
cal, Federação de Andebol de
Portugal e Associação de An-
debol de Viseu. Os jogos vão
decorrer no Centro Multiusos
de Lamego. A apresentação
das equipas do torneio será no
dia 1 de Setembro pelas 21h30
na Avenida Dr. Alfredo de
Sousa, junto ao Stand do An-
debol Club de Lamego.

As equipas que vão partici-
par no torneio “Cidade de La-
mego” são: FC Porto, Benfica,

CD Feirense e a formação da
casa, o Andebol Clube de La-
mego. A primeira jornada rea-
liza-se no dia 1, com o FC Porto
a defrontar o CD Feirense
(15h30) e o Benfica a enfrentar
o AC Lamgo (17h00). 

A 2.ª jornada começa às
15h00 do dia 2 para a disputa
do 3.º lugar, realizando-se a fi-
nal às 17h00. Na parte da ma-
nhã (11h30), jogas-se uma par-
tida entre equipas de juvenis. 

Com este torneio pretende-
se dinamizar o andebol no dis-
trito de Viseu. Para um melhor
aproveitamento do evento
para que os objectivos do de-
senvolvimento da modalidade
sejam atingidos, será organi-
zada uma acção de formação
para técnicos creditada pelo
IPDJ, no dia 2. O início da for-
mação terá uma “Mesa Re-
donda” com os treinadores das
equipas participantes e decor-
rerá no Auditório do Centro
Multiusos de Lamego. |

Quatro equipas disputam
competição em Lamego
Andebol
Torneio Cidade de Lamego
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ogo Di Silva 
*to MVP 

S 
DIOGO 

SILVA  

No último 
ano como 
sub-20, o 
enorme 
canhoto (1,98 
metros e102 
kg) do 
Avanca, 
formado nos 
Carvalhos e 
tendo 
contrato 
com o FC 
Porto, entrou 
na ribalta 
internacional 

LUÍS 

FRADE  

Formado no 
Águas Santas 
e tendo 
ainda 19 
anos, o pivô 
que já 
assinou pelo 
Sporting fora 
também o 
melhor da 
posição no 
Mundial de 
sub-19 e 
jogou o 
Mundial de 
sub-21 
quando tinha 
16 anos 

7-07:7  Portugal terminou em 4.° o Europeu 
sub-20 e foi "campeão" nos prémios individuais 

Diogo Silva fez 56 golos no Europeu ganho pela Eslovénia 

PORTUGAL 
Arena Dvorana Ziatorog, em Celje(Esiv.) 

Árbitros: Dimitar Mitrevski e Bjagojche 
Todorovski (Macedifinia) 

ALEMANHA Boieck e Mehler (Cr): 
Witzke (4), Klein (6), Schrelber (4), 
Ignatow (4), Matthes (2), Stutzke (1), 
Thiele (2), Michel (3) e Simak (3). 
Treinador. Andre Haber 

PORTUGAL Diogo Valérlo (1) e Manuel 
Gaspar (Gr); Leonel Femandes, André 
Gomes (4), Gonçalo Vieira (5), Diogo 
Silva (6), Jenilson Monteiro, Luis Frade 
(5), Rúben Ribeiro (1), Bruno Gaspar (2), 
Nuno Reis (2), P. Santana, C. Popovici, 
M. Pinto, F. Silva e E. Mendonça. 
Treinador: Nuno Santos 

AO INTERVALO 1411 

••• A Seleção Nacional de 
sub-20 ficou na orla do pódio 
do Campeonato da Europa, 
ontem concluído na cidade 
eslovena de Celje, ao perder 
com a Alemanha, na atribui-
ção do terceiro e quarto luga-
res.Anaturalfrustração - após 
uma fase degrupos excecional 
(vitórias sobre França, Dina-
marca e Hungria) e do triunfo, 
no main round, ante a Espa-
nha que defendia o título -, 
acabou "disfarçada" pela atri-
buição de importantes pré-
mios individuais, a começar 
por Diogo Silva, eleito melhor 
jogador do Europeu (MVP) e 
consequente entrada no All 
StarTeam, como melhor late-
ral-direito, neste caso junto a 
Luís Frade, escolhido como 
melhor pivõ. Com  dois joga-
dores, tal como a Eslovénia e a 
França, Portugal deixa a sua 
marca na "equipa de luxo", 
que inclui ainda um norue-
guês. Mas a atuação de Diogo  

Silva neste Europeu ficou ain-
da assinalada pela perda, on-
tem do troféu de melhor mar-
cador. O gaiense ficou a um 
golo (56-57) do esloveno 
Ocvirk, autor de 11 tentos na 
final com os gauleses... 

No jogo com os alemães, os 
portugueses até começaram 
nafrente (1-0), mas apartirdai 
foram sempre obrigados a cor- 

"Quem atinge as 
meias-finais sente 
frustração por não 
ir à final; também 
faltou a medalha" 

`Foi uma grande 
experiência para 
todos nós e o 
andebol português 
está de parabéns" 
Mano Santos 
Selecionador nacional 

rer atrás de uma fatigante -fí-
sica e psicológica - desvanta-
gem, antes de o baixar do pano 
de uma das melhores atuações 
de um coletivo nacional. Com  
este quarto lugar, garantiu-se 
a entrada direta na fase final 
do Mundial de sub-21, no pró-
ximo ano, em Espanha. 
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Seleção de 
sub-20 perde 
mas lusos são 
distinguidos 
ANDEBOL  A seleção portu-
guesa sub-20 falhou o ter-
ceiro lugar do Europeu 
2018, ao perder com a Ale-
manha, por 29-26, em Cel- 

je, na Eslovénia, no encon-
tro que antecedeu a final, na 
qual a Eslovénia fez a festa 
diante da França (31-30). 

A seleção portuguesa, que 
nas meias-finais foi afasta-
do pela Eslovénia (27-25), 
perdia ao intervalo por três 
golos (14-11), diferença que 
se manteve favorável à Ale-
manha no resultado final 
(29-26). 

Diogo Silva, com seis go-
los, e Luís Frade e Gonçalo 
Vieira, ambos com cinco, fo-
ram os principais marcado-
res da seleção portuguesa. 
No final da competição, o la-
teral direito Diogo Silva foi 
eleito o jogador mais valio-
so do Europeu de sub-20, 
enquanto Luís Frade foi dis-
tinguido com o galardão 
para o melhor pivõ. • 
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A9 Andebol: Eslovénia vence Europeu sub-20, Silva eleito o melhor da prova
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2018

Meio: Mais Futebol Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bb82abbb

 
2018-07-29T08:06:00.000
 
Eslovenos bateram a França na final
 
A Eslovénia conquistou neste domingo o Campeonato da Europa de sub-20 de andebol, depois de
vencer a França na final, conquistando assim o seu primeiro título.
 
Depois de ter afastado Portugal nas meias-finais, a seleção eslovena, anfitriã do torneio, venceu os
gauleses por 31-30, isto depois de ter ido para o intervalo a perder por 16-15.
 
Nos prémios individuais, o português Diogo Silva foi eleito o melhor jogador da prova, e Luís Frade
eleito o melhor pivot.
 
Recorde-se que a seleção nacional acabou a competição no quarto lugar, depois de perder com a
Alemanha no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar.
 
Redação Maisfutebol
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DESTAQUE. Diogo Silva deixa Eslovénia em grande plano 

11« 29 26 
ALEMANHA PORTUGAL PORTUGAL 

Andre Haber Nuno Santos Q 

GLC EXC GlS EXC 

ANDEBOL
r)  

INGLORIA DESPEDIDA 
DO EUROPEU SUB-20 
Portugal perde o bronze 
frente à Alemanha, mas 
alcança segunda melhor 
classificação de sempre 

D. VALÉRIO O 1 O J. BOiECK O O O 
L. FERNANDES O O LUCA WITZKE 4 O 
RÚBEN RIBEIRO 1 o D. IGNATOW 4 O 
NUNO REIS 2 O FINBACKS O O 
J. MONTEIRO O O TIM MATNES 2 O 
ANDRÉ GOMES 4 1 J. SCHRADER O O 
PEDRO SANTANA o o L STuTZKE 1 1 

M. GASPAR O O O L. MEHLER O o o 
C. POPOVICI O O LUKAS KISTER O O 
GONÇALO VIEIRA 5 O JUSTIN KURCH O O 
MIGUEL PINTO O O JOSHUA THIELE 2 1 
F. SILVA O 1 JANEK KIEIN 6 1 
E. MENDONÇA O O H. SCHREiBER 4 o 
BRUNO GASPAR 2 O M. MIO-IEL 3 O 
DIOGO SILVA 6 O F. SIMAK 3 O 
LUÍS FRADE 5 O MAX NEUHAUS O O 

R A Seleção Nacional despediu-
sedo Europeusub- 20 da Eslovénia 
com um honroso 4" lugar, que 
apura diretamente para o Mun - 
dial'2022 sub- 21. Na luta pelo 
bronze, a Alemanha, vice-campeã 
no escalão, foi mais forte (29-26, 
enquanto na final a Eslovénia ven - 
ceu (31-30) a França. Já a Espanha, 
que defendia° título, foi 5", ao der-
rotar (27-26) a Croácia, e a Islândia 
7' ao bater (30-27) a Sérvia. 

Portugal merecia mais, depois 
de ganhar invicto a fase de grupos 
e a 'main round', mas ao perder os 
três últimos jogos da prova com-
prometeu. Mesmo assim, tratou - 
seda segunda melhor classificação 
de sempre num Europeu sub-20, 
após a medalha de prata em 2010. 

Frente à Alemanha, as quinas 
nunca se conseguiram impor, che-
gando ao intervalo a perder (11-14) 
e sem capacidade de reação frente 
ao quase sempre líder do marcador. 
Diogo Silva foi o mais inconforma-
do no ataque, com 6 golos. 

Diogo Silva foioMVP 
Mesmo sem conquistar a tão am-
bicionada medalha, Portugal es-
teve em evidência, ao ser muito 
elogiado como a grande surpresa 
do Europeu da Eslovénia. Já Diogo 
Silva (Avanca) foi considerado o  

MVP da competição e o lateral-di-
reito do sete ideal, assim como 
Luís Frade (Sporting) na posição 
de pivô. O selecionador Nuno 
Santos fez um balanço: "A Alema-
nha ganhou bem, num Europeu 
positivo, de grande nível. Senti-
mos frustração por não chegar-
mos à final e por não conseguir-
mos uma medalha, mas foi uma 
grande experiência para todos 
nós. A modalidade está de para-
béns", considerou o treinador, 
que agradeceu à federação, clu-
bes, treinadores e atletas. o 

AO INTERVALO: 11-14 

LOCAL: Dvora na ZIatorog, Eslovénia 

ÁRBITROS: Dimitar Mitrevski e Blagoiche 
Todorovski (Macedónia) 

ALEXANDRE REIS 
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NÚCLEO DD SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DE BEJA 

 

EM FAMÍLIA. Frederico Varandas esteve em Beja 

„. 
SPORTING 

NONA CANDIDATURA 

R CCIARD 

AS ELEICOES 
O banqueiro promete 
concorrer para ganhar 
garantindo que vai apresentar 
uma lista transversal 

CERTEZA. Depois de muito ponderar Ricciardi torna-se candidato 

JOAO SOARES RIBEIRO 

EU José Maria Ricciardi é o nono 
candidato às eleições do Sporting. 
Após um período de reflexão, de-
cidiu avançar, por entender que as 
outras listas "não reúnem as con-
dições” que considera necessárias 
para enfrentar um período com-
plicado na história do clube. 

"Acho que tenho uma expe-
riência bastante longa na banca e 
na atividade económica e finan-
ceira. Em breve também vou 
apresentar uma equipa muito for-
te e coesa que será transversal. 
Não venho para fazer número, ve-
nho para ganhar", garante o ban-
queiro, que se mostra indiferente a 
rótulos; "Estou-me nas tintas para 
que me chamem croquete. O 
Sporting é um clube representado 
por todas as classes sociais. Na mi-
nha lista não há elites, só sportin-
guistas que querem ajudar." 

O candidato promete uma ges-
tão muito criteriosa e manter a 
maioria da SAD. "Não permitirei 
que o clube deixe de ser majoritá-
rio na SAD", garante. "O nível de 
despesas é muito elevado e o es-
forço de tesouraria muito grande. 
Terá de haver um esforço de ges- 

"ESTOU-ME NAS UNTAS PARA 
QUE ME CHAMEM CROQUETE. 
O SPORTING É REPRESENTADO 
POR TODAS AS CLASSES" 

tão muito eficiente, racional e sus-
tentada para o Sporting ombrear 
com os rivais", prossegue, admi-
tindo também que será remune-
rado, tal como a sua equipa. 

Pela paz no futebol 
Garantido que está cansado do 
"clima de guerra no futebol", José  

Maria Ricciardipromete que con-
sigo haverá uma nova filosofia. 

"Quero reatar relações com 
clubes, incluindo o Benfíca, pois 
esta luta fratricida só retira recei-
tas e gente dos estádios", assume o 
associado, que também promete 
umprojeto desportivo ambicioso: 
"É muito importante estar na 
Champions e a melhor maneira de 
consegui- lo é sendo campeão. Nas  

modalidades queremos continuar 
a ser um clube eclético, mas o 
principal esforço será no futebol. 
Nos últimos 30 anos fomos cam-
peões duas vezes." 

Agradecendo o trabalho que 
está a ser feito por Sousa. Cintra e 
pela Comissão de Gestão, o ban-
queiro manifesta-se contrário às 
candidaturas de Bruno de Carva-
lho e Carlos Vieira. "Quem come- 

te ilegalidades e elege órgãos ilegí-
timos não pode concorrer às elei-
ções. É a minha opinião, caberá 
aos órgãos decidirem", alerta. 

-*ando o seu total apoio a José 
Pàeiro, José Maria Ricciardi tam-
bém comentou as rescisões. 
"Penso que os jogadores se preci-
pitaram. Compreendo o terror, 
mas depois da destituição deviam 
ter tido calma", conclui. 

"Há condições para o 232  título" 
FREDERICO VARANDAS CON FIANTE 

R Frederico Varandas esteve em 
Beja e considerou que esta época o 
Sporting pode ambicionar chegar 
ao título de campeão, que para o 
candidato à presidência dos leões 
será... o 23.2  da sua história. 

"Há condições para fazer o 23º 
título, não tenho dúvidas nenhu-
mas. É ao 2.32  título que os sporbin-
guistas têm de apontar. possí- 

vel", disse o antigo diretor clínico 
do Sporting, considerando que o 
jogo com o Marselha foi um teste 
positivo. "Foi um bom jogo, de 
pré-temporada. Nesta fase as per-
nas pesammuito. O resultado pesa 
sempre nos sócios e adeptos, mas é 
um jogo de treino. O grande obje-
tivo é arrancar bem a época", ana-
lisou o candidato. 

Fernando Mamede, ex- atleta do 
Sporting e bronze em Madrid, em 
1981, apoiou Varandas em Beja e 
explicou o porquê da escolha. "É a 
candidatura mais credível. Conhe-
ce o Sporting muito bem, está nos 
meandros do futebol e por detrás 
tem gente muito boa em todas as 
áreas. E a candidatura quepromete 
=Sporting forte", afirmou. 

Página 11



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,00 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 76107416 30-07-2018

COM 200 PESSOAS 

Tavares Pereira 
hoje em Oeiras 

Vieira fez tertúlia 

CAMPEÃO. José Tomaz conquistou o título nacional pelos leões em 2000/01 

CAMPANHA 

Carlos Vieira 
em Aveiro 

EM VIANA DO CASTELO 

BdC faz alerta 
sobre regresso 
da "elite" 
GE Bruno de Carvalho esteve 
ontem em Viana do Castelo, 
onde prestou esclarecimentos, 
almoçou com apoiantes e não 
fugiu ao tradicional 'arroz de 
sarrabulho'. 

"Vamos esbarrando nas ile-
galidades de Jaime Marta Soares 
e da Comissão de Fiscalização, 
que mantêm a mentira da sus -
pensão e se posso ou não ser 
candidato. É apenas umatenta.-
tiva de desmobilizar as pessoas, 
mas não conseguem", garantiu 
o presidente destituído. Ainda 
antes de José IvlariaRicciardi ter 
anunciado que vai concorrer, 
BdC foi claro sobre o tema: 
"Quem quiser ir a eleições, que 
vá. Acho que todos são bem-
vindos", afirmou. Ainda assim, 
deixou o alerta. "Aelite que tan-
to mal fez ao Sporting nas últi-
mas décadas e que nós conse-
guimos alterar, já voltou. Foi só 
olhar para a tribuna no jogo de 
apresentação e constatar. Não 
podemos deixar uma institui-
ção como o Sporting ser tomada 
de assalto", concluiu. 

Ao final da tarde, BdC passou 
por Vila Real, tendo terminado 
o dia em Peso da Régua. o P.X. 

JOÃO BENEDITO EM TIRES 

1? O candidato à presidência do 
Sporting, João Benedito, esteve 
ontem no Algarve, em Sintra e 
acabou o dia no Núcleo Sportin-
guiSta de Tires, respondendo às 
dúvidas dos sócios. Para o antigo 
jogador de futsal, a campanha está 
de vento em popa: "As pessoas 
têm aceitado.este novo paradigma 
no olhar sobre o desporto. Estou  

PARA AS MODALIDADES 

O empresário pretende 
que o clube mantenha a 
aposta no ecletismo para 
reforçar a hegemonia 

UI O programa eleitoral de Pedro 
Madeira Rodrigues defende uma 
aposta forte nas modalidades e, 
para garantir este objetivo, o can-
didato já escolheu° nome respon-
sável por esse departamento. O 
trunfo eleitoral do empresário é 
José Tomaz, um nome forte do an-
debol português que mantémuma 
forte relação com o clube leonino. 

Licenciado em Educação Física 
e com uma pós-graduação em 
Alto Rendimento Desportivo rea-
lizada no Comité Olímpico Espa-
nhol, este professor, de 66 anos, 
destacou-se como treinador de 
andebol no Sporting, Belenenses 
e Desportivo da Encarnação. Pelo 
clube leonino sagrou-se campeão 
nacional em 2000 / 01, quebrando 

aqui pelo Sporting, porque sou fi-
lho clo Sporting. Queremos imple - 
menta r uma cultura de vitória." 

João Benedito não quer operar 
uma revolução, quer constru ir so-
bre o que está bem feitO: "O futuro 
deve ser na base do que temos, 
sem nos preocuparmos com os 
fantasmas cio passado. Temos ou-
vido os sócios e eles reveem - se em  

um jejum de 15 anos. Este troféu 
ainda foi valorizado com um o 
triunfo na Taça de Portugal que 
permitiu a dobradinha ao clube 
de Alvaiade. Na temporada se-
guinte garantiu mais uma Taça de 
Portugal para os leões nesta mo-
dalidade, um conquista que lhe 
permitiu disputar e vencer a Su-
pertaça em 2002/03. 

O PROFESSOR GANHOU VÁRIOS 
TÍTULOS NO ANDEBOL 
E JÁ FOI DIRETOR DESPORTIVO 
DOS LEÕES NESTA ÁREA 

Dada a excelência do seu traba-
lho na secção de andebol, acabou 
por ser chamado a desempenhar o 
cargo de diretor desportivo para as 
modalidades, uma função que po-
dera voltar a abraçar caso a lista de 
Madeira Rodrigues vença as elei-
ções. Este currículo acabou por 

nós. O nosso projeto é aliciante." 
Benedito vai continuara apostar 

num Sporting eclético e ganhador, 
"escudado em pessoas comprovas 
dadas na gestão desportiva e fi - 
nanceira". E questionado sobre o 
futebol, disse: "O treinador José 
Peseiro tem tudo para -vir a ser 
campeão pelo Sporting. Temos de 
defender aquilo que temos." o A.R.  

valer-lhe a atribuição do Prémio 
Stromp, uma distinção que juntou 
à Medalha de Mérito Desportivo 
que alcançou quando era prepara-
dor físico da Seleção Nacional de 
hóquei em patins. 

Apresentação em Belém 
O nome de José Tomaz será hoje 
oficialmente apresentado, pelas15 
horas, após um almoço de traba-
lho que vai decorrer num restau-
rante na zona de Belém. 

Para além de Pedro Madeira Ro-
drigues, estarão presentes Maria-
no Barreto (coordenador para o 
futebol), Luís Gonçalves (secretá-
rio-técnico) e Delfim. O antigo jo-
gador, conforme Record noticiou 
oportunamente, terá a responsa-
bilidade de acompanhar de perto o 
plante]. profissional. Resta ainda 
acrescentar a presença de Ricardo 
Pina Cabral, o nome escolhido 
para assumir o cargo de assessor 
jurídico na lista. 

Fernando Tavares Pereira 
reúne-se hoje em Oeiras com 
cerca de 200 apoiantes da sua 
candidatura num jantar de 
confraternização, no qual irá 
igualmente explicar as linhas 
do seu projeto. Amanhã, Ta-
vares Pereira vai apresentar o 
seu programa para a presidên-
cia do Sporting, numa sessão 
que irá decorrer num hotel em 
Lisboa. É previsível que se fi-
quem a conhecer também 
mais caras do projeto. o 

Eal  Carlos Vieira esteve ontem 
em Aveiro e reuniu-se com 
apoiantes cia sua candidatura, 
dos núcleos da região, numa 
sessão que também foi aprovei-
tada para esclarecer Os sócios e 
adeptos sobre o seu projeto para 
a liderança do clube. Depois de 
ter adiado a apresentação do 
seu programa, esta semana ser-
virá para o antigo administra-
dor da SAD verde e branca ex-
por as suas ideias e falar das 
propostas para o futuro. 

PELO PAÍS 

Zeferino Boal 
vezes três 

Zeferino Boal promoveu 
ontem très encontros com os 
sócios e adeptos do Sporting. 

O candidato começou em 
Leiria, onde teve a oportuni-
dade de visitar o museu do 
clube, na presença de Bernar-
das Dinis, deslocando-se de-
pois ao Solar do Norte, no Por-
to. Por fim, Boal deslocou-se 
ao Núcleo de Estarreja, onde 
confraternizou com mais 
adeptos. Hoje, o candidato es-
tará em Grândola. 0 

"Fim aos fantasmas do passado" 

JOSE TOMAI E APOSTA 
DE MADEIRA RODRIGUES 
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ESTA TERÇA 
O QUE FARIA COM 
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In) milhões 

frre, wr 
António Magalhães A Bernardo Ribeiro 

VOTO DE 
CONFIANÇA 
A VIVIANO 
LEÕES NÃO VÃO 
AO MERCADO POR 

RAFAEL LEÃO 
AINDA 
EM ABERTO 
CINTRA DETERMINADO 
EM RESGATAR 

UM  GUARDA-REDES .  JOGADOR 

PU8UCIDADE 

SPORTING 
P.4 A8 

"Não permitirei que 
).clube deixe de ser 
rnaioritário na SAD" 

RICCIARDI 
INCLUI INSCRIÇÃO 
PARA rr",:l.  
LIGA  í?eccnt 
RECORD  

MIGUEL 
VELOSO 
NAS MÃOS 
DE PESEIRO 

TUDO SOBRE A NOVA ÉPOCA EM 340 
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FOI PRECISO USAR... MARTELO 
4. PARA SERMOS CAMPEÕES DA EUROPA  

NTI 
A TI` ULAR 

TREINADOR SABE QUE PODE PERDER 
RÚBEN DIAS PARA O LYON 

FERREVRA  NÃO INSPIRA CUIDADOS 

 Y2 L51991kv215 — 
ÁLVARO GOLO DO JOVEM AVANÇADO 

GARANTE VITÓRIA JUSTÍSSIMA  
JOÃO FILIPE VOLTA A ENCANTAR 
E JUVENTUS DÁ 7 MC POR TRINC-ÁO  

HÉLIO SOUSA  "Estes meninos 
são umas joias" 

ENCONTROS IBERICJeS 
3 a5 de agosto 

BRAGA JÚNIOR  ,,? 4  JORNAL MIGAI 2,2  

ITÁLIA
• 

 P.23 COMEÇA HOJE • 

AI ESTA A NA JUVENTUS 

CR7 PROVOCOU EUFORIA A CHEGADA A TURIM 

IMIT01111  

POUCAS VAGAS  NA LISTA PARA A VEM 

CHIDOZIE,1  
BRUNO COSTA 

E HERNÂNI 
SÃO PARA 

FICAR 

"Boavista procura 
subir degrau a degrau" 
RECORD OFERECE  50 BRHFTES 
PARA O BOAVISTA-GETAFE 

PELA 
PRIMEIRA VEZ 

P.15 

VOLTAAFRANÇA P.26/27  

GERAINT THOMAS VENCEDOR 
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Andebol: Inter consolida liderança na classe masculina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=63a2a7b8

 
2018-07-30 10:29:31+01:00
 
O Interclube consolidou, este domingo, a liderança do campeonato nacional sénior masculino de
andebol
 
O Interclube consolidou, hoje, a liderança do campeonato nacional sénior masculino de andebol, agora
com oito pontos, após derrotar o Petro de Luanda, por 25-20, em jogo da quarta jornada, realizado no
pavilhão da Cidadela.
 
Num jogo em que os ataques não foram tão concretizadores, os "polícias" (vice-campeões)
conseguiram, a cinco minutos do intervalo, criar um "grande" fosso e sair em vantagem de 14-11 para
o intervalo.
 
Na etapa complementar ficou visível a falta de serenidade dos jogadores de ambas formações, pois
falhavam muitos golos na linha dos nove e sete metros, respectivamente.
 
Mas, com algum esclarecimento, o Interclube foi capaz de manter a vantagem, chegando a aumentar
para cinco a diferença de golos.
 
Para a mesma jornada, jogam esta noite, na classe masculina, 1º de Agosto (detentor do troféu) e
Marinha de Guerra.
 
Sportinforma / Angop
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Vitória reforça apoio e coloca 
andebol na luta pela subida
VFC A SAD do 
Vitória e a secção de 
andebol assinaram 
um protocolo que 
estabelece um 
maior apoio. Secção 
recebe um montante 
monetário e fi ca 
com a concessão 
dos bares do estádio. 
Responsáveis dizem 
que a subida não 
fi ca garantida mas 
asseguram que a 
equipa estará na 
luta.  

Vitória e a secção de an-
debol do clube assina-
ram na passada quinta-
-feira um protocolo que 

garante mais apoio à modalida-
de. A administração entrega um 
montante monetário e cede o va-
lor da concessão dos bares do es-
tádio, de modo a que a secção se 
possa reforçar e lutar pelo re-
gresso à I Divisão. 

“Determinámos que era tempo 
de dotar a secção de meios que a 
permitissem ter sustentabilida-
de fi nanceira e capacidade para 

lutar pela dinamização e expan-
são do andebol”, disse o presiden-
te dos sadinos, Vítor Hugo Valen-
te, que lembrou os tempos áureos 
da modalidade em Setúbal. 

“A I Divisão é o escalão em que 
o clube e a cidade merecem es-
tar”, afi rmou o presidente, acres-
centando que é preciso mostrar 
que a SAD não está apenas fo-
cada no futebol. “A SAD, por ser 
do clube, tem de estar ao serviço 
daqueles que são os interesses do 
Vitória”, rematou. 

O documento foi assinado por 

Vítor Hugo Valente e por Car-
los Silva, da Andgerações, Sér-
gio Casal, diretor responsável pe-
las modalidades, e Rui Mamede, 
coordenador da secção.

“Entrei no andebol do Vitó-
ria há quatro anos, numa altura 
muito difícil, em que fomos ten-
do verbas para o andebol ter con-
tinuidade e pouco mais. Este pro-
tocolo traz um outro ânimo, uma 
outra vida à secção”, disse Carlos 
Silva. “Ninguém pode garantir a 
subida, mas com este apoio va-
mos estar na luta. Agora o Vitó-
ria está um degrau acima”, acres-
centou. 

O valor entregue à secção não 
foi revelado mas, segundo os res-
ponsáveis, é um montante que 
será uma grande ajuda. “A prio-
ridade será contratar jogadores 
que possam ser uma mais-valia e 
dar melhores condições de logís-
tica à secção e, por sinal, a todos 
os seus atletas”, disse o coorde-
nador Rui Mamede, que garan-
tiu que em breve surgirão novi-
dades. POR  MIGUEL NUNES AZEVEDO

� DR �
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A Fechar  PÁG. 16

Assembleia Municipal 
gera controvérsia 
devido a gestão de 
equipamentos e 
condições de trabalho
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Vitória anuncia regresso 
de Diego Silva para treinar 
sub-23
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