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O SUB-21. Selecionador Nuno 
Santos chamou 16 atletas 
para o estágio da Seleção 
Nacional sub-21 masculina, a 
realizar em Almada, de 22 a 
26 deste mês. 
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ANDEBOL 

Alemães 
na Europa 
--)FC Porto e Benfica defron-
tam alemães na Taça EHF; 
águias jogam hoje em Fafe 

São ambas alemãs as equipas 
que FC Porto e Benfica 
defrontarão na 3.' eliminatória da 
Taça EHF masculina, sorteadas 
ontem na sede da Federação 
Europeia de Andebol , em Viena, 
Áustria. Aos dragões saiu o SC 
Magdeburg, aos encarnados o 
TSV Hannover-Burgdorf, 
começando ambos por jogar na 
Alemanha a la mão da 
eliminatória, a 17/18 de 
novembro de 2018, sendo a 2.' 
disputada nos respetivos 
recintos a 24/25 do mesmo mês. 
Os 16 vencedores qualificam-se 
para a fase de grupos, que 
principiará a 9 de fevereiro do 

RUI RAIMUNDO/ASF 

Resende não descura pormenores 

CAMP. ANDEBOL 1 
-,11.a Jornada (antecipada)-) Hoje 

Benfica - AC Fafe 21h 
Pavilhão Municipal, em Fafe  

TAÇA EHF MASCULINA 
-> 3.' Eliminatória 

HK Malmü (Sue)-HCD. S. Constanta (Rom)  
SC Magdeburg (Ale)-FC PORTO (POR) 
FBM Granollers (Esp)-RKG Velenje (Esl)  

BML La Rioja (Esp)-K. Schaffhausen (Sul)  
KS Azoty-Pulawy SA (Pol)-Selfoss (10  

THW Kiel (Aut)-Drammen HK (Nor) 
Aalborg Handbold(Din)-Füchse Berlin(Ale)  

Olympiacos SFP (Gre)-RK Nexe (Cro)  
HCE Rabotnik Bitola (Mac)-BSV Bern (Ale)  

Hannover-Burgdorf (Ale)-BENFICA (POR) 
A. Bocholt (Bel)-Liberbank Cuenca (Esp)  
G. Tatabanya KC (Hun)-OCI-Lions (Hol)  

HCB Karvina (R. Che)-Balatonfüredi (Hun)  
Vojvodina (Ser)-GOG (Din) 
PAUC (Fra)-TTH Holstebro (Din)  
Maccabi Lezion (Isr)-SR Var Handball (Fra)   

próximo ano. Será, aliás, por 
causa destes compromissos 
europeus que a equipa treinada 
por Carlos Resende e qualificada 
para esta 3.a  ronda após vencer o 
Hafnarfjordur, da Islândia (37-32 
e 31-34 nas duas mãos 
respetivas), antecipa já para esta 
noite (21 horas) a partida da 11,a 
jornada do Andebol 1 que deveria 
jogar a 24 de novembro com o 
AC Fafe, clube que também anuiu 
a trocar os locais de jogo. Assim, 
o Benfica-AC Fafe de hoje terá 
lugar no Municipal de Fafe, às 21 
horas, o AC Fafe-Benfica de 22 
de fevereiro de 2018 jogar-se-á 
na Luz. «Surpreender o Benfica 
é difícil, porque tem jogadores 
muito experientes, mas vamos 
tentar impor o nosso jogo e fazer 
um bom resultado», antecipa 
Viktor Tchikoulaev, o treinador 
do AC Fafe, (11.° da tabela com 2 
vitórias), acerca do jogo desta 
noite com o 2.° classificado, e 
sobre o qual Pedro Vieira, adjunto 
de Carlos Resende, assegura: 
«Podemos ser o nosso pior 
adversário neste jogo se 
entrarmos relativamente 
desleixados e não 
concentrados.» 
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O ÁRBITROS. Dupla.  
internacional portuguesa, 
Ivan Caçador e Eurico Nicolau 
foram nomeados pela EHF 
para dirigir, dia 28, em 
Ankara, o Turquia-Islândia, a 
contar para o Grupo 3 de 
qualificação para o Europeu-
-2020 sénior masculino. 
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O SELEÇÃO. Portugal recebe 
a Roménia dia 24 (20 h), no 
Municipal de Santo Tirso, 1.° 
jogo do Grupo 6 de 
qualificação para o Europeu 
sénior masculino de 2020 e 
os bilhetes (5€) já podem ser 
adquiridos através da rede 
blueticket, ou nas lojas Fnac 
e Worten de todo o país. 
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O ANDEBOL Frankis Carol foi eleito 
para o 7Ideal da 5.a jornada da Liga dos 
Campeões, pela prestação no triunfo 
do Sporting frente ao Tatran Presov, na 
Eslováquia (30-27). Marcou 10 golos 
em 11 remates. 
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TAÇA EHF DE ANDEBOL 

DRAGÕES E ÁGUIAS 
O Fe Porto e o Benfica 
vão defrontar os ale-
mães do SC Magdebur-
go e do TSV Hannover, 
respetivamente, na ter-
ceira eliminatória da 
Taça EHF de andebol. 

Página 6



A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 21,31 x 25,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 77244977 17-10-2018

°Atleta sofreu ataque cardíaco fulminante no pavilhão do clube de Santa Maria da Feira, onde esteve equipa médica 
°André Campos tinha 23 anos e morreu no primeiro treino de andebol após concluir mestrado em Bioquímica 

André Campos pertencia a 
uma família bastante conhe-
cida de Vila Nova de Gaia. Os 
amigos lamentaram a morte 
do jovem, nas redes sociais, 
numa enorme onda de cons-
ternação. 

As cerimónias fúnebres do 

jovem atleta serão realizadas 
hoje, a partir das 12h00, na 
igreja do mosteiro da Serrado 
Pilar, em Vila Nova de Gaia. O 
corpo será depois transporta-
do para a última morada, no 
cemitério do Olival, no mes-
mo concellío. 

g 

Corpo está na morgue, em Santa 
Maria da Feira 

Dor e consternação nas redes sociais 

SANTA MARIA DA FEIRA 

Atleta morre no primeiro 
treino após o mestrado 
HOMENAGEM O  André Campos, de 23 anos, é recordado como um jovem educado e respeitador 
PÂNICO O  Caiu inanimado durante a pausa de um exercício. Colega e diretor tentaram a reanimação 

PAULO JORGE DUARTE 

A
ndré Campos quis sur-
preender os colegas e re - 
g,ressou à equipa de ande -

boi do S. Paio de Oleiros, segui) - 
da - feira, para o primeiro trei-
no, como tinha prometido, de-
pois de concluir uni mestrado 
em Bioquímica. Durante uma 
pausa de um exercício para ou-
vir o treinador, o jovem, de 23 
anos, caiu inanimado, no pavi - 
lhão do clube de Santa Maria da 
Feira, vítima de um ataque car-
díaco fulminante. "É de lamen-
tar a morte de um jovem educa--
do, respeitador e que todos res -
peitavam.. Neste momento de 
dor, resta-nos desejar força e 
coragem à família e aos alui- 

ANDRÉ CAMPOS TINHA 
FORMAÇÃO SUPERIOR 
NA ÁREA DE BIOQUÍMICA 

gos", disse ao CM Carlos Mal-
ta, presidente cio clube. 
O alerta foi dado pelas 21h00. 

Durante cerca de 43 minutos, 
um jogador, com o apoio de um 
diretor cio clube e do pai de um 
atleta todos com conheci -
mentos de primeiros socorros -
tentaram reanimar André. 
Quando a equipa médica de 
emergência e reanimação do 
Hospital de Santo António che-
gou ao pavilhão, o atleta estava 
em paragem cardiorrespirató --
ria. Foram realizadas manobras 
de reanimação, sem sucesso. O 
corpo foi levado pelos Bombei - 
ros de Lourosa para autópsia. A 
GNR de Lamas esteve no local. 6 
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"FAÇAM 
O QUE 

QUISEREM" 

TERROR EM ALCOCHETE P.12 E 13 

BRUNO DÁ MOTE Á CLAQUE NA 
VIOLÊNCIA SOBRE JOGADORES 

GOOGLE REVELA DADOS P.31 FC PORTO P.34 

BENFICA JÁ TEM 'VAMPIROS' 
DADOS DE BLOGGERS ATACAM OLIVAL 

da manhã DIRETOR-GERAL EDITORIAL: OCTAVIO RIBEIRO 
DIR.-GERAL EDITORIAL-ADJ.: ARMANDO ESTE VES PEREIRA 

QUARTA-FEIRA 17/10/2018 IDIÁR101  Cl (C/IVA) 

CARLOS SILVA 

BANQUEIRO 
VISADO 
NA SEQUELA 
DO CASO FIZZ 
P.28 

SECRETÁRIO DE ESTADO www.cmjornal.pt  

DIRETOR-EXECUTIVO: CARLOS RODRIGUES DIR.-ADJUNTOS:JOSE CARLOS CASTRO E PAULO JOÃO SANTOS 

OR AMENTO NO SEU BOLSO 
MINIS " 10 DAS FINAN AS PREVÊ RECORDE DE RECEITAS FISCAIS 

RS CASTIGA 
CARGA SOBRE 

FAMÍLIAS 
VÃO PAGAR 

MAIS IMPOSTOS  

CENTENA AGARRADO 
A 50 MILHÕES PARA 
A FUNÇÃO PÚBLICA 

MANUTENÇÃO 
DOS ESCALÕES INDUZ 
MAIS PRESSÃO FISCAL 

AUMENTOS SALARIAIS 
AUTOMÓVEIS RENDE 
1200 MILHÕES AO FISCO 

ADMINISTRAÇÃO 
INTERNA COM MENOS 
DINHEIRO PARA GERIR 
PÁ A 11 

 

DELATOR DIZ EM TRIBUNAL P.14 

"CHEFES DA PJ 
QUERIAM 15% 

DA DROGA" 

Ricardo Macedo, à esquerda 
na foto, é um dos acusados 

TRAGÉDIA NO ANDEBOL P.18 

MORRE 
NO PRIMEIRO 
TREINO APÓS 
O MESTRADO 

DESPERTE 
O HERÓI 
QUE HÁ NO 
SEU FILHO. 

CORREIO 

2° LIVRO 
Y,3ADO DIA 20 

POR APENAS 

JORNAL 

VIDAS  P.41A 45 
QUEBRA DE1,2 MILHÕES DE RECEITA P.21 

Ordem dos Advogados 
baixa valor das quotas 

040072TE 20C 
RiCZEA 

5 
RONALDO 
PREPARADO 
PARA LONGA 
BATALHA 
JURÍDICA 

Processo 
deverá 
demorar 
dois anos 

HAVIA ANIMAIS SEDADOS P.48 

Mulher julgada por torturar 
e maltratar 30 cães 
que tinha dentro de casa 

- 11.1.<01.1. -- 
...1.4111•111111.11.1,4. 

FILME SOBRE ARMSTRONG P.39 

Festival de Veneza aplaude 
'O Primeiro Homem na Lua' 

4  URACAOVARRW AREA  CASTIGADA PELOS FOGOS DE 2017P  24 E 25 • 

TEMPESTADE DEIXA PREJUIZO DE MILHÕES 

Fm3 
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A9 Jogador de andebol morre no primeiro treino após o mestrado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/10/2018

Meio: Correio da Manhã Online Autores: Paulo Jorge Duarte

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f147296

 
2018-10-17 01:30:00.000
 
André Campos, de 23 anos, é recordado na Feira como um jovem educado e respeitador.  Caiu
inanimado durante a pausa de um exercício.
 
André Campos quis surpreender os colegas e regressou à equipa de andebol do S. Paio de Oleiros,
segunda-feira, para o primeiro treino, como tinha prometido, depois de concluir um mestrado em
Bioquímica. Durante uma pausa de um exercício para ouvir o treinador, o jovem, de 23 anos, caiu
inanimado, no pavilhão do clube de Santa Maria da Feira, vítima de um ataque cardíaco fulminante.
 
"É de lamentar a morte de um jovem educado, respeitador e que todos respeitavam. Neste momento
de dor, resta-nos desejar força e coragem à família e aos amigos", disse ao CM Carlos Malta,
presidente do clube.
 
O alerta foi dado pelas 21h00. Durante cerca de 45 minutos, um jogador, com o apoio de um diretor
do clube e do pai de um atleta - todos com conhecimentos de primeiros socorros - tentaram reanimar
André.
 
Quando a equipa médica de emergência e reanimação do Hospital de Santo António chegou ao
pavilhão, o atleta estava em paragem cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação,
sem sucesso. O corpo foi levado pelos Bombeiros de Lourosa para autópsia. A GNR de Lamas esteve
no local.
 
Dor e consternação nas redes sociais
André Campos pertencia a uma família bastante conhecida de Vila Nova de Gaia. Os amigos
lamentaram a morte do jovem, nas redes sociais, numa enorme onda de consternação.
 
As cerimónias fúnebres do jovem atleta serão realizadas esta quarta-feira, a partir das 12h00, na
igreja do mosteiro da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia. O corpo será depois transportado para a
última morada, no cemitério do Olival, no mesmo concelho.
 
Paulo Jorge Duarte
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Clubes inverteram locais dos jogos entre si
AC Fafe recebe Benfica hoje às 21 horas
em jogo antecipado da 11.ª jornada
O AC Fafe recebe hoje, às 21 horas,  o Benfica, em jogo antecipado da 11.ª
jornada da fase inicial do campeonato nacional Andebol 1. 
Trata-se, em termos formais,  do encontro Benfica-Fafe antecipado por
acordo entre clubes, envolvendo também a inversão de locais entre a
primeira volta e a segunda volta.   
Assim, na segunda volta desta fase, o jogo AC Fafe-Benfica, referente à
jornada 24, terá lugar dia 23 de Fevereiro de 2019, em Lisboa.
No passado fim-de-semana, para a sétima ronda, os fafenses perderam
em casa (23-26) com o ABC , enquanto o Benfica - que já antecipara esta
jornada para dia 22 de Setembro, tendo batido na Luz (40-18) o Arsenal
da Devesa - garantiu o apuramento à terceira eliminatória da Taça EHF.
São já conhecidos os adversários: o clube da Luz, tal como o FC Porto, va-
jam à Alemanha para defrontar Hannover e FC Porto, respectivamente.  
Tendo seis jogos disputados, o AC Fafe - razões climatéricas impediram
na sexta jornada deslocação aos Açores para visita ao SC Horta, tendo es-
se jogo sido adiado para 1 de Novembro -  é 11.º com 10 pontos, enquan-
to o Benfica, que tem sete jogos, é segundo classificado com 19 pontos,
tantos quantos o Sporting e o FC Porto. 

§andebol
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Francisco Silva, primeira linha
do ABC/UMinho, é o único jo-
gador de clubes minhotos na
convocatória para a selecção na-
cional de andebol de sub-21 que
vai, entre os dias 22 a 26 de Ou-
tubro, estagiar em Almada. 

Com o quarto lugar no Euro-
peu 2018 de sub-20, Portugal
garantiu a presença na fase final
do campeonato do mundo de
sub-21 de 2019, a disputar em
Espanha.

O seleccionador Nuno Santos
convocou os guarda-redes Dio-
go Valério e Manuel Gaspar, do
Boa Hora, clube de onde vai
também Bruno Gaspar, para a
ponta esquerda. Para esta posi-

ção específica segue também
Leonel Fernandes, jovem extre-
mo do FC Porto.

São ainda chamados os laterais
Salvador Salvador (Sporting),
Ruben Ribeiro (Avanca), Pedro
Santana (Boa Hora) e Miguel
Pinto (FC Porto).

Como pivots, são convocados
Luís Frade (Sporting), Tiago
Sousa (FC Porto) e Pedro Lou-
reiro (Benfica), enquanto como
pontas direitas vão Nuno Reis
(Sporting) e Jenilson Monteiro
(Avanca). 

A convocatória completa-se
com os centrais Francisco Perei-
ra (Benfica) e Gonçalo Veira
(Águas Santas). 

Notam-se ausências  de André
Gomes, lateral bracarense do FC
Porto e do também lateral Diogo
Silva, eleito  jogador mais valio-
so do campeonato da Europa de
andebol de sub-20.

Primeira linha do ABC é único minhoto na convocatória para estágio em Almada

Francisco Silva volta à selecção nacional sub-21

DR

Francisco Silva na selecção nacional
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111 A equipa da Secção 
de Andebol da Académi-
ca (SA/AAC) recebeu, na 
tarde do passado sábado, 
na 1.ª jornada do Campe-
onato Nacional de Seniores 
Masculinos (3.º escalão do 
andebol masculino por-
tuguês), o Académico de 
Viseu. A estreia no campe-
onato não foi feliz, com os 
estudantes a serem der-
rotados pela margem mí-
nima, 27-26, pela equipa 
viseense. 

A entrada no encontro 
surpreendeu, pela nega-
tiva, com a Briosa, em 15 
minutos, a marcar apenas 

4 golos, não tendo conse-
guido recuperar da des-
vantagem até ao intervalo, 
período onde chegou a 
perder por 16-10. A grande 
dificuldade em entrar na 
defesa adversária, aliada à 
permeabilidade defensiva 
penalizaram os estudan-
tes, que raramente conse-
guiram ter o controlo do 
ritmo de jogo. 

Na segunda parte, já 
com as alterações táticas 
introduzidas pela equipa 
técnica de Ricardo Sousa, 
a Académica fez uma bri-
lhante recuperação, tendo 
empatado o jogo e estado, 

inclusive, em vantagem. 
A melhoria no ataque e o 

maior ritmo de jogo per-
mitiram recuperar e passar 
a “controlar” o encontro. 
Nos momentos finais fal-
tou clarividência, com os 
homens de Coimbra a per-
mitirem que o Académico 
de Viseu voltasse para a 
frente do marcador, con-
sumando o triunfo pela 
margem mínima. Desta-
que para os nove golos 
Diogo Carvalho.

Na 2.ª jornada a equipa 
da SA/AAC joga no Muni-
cipal de Estarreja frente à 
equipa local. 

Andebol Académica surpreendida 
no primeiro jogo do campeonato 
pelo Académico de Viseu

Académica derrotada pela margem mínima pelo Académico de Viseu

Secção de Andebol/AAC
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A Académica começou da pior
maneira a participação no Na-
cional da 3.ª Divisão, ao perder
no Pavilhão 1 do Estádio Uni-
versitário, por 26-27 com o Ac.
Viseu. 

A entrada em jogo da Acadé-
mica foi bem negativa, uma vez
que aos 15 minutos apenas ti-
nha marcado quatro golos (4-
7), não conseguindo recuperar
da desvantagem até ao interva -
lo (10-16), mostrando grande
dificuldade em entrar na defesa. 

Na segunda parte, a turma
escolar surgiu transfigurada e
protagonizou uma brilhante re-
cuperação. Melhorou no ata-
que, aumentando o ritmo de
jo go e com grande atitude che-
gou a igualar o marcador, fal-
tando clarividência nos mo-
mentos decisivos, com o Ac. Vi-
seu a conseguir vencer pela
margem mínima. Em destaque
pela turma academista esteve
Diogo Carvalho, autor de nove
golos. Segue-se uma difícil vi-
sita ao reduto do Estarreja. 

Na formação, os iniciados
voltaram a claudicar, desta vez
no terreno do Alavarium, por
29-24. Os infantis foram derro-
tados pelo S. Bernardo por 52-
36.

Sorte distinta para os minis
da Académica que receberam
e bateram o Ílhavo, por 32-28.|

Académica 
perdeu em casa
na estreia

AAC perdeu com o Ac. Viseu

Andebol
Provas nacionais
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Ricardo Ferreira Santos

Diário de Coimbra Qual a
sensação de viver por dentro
uns Jogos Olímpicos da Ju-
ventude?
João Gonçalves Ainda me
sin to algo surpreso com toda a
dimensão que este Jogos Olím-
picos destinados aos jovens
têm. A única diferença é mesmo
a faixa etária porque todas as
condições são iguais aos Jogos
Olímpicos de seniores. Esta ex-
periência vai ficar marcada pa -
ra sempre na minha vida, algo
que nunca esquecerei.

Quando é que o grupo sentiu
que podia ir longe nestes Jo-
gos Olímpicos?
Acreditámos desde o estágio
em que o objectivo de chegar
às medalhas foi delineado. Sa-
bíamos bem da nossa capaci -
da de e tínhamos noção do que
tínhamos pela frente. O traba-
lho fantástico dos nossos trei-
nadores, quer aqueles que vie-
ram connosco à Argentina,
quer aqueles que ficaram em
Portugal, ajudou-nos bastante
na conquista da prata.

O que faltou para vencer a
Espanha na final?
Acabou por faltar o factor sorte.
Os “shootouts” são sempre uma
lotaria. Também jogámos con-
tra uma selecção muito capaz
e mais habituada a finais do que
nós o que acabou por influen-
ciar um pouco a partida. No en-
tanto, mantemo-nos verdadei-

ros a nós próprios com uma
defesa muito compacta e um
ataque eficaz. Perdemos a final
num remate que bate na areia
e desvia, foi uma situação de
azar. Isto é um marco histórico
nas nossas vidas. Sentimo-nos
muito orgulhosos daquilo que
conquistámos ao longo da pro -
va e receber esta medalha é
uma vitória para o andebol por-
tuguês e para as modalidades
colectivas de Portugal.

O que mais lhe agrada nesta
variante de praia?
O que mais me agrada no an-
debol de praia é mesmo a es-
pectacularidade. O facto de dar
importância a golos impressio-
nantes como um remate em
pirueta ou em aéreo, valendo
dois pontos em vez de um, en-
che os olhos a quem pratica e
a quem observa este desporto.
É uma variante mais relaxante
e não tão stressante em relação
ao andebol de pavilhão. É um
desporto absolutamente fasci-
nante que devia ganhar mais
respeito dentro do mundo do
andebol. Oxalá que com esta
conquista tal aconteça.

Como surgiu a paixão pelo
andebol e como acaba por
se fixar na posição de guar -
da-redes?
Tudo começa na Escola Básica
e Secundária José Falcão, em
Miranda do Corvo, com o in-
centivo do professor Pedro Ca-
cho, que era treinador na Aca-
démica de Coimbra. Levou-me
para o desporto federado meio
ano depois e assim começou a
minha aventura no andebol.

Comecei a jogar em 2012 e jo-
guei na Académica até à época
2015/2016. Tive o privilégio de
acompanhar o renascer do an-
debol em Coimbra e estar as-
sociado a ele. A meio da época
2015/2016 mudei-me para o FC
Porto, clube que representei
meia época. Senti que tinha ne-
cessidade de expandir os meus
horizontes e conhecer a reali -
da de do andebol fora de Coim-
bra/Aveiro. Conseguimos o 5.°
lugar nacional no escalão de
iniciados. Esta experiência no
FC Porto preparou-me para a
época seguinte, que foi a época

de regresso à Académica. Fui
muito bem recebido e essa
épo ca culminou numa festa
enorme no Estádio Universitá-
rio, com a nossa subida ao Na-
cional da 2.ª Divisão. Também
de salientar que nesta época
surgiu a minha primeira cha-
mada às selecções nacionais de
andebol de pavilhão e andebol
de praia. Agora, envergo as co-
res de um clube que sempre
me ajudou e que quis o meu
sucesso: o São Bernar do. Es-
pero que o sucesso venha ad-
jacente a esta mudança. Na ver-
dade, eu queria ser jogador de

campo, mas sempre tive mais
aptidão para estar dentro dos
postes. Esta fixação na baliza
foi algo natural que ao longo
do tempo se verificou ser a es-
colha certa para mim.

Já referiu a despromoção ao
terceiro escalão na Acadé-
mica. O que faltou?
Acima de tudo, experiência.
Não foi uma época fácil. Fo-
mos para a 2.ª Divisão com
uma equipa muito jovem, com
uma média de idades pouco
superior a 21 anos. Jogámos
contra equipas muito habitua-
das ao estilo de jogo da 2.ª Di-
visão e essa foi a principal ra-
zão para não termos conse-
guido a permanência.

Vai torcer pela subida da
Académica este ano?
Claro! Embora tenha saído da
Académica, fiz lá amigos para
a vida e quero o sucesso deles
todos. Também é muito im-
portante para mim que o an-
debol floresça de vez em Coim-
bra e se mantenha vivo. Se a
Académica conseguir a subida,
lá estarei para festejar com eles.

Agora no São Bernardo, qual
a meta que definiram para
esta época?
O objectivo passa por levar este
clube histórico para a 1.ª Divi-
são de novo. Temos condições
para tal com uma equipa com
muitas soluções e que já joga
junta há alguns anos. O clube
dá-nos as infraestruturas ne-
cessárias para a subida e é feito
de boas pessoas. Tem tudo para
dar certo. |

“Esta experiência vai ficar marcada
para sempre na minha vida”
Medalha Natural de Miranda do Corvo, João André Gonçalves integrou a selecção nacional de andebol
de praia que ficou em 2.º lugar nos Jogos Olímpicos da Juventude que estão a decorrer na Argentina

João André Gonçalves com a “prata” em Buenos Aires

D.R.

Andebol
Jogos Olímpicos Juventude

Página 14



A15

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 17,72 x 16,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77247317 17-10-2018

José Roque

O leiriense Eduardo Oliveira
concluiu no passado domingo
a competição individual de
pentatlo moderno dos Jogos
Olímpicos da Juventude Bue-
nos Aires (Argentina) 2018 no
5.º lugar.

O atleta do Bairro dos Anjos,
em representação da selecção
nacional, foi o 15.º classificado
na prova de natação, somando
284 pontos, e o 11.º classificado
após as duas rondas da moda-
lidade de esgrima, acrescen-
tando 213 pontos ao seu ‘score’. 

Contudo, o momento alto da
participação de Eduardo Oli-
veira estava reservado para a
disciplina de laser run – que
conjuga a corrida com o tiro –
onde obteve o primeiro lugar
que o levou a obter a 5.ª posi-
ção final, com 1.128 pontos.

Rafael Paulo garante 
prata para Portugal

Já no andebol de praia em
masculinos houve outro atleta
leiriense em evidência. Fala-
mos de Rafael Paulo, atleta for-
mado no AC Sismaria e que re-
presenta actualmente o Spor-

ting CP, e que ajudou a forma-
ção das ‘quinas’ a obter o se-
gundo lugar nos Jogos Olím-
picos da Juventude. 

Na final, frente à Espanha, os
nossos ‘vizinhos’ entraram me-
lhor e ganharam a primeira
parte por 19-14. Na segunda

parte, Portugal foi mais forte e
ganhou por 18-16. Finalmente,
no ‘shoot-out’, Portugal des-
perdiçou um dos remates e a
Espanha, com mais eficácia,
venceu por 9-6.

O seleccionador nacional
Paulo Félix, natural de Espinho
e a residir em Leiria há vários
anos, não escondeu o orgulho
na medalha de prata conquis-
tada pelos lusos. 

"Perdemos na final com a
melhor selecção desta geração.
Em cinco competições inter-
nacionais, três europeus, um
mundial e uns Jogos Olímpi-
cos da Juventude só não ven-
ceram no Europeu no Monte-
negro 2018. Orgulho imenso
de ter trabalhado com esta ge-
ração masculina e feminina e
de termos conseguido resulta-
dos fantásticos para o nosso
País", referiu Paulo Félix em
declarações ao ‘website’ da Fe-
deração de Andebol de Portu-
gal.|

Eduardo Oliveira garante
5.º lugar nos Jogos 
Olímpicos da Juventude
Seniores Atleta leiriense esteve em destaque na Argentina, ficando perto das
medalhas. Rafael Paulo ajudou Portugal a segurar a prata em andebol de praia

Eduardo Oliveira destacou-se no laser run ao ficar em 1.º lugar

DR
Pentatlo Mod.
Buenos Aires
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Detentor da Taça, o Madeira Andebol SAD joga em São Pedro Sul. 

Definidos os 16 avos-de-final 
da Taça de Portugal 
Ficaram definidos no passado fim- 
de-semana todos os jogos referentes 
aos 16 avos-de-final da Taça de Por- 
tugal em andebol feminino, e que es- 
tão agendados para o próximo mês 
de Novembro. 

Nos encontros realizados da pri- 
meira eliminatória, de destacar a vi- 
tória do 'regressado' Benfica, no re- 
duto do Vela de Tavira, por 28-18. A 
equipa encarnada, que esteve várias 
décadas ausente das provas nacio- 
nais em termos femininos, tem a 
particularidade de contar com atle- 
tas madeirenses, onde se destaca a 
capitão Filipa Correia e ainda o téc- 
nico insular, Artur Rodrigues que 
ocupa o cargo de treinador adjunto. 

Quanto aos 16 avos-de-final, o 
Benfica, que milita na II Divisão na- 
cional, irá agora medir forças com o 
primodivisionário Colégio de Gaia, 
numa partida que está agendada 
para o dia 10 de Novembro no Pavi- 
lhão da_Luz. 

Em relação às duas equipas da 
Madeira que militam na I Divisão 
Nacional, o Club Sports Madeira já 
conhecia o seu adversário anteci- 
padamente, nomeadamente o Se- 
túbal. A partida está marcada para 
o dia 1 de Novembro em Setúbal. 
Finalmente, as campeãs nacionais, 
e detentoras da Taça, Madeira An- 

debol SAD, irá deslocar-se ao redu- 
to da AD Academia Andebol São 
Pedro do Sul, também em jogo 
agendado para]. de Novembro. Re- 
fira-se que o adversário da SAD ga- 
rantiu o apuramento no passado 
domingo ao vencer na primeira 
eliminatória o Benfica Castelo 
Branco por 26-21. P. V. L. 
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O 
AC Fafe recebe ho-
je o Benfica, em en-
contro antecipado 
da 11.ª jornada do 

campeonato de andebol. 
A partida, para além de ter 
sido antecipada, vai jogar-
-se no Pavilhão Municipal 
de Fafe, realizando-se o 
da segunda volta na Luz.

A antecipação prende-
-se com a participação do 
Benfica na Taça EHF.

O AC Fafe, orientado 
por Viktor Tchikoulaev, 
ocupa a 11.ª posição, com 
dois triunfos conquista-
dos, enquanto o Benfica 
divide o primeiro lugar 
com Sporting e FC Porto.

Taça EHF:
FC Porto defronta 
Magdeburgo
O FC Porto e o Benfica 
vão defrontar os alemães 
do SC Magdeburgo e do 
TSV Hannover, respeti-
vamente, na terceira eli-
minatória da Taça EHF de 
andebol, de acordo com o 
sorteio realizado ontem 
em Viena, na Áustria.

A ‘fava’ do sorteio, ex-
cluindo os alemães de-
tentores do título Füchse 
Berlim e os ‘vice’ france-
ses Saint-Raphael, acabou 
por sair ao FC Porto, que 
vai medir forças com o se-
mifinalista das épocas de 
2016/17 e 2017/18.

O Magdeburgo já er-
gueu por três vezes a 
Taça EHF, em 1998/99, 

Andebol

AC Fafe recebe hoje Benfica

2000/2001 e 2006/07, 
além de contar ainda no 
seu palmarés com o triun-
fo na Liga dos Campeões, 
em 2001/02. 

A ‘cimeira’ luso-ger-
mânica da terceira ron-
da da Taça EHF, que an-
tecede a fase de grupos, 
tem os jogos da primei-
ra mão previstos para 17 
e 18 de novembro e os da 

segunda para 24 e 25 do 
mesmo mês.

O sorteio realizado di-
tou ainda que FC Porto e 
Benfica jogam a primeira 
mão no recinto do adver-
sário e a segunda em casa. 

Os 16 vencedores qua-
lificam-se para a fase de 
grupos da Taça EHF, que 
começará a 9 de feverei-
ro de 2019.

Andebol Clube de Fafe

A
C
F
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• • 

Mário Costa foi, enquanto 

jogador, foi um grandes 
pivôs da seleção nacional 
de andebol. 

"Andebol madeirense precisa 
de condições para evoluir muito mais" 
E\TREVISTA 

Walter Faria 
desporto@jm-madeira.p 

O
ex-andebolista Mário Cos-
ta, que totalizou 96 in-
ternacionalizações e re-
presentou o ABC de Braga 
nas épocas douradas des-

te clube minhoto, com duas pas- 
sagens pelo Madeira SAD, está 
de regresso ao continente devido 
a compromissos profissionais. 
Para trás, em termos de passado 
recente, ficam quatro tempora- 
das como treinador de vários es- 
calões do CD Infante D. Henrique. 
mas também uma enorme ex- 
periência acumulada fruto de 
uma carreira diversificada e que 
serve de mote a esta conversa 
com o JM, centrada no futuro 
da modalidade na Região. 

"Na Madeira, o jogador de an- 
debol tem uma enorme poten- 
cialidade. Possui grandes quali- 
dades e trabalha-se muito bem 
a formação", começa por obser- 
var o técnico, apontando logo de 
seguida para um problema que 

internacional", sublinha o nosso 
interlocutor, que enquanto jo- 
gador foi um grandes pivôs da 
seleção nacional de andebol. 

A temporada passada "foi fan- 
tástica" para o andebol madei- 
rense [vários atletas da formação 
foram transferidos para Benfica 
e Sporting], mas tal desfecho não 
o surpreende, uma vez que acre- 
dita que outros resultados do gé- 
nero já poderiam ter aparecido 
se a aposta fosse mais consis- 
tente. 

"Recordo que o Gonçalo Vieira, 
que esteve no topo, deixou a Ma- 
deira há cinco anos, e só agora 
surgiram todos estes valores", 
conclui Mário Costa, que reco- 
nhece que a Região "pode dar 
muito ao andebol nacional e cres- 
cer ainda mais ao nível da for- 
mação com um projeto de âm- 
bito regional onde todos traba- 
lhem na mesma direção e obje- 
tivos". 

urge resolver: "Faltam condições 
de trabalho aos clubes e treina- 
dores, porque não faz sentido 
treinar em pisos de cimento". 

"Quando perguntam. no con- 
tinente, e digo que treinam em 
espaços físicos de cimentos, mui- 
tos dos colegas treinadores nem 
querem acreditar", refere o téc- 
nico, admitindo que gostaria de 
ver os principais clubes da Ma- 
deira "a apostar mais no valor 
do atleta madeirense". 

"Há alguns casos interessantes, 
mas deveriam dar muitas mais 
oportunidades aos jogadores nos 
jogos. Não basta entrar para jogar 
os minutos finais e marcar um 
livre de sete metros. É preciso 
colocá-los mais à prova", salienta, 
dando como o exemplo o traba- 
lho que o ABC de Braga fez em 
tempos de grande fulgor. 

"Ter a maioria de jogadores 
do Minho e reforçar com atletas 
que façam a diferença e sirvam 

"Faltam condições de 
trabalho aos clubes e 
treinadores, porque não 
faz sentido treinar em 
pisos de cimento," 

de grande referência para todos 
os que trabalham na mesma 
equipa", recorda. 

Mário Costa não deixa de enal- 
tecer o trabalho que tem sido 
desenvolvido, mas deixa um aler- 
ta: "Não faz sentido virem o Ben- 
fica e Sporting procurarem jo- 
gadores à Madeira quando cá 
existe o Madeira SAD e o Maríti- 
mo". Para o técnico, "há real- 
mente boas equipas, mas seria 
importante dar mais oportuni- 
dades a esses atletas de poderem 
jogar". 

"O Pedro Ferraz, que foi para 
a Alemanha e joga num cam- 
peonato de nível muito elevado. 
Se tivesse ficado cá, poderia ter 
caído no esquecimento", admite, 
recordando que "é preciso que 
os atletas tenham um projeto 
pessoal e depois que os respon- 
sáveis possibilitem uma margem 
de evolução elevada, não só na 
competição nacional, como na 

Na Madeira, o jogador de 
andebol tem uma enorme 
potencialidade. Possui 
grandes qualidades e 
trabalha-se muito bem a 
formação. 

Não faz sentido virem o 
Benfica e Sporting 
procurarem jogadores à 
Madeira quando cá existe o 
Madeira SAD e o Marítimo. 

O Pedro Ferraz foi para a 
Alemanha e joga num 
campeonato de nível muito 
elevado. Se tivesse ficado 
cá, poderia ter caído no 
esquecimento." 
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Mário Costa 
critica evolução 
do andebol 
madeirense 
pág. 33 
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Taça Europa - Fase de 
grupos, jornada-
Grupo

ta 
 F: FC Porto-Alba 

Fehervar, 20h30, Dragão 
Caixa. 
Campeonato Nacional -
11a jornada (inversão) - 
Fafe-Benfica, 21h00, 
Pavilhão Municipal de Fafe. 

CICLISMO 
Volta a Guangxi (China), 
com a participação de José 
Gonçalves 
(Katusha-Alpecin), 
a decorrer até dia 21. 

Campeonato da Europa 
de Teamgym, no Pavilhão 
Multiusos de Odivelas, 
a decorrer até dia 20. 

Mundial Juniores & 
Equipas, em Nassau 
(Bahamas), com 
a participação de atletas 
portugueses, a decorrer 
até dia 21. 
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JOVEM 
MORRE NO REINO 
O andebol português está de 
luto, com o falecimento de 
André Campos, jogador do 
São Paio de Oleiros, vítima de 
paragem cardíaca enquanto 
treinava, anteontem à noite. 
André, filho de Amadeu 
Campos, um antigo jogador e 
um dos fundadores do 
Masters Porto, tinha 23 anos. 
O funeral de André Campos 
realiza-se hoje, pelas 12h30, 
no Cemitério do Olival, em 
Vila Nova de Gaia. 
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TROFÉUS 

H L- 
Três 
Champions, 
três Taças 
EHF, duas 
Taças das 
Taças, três 
Supertaças 
europeias e 
uma 
Superglobe 
sãoasl2 
conquistas 
Internacio-
nais do 
Magdebur-
go 

:4  'Y  A sorte nada quis com FC Porto e Benfica, que, na última ronda de acesso aos grupos 
da Taça EHF, vão defrontar equipas alemãs. Os portistas têm pela frente um tricampeão europeu 

11/11/ 

UM GIGANTE NO DRAGAO 
São os azuis e brancos que 
têm a tarefa mais compli-
cada, uma vez que o sorteio 
lhes ditou como adversário 
o Magdeburgo, líder da 
Bundesliga. O Benfica 
jogará com o sétimo 
classificado 

stmatimmitzs 
**e Dificilmente poderia ser 
pior o sorteio para as equipas 
portuguesas: Magdeburgo e o 
TSV Hannover, ambos ale-
mães, são os adversários de FC 
PortoeBenfica, respetivamen-
te, na terceira e última ronda 
de qualificação para a fase de 
grupos da Taça EHF, elimina-
tória que se jogará nos fins de 
semana de17/18 e 24/25 de no-
vembro. Em ambos os casos, os 
primeiros jogos serão na Ale-
manha e os segundos em Por-
tugal. 

Dos dois emblemas lusos, e 
sendo esta apenas a segunda 
presençaeuropeiadoTSVHan-
nover, sétimo classificado da 
Bundesliga, o FC Porto é quem 
mais pode reclamar da sorte, 
tendo pela frente um dos clu-
bes históricos da modalidade, 
três vezes campeão europeu 
(1977/78,1980/81 e 2001/02) 
e outras tantas vencedor da 
TaçadaEHF(1998/99,2000/01 
e 2006/07). Primeiro classifi-
cado do campeonato, nas últi- 

mas duas temporadas, o Mag-
deburgo chegou à final-four 
desta Taça EHF, tendo, nessas 
duasvezesganhoojogodeatri-
buição do terceiro lugar. 

"O Hannover fezumagrande 
época no ano passado masper-
deu alguns jogadores impor-
tantes, pelo que estão mais 
acessíveis. O Magdeburgo é 
uma excelente equipa, com 
um grande historial e está a 
jogar muito bem nesta tempo-
rada. Será uma missão muito 

"Em ,:,-,mbos os 
pavilhões são mais 
de dez anil 
espectadores por 
jogo" 
Diogo Oliveira 
Jogador do Balingen (Alemanha) 

difícil para ambas as equipas 
portuguesas, mas tudo é possí-
vel", disse a O JOGO o central 
Diogo Oliveira, a atuar no Ba-
lingen, da II divisão alemã. 

Recorde-se que Portugal tem 
ainda oSportingajogar e a lide-
rar a fase de grupos da Cham- g' 
pions e o Madeira SAD naTaça 
Challenge. Dinamarquês Michael Damgaard é uma das estrelas do Magdeburgo 
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Alemães na rota 
de dragões e águias 

O F. C. Porto e o 
Benfica vão defrontar os 
alemães do SC Magdebur-
go e do TSV Hannover, res-
petivamente, na terceira 
eliminatória da Taça EHF 
de andebol, ditou ontem o 
sorteio realizado na Áus-
tria. As eliminatórias estão 
previstas para os dias 17/18 
e 24/25 de novembro. 
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André Campos tinha feito uma pausa no andebol, 
mas decidiu fazer um treino, que se revelou fatal 

C+ZrF7.?.05: CASOS 

De Pavão a Astori, uma tragédia 
recorrente no mundo do desporto 

A morte já tocou diversas vezes o desporto. Em 
1973, ao minuto 13 da jornada 13, Pavão, do F. C. 
Porto, sofreu uma paragem cardíaca durante o jogo 
e morreu em campo. Em 2004, foi Miklós Fehér, 
do Benfica, a chocar o Mundo, após cair inanimado 
no D. Afonso Henriques. Antes disso, o basquetebo-
lista da seleção nacional Paulo Pinto e, mais tarde, 
Alex Marques, avançado de zo anos do Tourizense, 
também foram vítimas de morte súbita. Na Taça 
das Confederações de 2003, o camaronês Marc-Vi-
vian Foé sucumbiu no relvado. Espanha chorou, 
em 2007, a morte de António Puerta, do Sevilha, 
após colapso em campo, enquanto Davide Astori, 
da Fiorentina, morreu no hotel na véspera de um 
jogo em março deste ano. MÃRCIA SOARES 

André Campos 
morre no treino 
O jogador de andebol do São Paio de Oleiros faleceu 
anteontem, aos 23 anos, vítima de uma paragem cardíaca 

Rui Almeida Santos 
desporto@jn.pt  

O CDC S. Paio de 
Oleiros, clube do concelho 
de Santa Maria da Feira que 
compete na 2.' Divisão Na-
cional de Andebol, chora a 
morte de André Campos, 
de 23 anos, que faleceu du-
rante o treino de anteon-
tem, vítima de paragem 
cardíaca. O clube recorda-o 
como um atleta exemplar e 
um jovem simplesmente 
extraordinário. 
A tragédia aconteceu 

numa fase inicial da sessão 
de trabalho, quando ainda 
se realizavam exercícios de 
aquecimento. Numa altura 
em que os jogadores para-
ram para se hidratarem, 
André Campos, que treina-
va pela primeira vez esta 
época juntamente com o 
plantel oleirense, caiu, ina-
nimado. "Um colega e o pai 
de um atleta que estava na 
bancada são enfermeiros, e 
um diretor é socorrista. Co-
meçaram os exercícios de 
reanimação, mas sem su-
cesso", explica Carlos Mal-
ta, presidente do clube, que 
quando chegou ao pavilhão 
já o INEM ali se encontra-
va. 

André Campos tinha 23 
anos, estudava na Faculda-
de de Ciências da Universi-
dade do Porto, e resolveu 
fazer uma pausa na modali-
dade. No entanto, anteon-
tem voltou a treinar e com 
a camisola do CDC S. Paio 
de Oleiros. "Ele já tinha 
uns anos de clube, conhe-
cia bem as pessoas que fa-
zem parte da equipa, e re-
solveu ir treinar. Infeliz-
mente, aconteceu o que 
aconteceu", lamenta Car-
los Malta. 

FUNERAL REALIZA-SE HOJE 
Natural de Grijó, em Vila 
Nova de Gaia, e formado no 
F. C. Porto, Carvalhos e 
CDC S. Paio de Oleiros, clu-
be que representou nas úl-
timas cinco temporadas, 
André Campos deixou o 

mundo do andebol de luto, 
tal como as inúmeras men-
sagens de condolências que 
correm as redes sociais o 
comprovam. 

O corpo do desportista 
está desde ontem em cá- 

maca-ardente na igreja do 
Mosteiro da Serra do Pilar, 
em Vila Nova de Gaia. O 
cortejo fúnebre sai às 12.30 
horas de hoje para o cemi-
tério do Olival, também 
em Gaia. e 
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Andebol: Águas Santas vence Belenenses no Acácio Rosa
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Jogo da 7ª jornada
 
O Águas Santas bateu o Belenenses por 28-26, no Pavilhão Acácio Rosa, em jogo da 7ª jornada do
campeonato de andebol que contou com transmissão na TVI24.
 
O Belenenses, que tinha possibilidades de chegar ao topo da classificação, ainda chegou ao intervalo
em vantagem, a vencer por 15-14, mas depois permitiu que o adversário passasse a ter uma
vantagem de quatro golos na segunda parte, antes de reduzir a diferença na ponta final.
 
Com este triunfo, a equipa da Maia alcançou a equipa do Restelo no quarto lugar da classificação, com
17 pontos, menos dois do que o trio de líderes composto por Sporting, Benfica e FC Porto.
 
Redação Maisfutebol
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Andebol: os adversários de FC Porto e Benfica na Taça EHF
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Terceira eliminatória da prova
 
FC Porto e Benfica ficaram nesta terça-feira a conhecer os adversários da terceira eliminatória da Taça
EHF de andebol: os dragões vão defrontar o SC Magdeburgo e as águias vão medir forças com o TSV
Hannover. As equipas são ambas alemãs.
 
Uma das favas do sorteio acabou por ficar para o FC Porto, que calhou com o semifinalista das duas
épocas anteriores. Já o Benfica vai enfrentar um oponente que já venceu por três vezes o troféu
(1998/99, 2000/2001 e 2006/07) e conta ainda com uma Liga dos Campeões no palmarés, em
2001/2002.
 
Os jogos realizam-se a 17/18 de novembro e a 24/25 do mesmo mês e os dois conjuntos portugueses
jogam a primeira mão fora e a segunda em casa.
 
Redação Maisfutebol
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Andebol de luto: jogador do São Paio de Oleiros morre no treino
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André Campos tinha 23 anos
 
Jogador de andebol do São Paio de Oleiros, André Campos faleceu na noite de segunda-feira, durante
um treino da equipa, vítima de morte súbita.
 
André Campos tinha 23 anos, era estudante universitário e representava a equipa da zona 1 da II
Divisão Nacional.
 
À família enlutada, o Maisfutebol envia sentidas condolências.
 
Redação Maisfutebol
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Andebol: Benfica apura-se para a terceira ronda da Taça EHF
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Encarnados voltaram a vencer os islandeses do FH Hafnarfjordur
 
O Benfica voltou este domingo a vencer o FH Hafnarfjordur, por 34-31, carimbando a passagem à
terceira eliminatória da Taça EHF de andebol, um dia depois de ter vencido os islandeses por 37-32 na
primeira mão.
 
Com uma vantagem de cinco golos conseguida no sábado, também no pavilhão n.º 2 do Estádio da
Luz, os encarnados não entraram com a mesma acutilância, apresentando-se mais pausados no
ataque organizado para criar situações de desequilíbrio na defesa islandesa.
 
A atitude aguerrida do Hafnarfjordur acabou por ser anulada à passagem do minuto 15, quando a
equipa liderada por Carlos Resende passou pela primeira vez para a frente do marcador, por 7-6.
 
A discussão do resultado até ao intervalo foi equilibrada, muito por culpa das defesas decisivas do
guardião islandês e dos remates de meia distância do lateral Valdimarsson, que voltou a exibir-se a
grande nível.
 
No descanso, a vantagem da equipa lisboeta atingiu os três golos (18-15), e, tal como aconteceu no
sábado, praticamente com o apuramento na mão, o técnico das águias voltou a rodar a equipa, sem
que o rendimento fosse posto em causa.
 
O Benfica começou nessa altura a distanciar-se no resultado, atingindo uma vantagem de cinco golos
aos 50 minutos (29-24), deixando o conjunto islandês sem hipóteses de fazer uma eventual
reviravolta e despedir-se de Lisboa com um resultado positivo.
 
Redação Maisfutebol
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DIFÍCIL. Benfica e FC Porto terão de suar para seguir em frente 

A'FAVAS'  ALEMÃS 
NO CAMINHO LUSO 
Sorteio pouco favorável 
para FC Porto e Benfica 
na 3.a  eliminatória 
da Taça EHF 

DIOGOJESUS 

O sorteio da 3" eliminatória da 
Taça FAIE realizado ontem em 
Viena, na Áustria, não foi nada 
simpático para as formações por 
tuguesas, já que FC Port o e Ben fica 
terão de surpreender os alemães 
do SC Magdeburgo e do TSV1-lan 
nover, respetivamente, para en - 
trarem na fase degrupos da prova. 

Comas formações lusas a dispu-
tarem a mão fora (17 ou 18 de no-
vembro), a tarefa dos dragões é 
bem complicada. Terão pela fren - 
te uma equipa que já conquistou 
esta competição por três vezes 
(1998/99, 2000/01e 2006/07) e a 
liga dos Campeões em 2001/02, 
tendo sido semifinalista da 1-',1-11,  
nas duas últimas épocas. Contudo, 
o técnico do FC Porto, Magnus 
Anderson, já sabe o que é vencer a 
EHF: ergueu o troféu ao serviço do 
Güppingen (2016117) . 

Já o Ben fica terá de defrontar o 
ultimo 6" classificado da competi  
tiva liga alemã. O TSV nnov er 
tem estado a crescer no seu cam 
peonato e mostra - se cauteloso 
para o embate com as águias. "Só 
com duas grandes exibições pode-
mos seguir em frente", alertou o 
técnico espanhol Carlos Ortega. 
Ambas as segundas mãos dispu-
tam se em Portugal, a 24 e 25 de 
novembro. 

O I3SV Bern, de Pedro Spínola, 
defrontar, Rabotnik, enquanto o 
0C1 Lions, de João Ramos, terá 
pela frente > Tatabariya. 
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AN DEBOL. André Campos, do 
CDC São Paio de Oleiros, faleceu 
ontem aos 23 anos, durante um 
treino, vitima de- morte súbita. À 
familia de André Campos e ao 
São Paio de Oleia N Record 
apresenta as mais sentidas 
condolências. 
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JOGO ANTECIPADO DA u.a RONDA 

Fafe recebe encarnados 
©Devido à participação do 
Benfica nas competições euro-
peias, as águias deslocam-se hoje 
(21 horas) ao terreno do Fafe, em 
partida antecipada da 11' jornada. 
No segundo lugar, com os mes-
mos pontos que o líder Sporting e 
o FC Porto (3"), as águias não 
querem facilitar no reduto do 11" 
classificado, que regista dois 
triunfos em seis jogos. 

"Nós podemos ser o nosso pior 
adversário neste jogo se não en-
trarmos concentrados. O nosso 
jogo passa sempre por uma defe-
sa forte e coesa e pelo contra-
ataque", alertou Pedro Vieira, 
técnico adjunto das águias. 
"Surpreender o Ben fica é difícil, 
mas vamos te n tar impor o nosso 
jogo", disse Viktor Tchikoulaev, 
técnico do Fafe. 
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Jogador de andebol morre no primeiro treino após o mestrado
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André Campos, de 23 anos, é recordado na Feira como um jovem educado e respeitador. Caiu
inanimado durante a pausa de um exercício. - Última Hora , Sábado
 
André Campos, de 23 anos, é recordado na Feira como um jovem educado e respeitador. Caiu
inanimado durante a pausa de um exercício.
 
Por Paulo Jorge Duarte - Correio da Manhã
 
André Campos quis surpreender os colegas e regressou à equipa de andebol do S. Paio de Oleiros,
segunda-feira, para o primeiro treino, como tinha prometido, depois de concluir um mestrado em
Bioquímica. Durante uma pausa de um exercício para ouvir o treinador, o jovem, de 23 anos, caiu
inanimado, no pavilhão do clube de Santa Maria da Feira, vítima de um ataque cardíaco fulminante.
 
"É de lamentar a morte de um jovem educado, respeitador e que todos respeitavam. Neste momento
de dor, resta-nos desejar força e coragem à família e aos amigos", disse ao CM Carlos Malta,
presidente do clube.
 
O alerta foi dado pelas 21h00. Durante cerca de 45 minutos, um jogador, com o apoio de um diretor
do clube e do pai de um atleta - todos com conhecimentos de primeiros socorros - tentaram reanimar
André.
 
Quando a equipa médica de emergência e reanimação do Hospital de Santo António chegou ao
pavilhão, o atleta estava em paragem cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação,
sem sucesso. O corpo foi levado pelos Bombeiros de Lourosa para autópsia. A GNR de Lamas esteve
no local.
 
Dor e consternação nas redes sociais
André Campos pertencia a uma família bastante conhecida de Vila Nova de Gaia. Os amigos
lamentaram a morte do jovem, nas redes sociais, numa enorme onda de consternação.
 
As cerimónias fúnebres do jovem atleta serão realizadas esta quarta-feira, a partir das 12h00, na
igreja do mosteiro da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia. O corpo será depois transportado para a
última morada, no cemitério do Olival, no mesmo concelho.
 
02:30
 
CM
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