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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção | 

As finais são para ganhar e as
equipas de futsal e voleibol fe-
mininas da AAUMinho levaram
este chavão à letra melhor do
que ninguém. Frente às adversá-
rias da FADEUP as minhotas
mostraram o porquê de serem as
campeãs em titulo e trouxeram
os canecos para o Minho. Já o
andebol masculino conquistou o
bronze.

O último dia de Fases Finais
dos Campeonatos Nacionais
Universitários foi impróprio pa-
ra cardíacos, com as finais do
futsal e voleibol feminino a se-
rem disputadas até o último lan-
ce. No voleibol, frente à FA-
DEUP, as bicampeãs em título
tiveram um duro teste, que, no
entanto, foi ultrapassado com
distinção e muita superação na
negra. As minhotas entraram
muito fortes conseguiram desde
cedo uma vantagem que soube-
ram gerir até ao final, fechando
o quinto e último parcial com

um 15-10. 
Para o técnico da AAUMinho,

Carlos Dias, “foi decisivo um
espírito de equipa forte que co-
meçou a ser construído ainda na
fase de apuramento”. “Nos mo-
mentos mais difíceis foi essa
união que fez a diferença. O jo-
go da final ilustra bem o que es-

tou a dizer. O adversário tinha
excelentes jogadoras, com muito
valor individual, mas as nossas
atletas, muito unidas, defende-
ram muito bem e isso permitiu-
nos vencer a partida e o torneio.”

O futsal entrou bem na partida,
trocando a bola e assumindo o
controle das operações, mas a

FADEUP equilibrou o domínio
da partida e a final acabou por
terminar empatada a zero, tal co-
mo o prolongamento, tendo de
se recorrer às grandes penalida-
des para determinar a vencedora.
Aí, a AAUMinho foi mais forte
e acabaria por vencer por 2-1.
Para Anselmo Calais, treinador

das minhotas, esta foi “a vitória
de um grupo que nunca deixou
de acreditar em si, que luta sem-
pre até à última gota de suor, que
é um autêntico bloco de betão.
As minhas atletas são umas
guerreiras”, rematou.

Já o andebol masculino venceu
por 34-29, a Académica. 

AAUM campeã em futsal e voleibol 
EQUIPAS FEMININAS de futsal e voleibol femininas da AAUMinho sagraram-se campeãs universitárias, no último dia de fases
finais dos Campeonatos Nacionais Universitários. Já o andebol masculino conquistou o bronze. 

NUNO GONÇALVES

Equipa de voleibol feminino venceu a FADEUP na negra

NUNO GONÇALVES

No futsal foi preciso desempate por penáltis para a AAUMinho vencer a FADEUP
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BRUNO PEREIRA 

João Luís Nogueira, presidente do ABC, disse acreditar que a equipa sénior pode este ganho ganhara Taça de Portugal 

"Vão colher o que 
semearam no ABC" 
JOÃO LUÍS NOGUEIRA admitiu ontem a saída de jogadores e treinadores do 
ABC/UMinho para clubes que lhes ofereçam mais compensações. 

Prémio José Luzia 

Hugo Tavares da Rocha 
eleito atleta do ano 
Hugo Tavares da Rocha foi, ontem 
na Gala do ABC, o eleito do Prémio 
José Luzia, que distingue o atleta do 
ano. 0 jogador, que variou entre a 
primeira linha e a posição de pivot, 
superou Diogo Branquinho, ponta-
esquerda que se encontra ausente 
ao serviço da selecção nacional, 
e Pedro Seabra, o central que a Fe-
deração de Andebol de Portugal 
elegeu melhor jogador 2015/2016. 
O Prémio Emílio Lacerda, para a 
equipa do ano, coube aos seniores, 
campeões nacionais, tendo sido no-
meadas as equipas de juvenis Be in- Hugo Rocha 

fantis (masculinos). 
O Prémio Aleksander Donner, que distingue o melhor treinador, foi sem 
surpresa atribuído a Carlos Resende, campeão nacional, que bateu os 
treinadores de juvenis e juniores femininas (Fernando Fernandes) e juve-
nis masculinos (Raul Maia). 
O Prémio Laurentino Ribeiro, para o atleta revelação do ano, distingue 
Inês Duarte (juvenil/júnior), tendo sido também nomeados Emanuel 
Ribeiro (sénior) e Gonçalo Areias (júnior). 
O prémio Manuel Ribeiro, para o adepto do ano, foi entregue a Raquel 
Mota, que venceu Bruno Barrote e Muno Leite. 
()prémio José Peixoto Rodrigues, para o dirigente do ano, foi entregue a 
Helena Fins, da equipa de infantis femininos, tendo sido ainda nomeados 
Filipe Oliveira (infantis masculinos) e Armando Fernandes (seniores). 

Hoje às 15 horas 

Juvenis do ABC iniciam fase final 
favoritos na recepção ao Cervalhos 
OAB( recebe hoje às 15 horas o Colégio dos Carvalhos, na primeira jorna-
da da fase final do campeonato nacional de juvenis. É a derradeira etapa 
de uma prova onde chegaram quatro equipas: ABC de Braga, Colégio dos 
Carvalhos, Sporting e Alto do Moínho, os dois primeiros da segunda fase, 
zonas norte e sul. 
Numa análise aos adversários, Raúl Maia, treinador do ABC, confessa que 
«não temos um grande conhecimento da equipa do Alto Moinho. Quanto 
ao Spor ling, conhecemos alguns dosa tretas que já vem da época anterior 
e que possuiu alguns dos melhores atletas nacionais na seleção nacional 
de Juniores C. Quanto à equipa do Colégio dos Carvalhos, o nosso primei-
ro adversário, conhecemos bastante bem, pois já tivemos de os defrontar 
duas vezes na fase anterior em que vencemos ambos os jogos». 
Segundo o treinador do ABC, «para nós, do ponto de vista da formação, 
para o nível que desejamos, é sempre muito importante a participação 
no mais alto nível de competição dos respetivos campeona tos, não exata-
mente pela obteruAo de um título, não enjeitando a oportunidade, mas 
sim porque o contexto proporcionado é essencial para a formação dos 
nossos jovens atletas. Sem dúvida que, sem descuráramos os aspetos for-
mativos, tentaremos a conquista do campeonato», assume Raúl Maia. 
Sobre o primeiro jogo, o treinador do ABC assume que «terá que haver 
uma atitude mental muito forte da nossa equipa, respeitando muito o 
adversário e, acima de tudo, a nós próprios, pois os nossos jovens atletas 
trabalharam muito e bem durante a época. Agora, há que pôr em campo, 
em momentos decisivos, todas as potencialidade que foram demonstran-
do, crescendo num contexto competitivo de elevada dificuldade». 
O campeonato, que entra na sua reta final, foi iniciado por 40 equipas, 
distribuídas por quatro zonas. O ABC venceu a sua zona com 17 vitórias 
em 18 jogos na primeira fase, para depois, na segunda fase, vencer invic-
to o grupo A, com nove vitórias e um empate. 
Olhando para o que foi disputado desta competição e, no campo teórico, 
ABC e Sporting apresentam-se como favoritos. 

DR 

(.4.9 andebol 

GALA 
Rui Serapicos 1 

"Vamos lutar pela Taça de Portu-
gal" e "alguns treinadores e jo-
gadores vão na próxima épo-ca 
colher o que semearam no 
ABC", afirmou ontem João Luís 
Nogueira, o presidente do clube 
que na época 2015/16 averbou o 
título de campeão nacional de 
andebol, conquistou pela pri-
meira vez um troféu europeu - a 
Taça Challenge - e a Supertaça. 

O presidente do ABC, que fala-
va no restaurante Panorâmico 
ddo Campus de Gualtar, come-
çou por agradecer as parcerias  

da Universidade do Minho, da 
Primavera, da TUB, da Sabseg, 
da Porto e Norte, da Liberty, do 
ISAVE e da GFK, bem como de 
outros "parceiros da porta" e ter-
minou a reconhecer que o clube 
não pagou como outros aos seus 
jogadores seniores. 

Foi neste ponto que João Luís 
Nogueira admitiu a saída de jo-
gadores e treinadores para ou-
tros emblemas, considerando 
que no ABC "não foi o dinheiro 
que fez campeões, pois o que faz 
campeões é o trabalho e a com-
petência", mas vincou que o clu-
be criou condições para eles po-
derem colher frutos talvez  

noutros clubes que lhes ofere-
çam melhores compensações fi-
nanceiras. 
"Fizeram história na época 

passada e vão continuar a fazer 
história. Ganhem a todos menos 
ao ABC", exortou o presidente 
do clube bracarense, lembrando 
a história recente da equipa sé-
nior de andebol que, em 33 anos 
conquistou 30 títulos nacionais, 
enquanto as camadas de forma-
ção conquistaram 29 títulos, 
mantendo ainda nesta época 
possibilidades de ganhar nos ju-
venis A, nos infantis e nos ini-
ciados, pela primeira vez tam-
bém nos femininos. 

+ mais 

AROLIMifibo recebe a 13 
de Maio o Benfica, em jogo 
da oilava ronda do Grupo A 
da fase final do campeonato 
nacional Andebol 1. 
Os academistas estão na 
disputa do 4.° lugar com o 
Madeira SAD, ambos com 42 
pontos. Os madeirenses 
jogam em Braga na última 
jornada. 
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6 A Escola João de Barros venceu, 
pelo segundo ano consecutivo, a fase 
distrital da Taça CNID, disputada em 
Montemor-o-Velho. Nesta competição, 
direcionada para os alunos inscritos no 
7.º ano, são disputadas quatro modali-
dades, coletivas e individuais: andebol, 
basquetebol, atletismo e ténis de mesa. 
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AAC ganha uma prata
e dois bronzes no último
dia dos CNUS 2017

Ricardo Sousa

Terminou ontem a edição
2017 dos Campeonatos Nacio-
nais Universitários que du-
rante duas semanas teve a ci-
dade do Mondego como
palco. No derradeiro dia, fo-
ram decididos os títulos de an-
debol masculino, basquetebol
feminino, futebol masculino,
futsal feminino e voleibol
masculino, sendo que no caso
da Associação Académica de
Coimbra o melhor que con-
seguiu foi uma medalha de
prata (futebol masculino) e
duas de bronze (basquetebol
feminino e voleibol mascu-
lino).

No futebol masculino, a AAC
perdeu na final com a Univer-
sidade de Évora, no Estádio
Universitário de Coimbra. Um

golo fez toda a diferença,
sendo que os academistas não
souberam aproveitar a supe-
rioridade numérica que tive-
ram durante largos minutos.

No basquetebol feminino, o
conjunto conimbricense aca-

bou por assegurar um lugar
no pódio depois de bater a
FADEUP por 53-30, enquanto
no voleibol masculino a Aca-
démica teve de suar para ba-
ter a FADEUP por 3-2. O an-
debol masculino da AAC tam-
bém lutou pelas medalhas,
mas foi derrotado pelo U. Mi-

nho no duelo dos 3.º e 4.º lu-
gares.

Contas feitas, a AAC con-
quistou quatro medalhas de
ouro através do râguebi mas-
culino, râguebi feminino, hó-
quei em patins masculino e
canoagem (neste caso ainda
somou 11 medalhas de ouro,
três pratas e dois bronzes a ní-
vel individual), uma prata (fu-
tebol masculino) e três bron-
zes (andebol feminino, volei-
bol masculino e basquetebol
feminino).

Além da Universidade da
Évora no futebol, refira-se que
a Universidade do Minho (fut-
sal feminino), Politécnico do
Porto (voleibol masculino), U.
Aveiro (basquetebol feminino)
e FADEUP (andebol mascu-
lino) sagraram-se campeões
nacionais.|

ANDEBOL MASCULINO
3.º e 4.º lugar

U. Minho-AAC                                      34-29
Final

FADEUP-U. Aveiro                           28-22

BASQUETEBOL 
FEMININO
3.º e 4.º lugar

AAC-FADEUP                                      53-30
Final

U. Aveiro-FMH                                    50-37

FUTEBOL MASCULINO
3.º e 4.º lugar

FCT-UCP/CRP                                            4-0
Final

AAC-U. Évora                                               0-1

FUTSAL FEMININO
3.º e 4.º lugar

ISMAI-U. Évora                                           5-1
Final

FADEUP-U. Minho         0-0 (1-2, g.p.)

VOLEIBOL MASCULINO
3.º e 4.º lugar
AAC-FADEUP                                             3-2

Final
FEUP-P. Porto                                              1-3

No Voleibol masculino, a AAC ganhou a medalha de bronze No basquetebol feminino, a Académica ficou na 3.ª posição

No futebol masculino, U. Évora bateu a AAC por 1-0 na final No andebol masculino, os conimbricenses ficaram no 4.º posto

Fim No futebol masculino, a Académica perdeu na final com a U. Évora por 1-0,
enquanto no basquetebol e voleibol masculino houve subida ao pódio

Ao longo de duas
semanas, a AAC
conquistou quatro
medalhas de ouro,
uma de prata e três
de bronze

FIGUEIREDOFIGUEIREDO

ANABELA SANTIAGO MARQUES ANABELA SANTIAGO MARQUES
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Venda da Pasta teve mais 
adesão dos estudantes 
Queima das Fitas de Coimbra | P4 e 5

Queda de árvore atrasou circulação de
comboios na Linha do Norte Em Coimbra | P2

Rui Mendes e Jorge
Conde na segunda
volta do Politécnico
Eleições | P9

Briosa aposta em
vencer hoje para
não fazer contas 
Futebol | P26

AAC conquista três
medalhas no último
dia dos CNUS
Desporto | P29

Festival de Artes
para Crianças na
Mata do Buçaco
Catrapim | P14

Nesta
edição

TOURIZENSE ACUSADO DE
APOIO À IMIGRAÇÃO ILEGAL
Investigação do SEF concluiu que ao longo de quatro épocas desportivas o clube terá inscrito
como jogadores de futebol mais de 70 estrangeiros em situação ilegal Página 32

Homenageadas qualidades humanas, políticas e académicas do antigo presidente do Parlamento Página 3

lBarbosa de Melo:l
lCoimbra evocoul
l“um homem sábio”l

FIGUEIREDO
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Andebol madeirense está de novo perto da final. 

Madeira Andebol SAD 
com a final à vista 
O Madeira SAD pode carimbar 
esta tarde, ã partir das 17 horas, no 
Pavilhão do Funchal, o passaporte 
para a final do campeonato nacio-
nal da I Divisão de andebol em se-
niores femininos, caso repita a vi-
tória conseguida em casa do SIR 
1.° Maio/Colégio João Barros, en-
tão por 17-15. 

Um encontro importante para as 
cores da formação da Região, que 
está forçada a revelar todas as com-
petências para evitar surpresas que 
levem a decisão da eliminatória para 
a 'negra', que está marcada para 
amanhã às 14 horas, caso necessário. 

Anais Gouveia, a extremo madei-
rense que também defende as cores 
da selecção nacional, revelou ao 
DIÁRIO o optimismo da sua equipa 
para esta partida frente à formação 
da Marinha Grande. 

"Obviamente que a vantagem do 
primeiro jogo só terá validade se em 
casa voltarmos a repetir esse bom 
resultado e se assim acontecer será 
muito bom, pois significa que esta-
mos na final do campeonato", come-
çou por referir, reforçando: "Este 
adversário no entanto não é uma 
equipa qualquer tem vindo ao longo 
da temporada a subir muito na qua- 

lidade do seu colectivo, tem umaboa 
primeira linha, duas estrangeiras, 
por isso só um Madeira SAD com 
muita competência, espirito de 
equipa e muita determinação é que 
será capaz de ganhar. Estamos como 
tem vindo a ser destacado por cole-
gas totalmente empenhadas em 
conquistar o campeonato nacional e 
a taça de Portugal, todo o trabalho 
diário vai nesse sentido, todas as 
nossas energias estão para ai focadas 
e podem contar, com toda a certeza, 
com um Madeira Andebol SAD no 
seu melhor para ganhar este adver-
sário". 

CS Madeira também estã em 
vantagem 
Ainda na I Divisão feminina, a tarde 
andebolistica termina com a recep-
ção do CS Madeira ao Juventude de 
Lis, segundo encontro de apura-
mento do 5.° e 8.° classificado. As 
madeirenses venceram em Leiria 
por 28-21, pelo que se avizinha um 
encontro onde as madeirenses co-
mandadas pelo técnico Marco Frei-
tas podem muito bem voltar a ven-
cer. Em caso de empate na elimina-
tória a 'negra será disputada domin-
go às 12 horas. H.D.P. 
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equipas femininas em destaque nos campeonatos nacionais universitários

Voleibol e futsal da AAUMinho campeãs

A
s equipas de futsal 
e voleibol feminino 
da AAUMinho sa-
graram-se, ontem, 

campeãs universitárias. 
No voleibol, frente à 

FADEUP, as bicampeãs 
em titulo tiveram um du-
ro teste, mas acabaram 
por vencer (a turma do 
Minho venceu por 3-2).

No futsal, também con-
tra a turma portuense, a 
AAUM mostrou-se for-
te, mas a partida acabou 
a zeros, tal como o pro-
longamento. Nos penál-
tis, a UM venceu por 2-1.

O andebol masculi-
no ficou em terceiro, de-
pois de bater a Académi-
ca (34-29).

D
R

D
R
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 Luís Filipe Silva

o
ABC/UMinho reali-
zou ontem a sua Ga-
la referente a 2016 e 
a equipa sénior do-

minou a lista de galardoa-
dos pelas suas conquistas, 
nomeadamente o título 
de campeão nacional, Su-
pertaça e Taça Challenge, 

o primeiro título europeu 
do clube academista.

Assim, foi sem surpresa 
que a equipa sénior ven-
ceu o galardão de "equi-
pa do ano". Por seu turno, 
Carlos Resende recebeu 
o prémio de "técnico do 
ano" e Hugo Rocha foi 
considerado o "atleta do 
ano".

gues que distinguiu o di-
rigente do ano.

O prémio revelação foi 
para Inês Duarte.

João Luís Nogueira: 
«Época histórica»
O presidente do ABC/
/UMinho, João Luís No-
gueira, destacou a campa-
nha histórica do seu clube 
no ano de 2016 que cul-
minou com a conquista 
do primeiro título euro-
peu dos academistas.

O líder dos bracaren-
ses disse que os jogado-
res «corresponderam às 
exigências dos patroci-
nadores e do ABC». «Fo-
ram humildes e trabalha-
ram e os resultados estão 
à vista», juntou.

«Os atletas que estão 
aqui valorizaram-se, tal 
como os nossos patrocina-
dores saíram valorizados. 
Tenho a certeza que não 

Campeões nacionais arrebataram os principais galardões

Equipa sénior do ABC/UMinho 
dominou prémios na gala anual

Estas conquistas servi-
ram ainda de inspiração 
para a Gala 2016, que de-
correu no Restaurante Pa-
norâmico da Universidade 
do Minho, e teve como te-
ma: "O Campeão Voltou".

Raquel Mota foi galar-
doada como "adepto do 
ano" e Helena Fins venceu 
o Prémio Peixoto Rodri-

Gala do ABC teve lugar no Restaurante Panorâmico da Universidade do Minho

D
M

raquel mota foi a adepta do ano

Os galardoados da noite

Prémio Manuel Ribeiro (Adepto do ano)
Raquel Mota
Prémio José Peixoto Rodrigues (dirigente do ano)
Helena Fins
Prémio Laurentino Ribeiro (atleta revelação)
Inês Duarte
Prémio Emílio Lacerda (equipa do ano)
Seniores Masculinos
Prémio Aleksander Donner (treinador do ano)
Carlos Resende e Carlos Ferreira
Prémio José Luzia (atleta do ano)
Hugo Rocha

António Cunha personalidade do ano 
Durante a gala, o ABC de Braga procedeu à distinção 
a três individualidades que prestaram uma inestimá-
vel colaboração na realização dos jogos da Liga dos 
Campeões Europeus: Rosa Canário, Chefe da Divisão 
de Desporto, Juventude e Associativismo da CMB; Jo-
sé Olímpio (Diretor da InvestBraga na Área de Feiras, 
Congressos e Eventos) e Leonor Malloozzi (Diretora de 
Relações Internacionais da FAP e Membro da Comissão 
de Andebol Feminino da Federação Europeia de Ande-
bol). António Cunha foi eleito personalidade do ano.

foram compensados fi-
nanceiramente como de-
viam, mas mostraram que 
não é o dinheiro que ga-
nha títulos mas sim o tra-
balho. E na próxima épo-
ca vão colher aquilo que 
semearam no ABC», disse.

João Luís Noguei-
ra agradeceu, ainda, ao 
Reitor da UM, António 
Cunha, por ter proporcio-
nado a realização de mais 
uma gala, à Câmara pelo 
apoio concedido e aos de-
mais patrocinadores.
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Governo mantém 
cuidados continuados
nas Misericórdias
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região  P.16

ARCOS DE VALDEVEZ
EXIGE APOIO 
À RENOVAÇÃO 
DO COMÉRCIO

D
M

Região  P.16

QUATRO ANTENAS 
DE REDE MÓVEL 
A FUNCIONAR 
EM JUNHO 
NA PENEDA-GERÊS
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MOREIRENSE BATE SP. BRAGA POR 2-1
E FICA MAIS PERTO DA MANUTENÇÃO

DESPORTO  P.21-22
D

M

SENIORES DO ABC DOMINARAM GALA ANUAL

D
M

REGIÃO  P.13

NORTE CRIA 
COMISSÃO 
PARA REDEFINIR 
APLICAÇÃO 
DOS FUNDOS DA UE

REGIÃO P.12

D
R

Cidade Desportiva 
do Sporting de Braga
pronta em 2019

DESPORTO  P.23-24

DESPORTO P.29-30 DESPORTO P.28
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afiliada 
Aadabd - ~são Placam' (V Fase)- Grupo 

- Ac Sio Mamede-Arsenal Devesas (21). 
Adeeleena - Corrida Marginal Douro - As 17 ho-
rata  com partida e chegada na Marra de Capa, em 
51.3 Noa de Gaa 
tais - As 21 horas com partida na Praça Ro- 
(togues Lobo e chegada ao Estada Municipal de 
Crivar 
Aulawalkillasra - Rampa Internacional da 
Ripeira- Treitiz Lanes (930) e istrhda oficiar 
(1430) 
Illerepieenbal - lips (PM-offs)  - Quartos de fi-
nal (logo 1)- V Guimarães-Ganes &ermo (15), 
Oiveirense-Illiabum (18). Senha- CAB madeira 
(1930) 
Predial - Liga - Boansta-Naoorta (161 P Ferrei-
ra -F evense (1815), Martino-F C Porto (2030) 
UgaPro - Academe a air Gurrnaraes B 0.115/ 
Juniores A- I' ~ID(2.. Riu) - Ap Campeao - 
Braaa-Belenenses. Ave-F C Pano Acadêmica-
Spating Benhca.v Gaançaraes Denodas - Zona 
Norte - Padroense-Ferense Macaense-P Ferreira, 
Gil Vicente-Lenias, ClAvelrense-Chaves, Zona Sul -  

V. 5E11,001-Nacional Sacavenense-Estork U Leoa-
Oeiras, Lares-Naval Jogos ás 17 horas 
hodoros A- 2.1  ~sio (2.' Pose) - Sobid./s -
Zona Nono Manbroo-Aves, Fale-Goavnus Cesa-
rense-lorele4a Zena Sai - Eninse-Araenerse 
Real-11 Micaelense. C PiecUde-Casa Ra Descidas 
- Sêne A - Bragança-Tesense, Cavelra-Famaticlo. 
Mereiinenseailta Real Voraim-Varia (Man Póvoa 
Varam) Serie B - Sousense-Attenense Sakaaeiros 
08-Aviara FR"unde-PM3flek Lus loisosa-
Sarçoanense Sene C - E Alnanda-Anadia Ac VI-
seu- Repesenses, V Moodade-Bera -Mar. Sp. 
Pombal-BC Branco. Sere D - Caldas- Berthca Ac 
Sansirem-Atverca. Sim:rose-Castelo Vete (Bava-
do1 Marrisense-U loneense. Serie E - Baneiren-
se-Lca 61)13, Despenar-0~e Potte~-
se-Portenonense, Praia Mirontes-Sesinbra Altos 
às 17 horas 
A. F. Algarve -1' DIsirsio (ai Fase) - Cam-
pelo - Esp Lages.-~ Quartera-Quanrirense. 
Fenev.r...Moncarapachense Descidas - Messinert-
se-enata 11 Esperanças-Sares. Caiatiense-Faro 
Benka logos as 17 horas. 

A. F. Pano - ~elo de Eles Fase) - AP ("-
pelo - Aves B-Mia Lidador (16) Descidas - Sene 
2 - Padroense- Leça (18) 

Cleinsio - Serva 1- Casino Maa-S Vera (16) 
badana -1.. Nisto (2. Food - AO CanWebo - 
Noguarese-LetoSes.Paredes-Gordornar Jogos 
as 16 horas 
Infantis- ~sio (V Fase) - Ap. CampeRo - 
Ra Ave-tambrees Torierne-Allenerne (14) 
Raiei& PraY - Campem= ds Maris Ba-
hamas 2017 - Mesas-troo (20 e 2130) 
Rasei- Lige (1.. Fase) - Funil Azemies-Modicusi, 
Rto Ave-Sporting Braga-Roheirense, Burtnhosa-
Fundaol3elenenses-Vinhars, Quinta Lombos-L 
POft0 Sa," Benhca-Slo tolo logos as 18 horas 
1~1 ame ~e -Taça de Podugal Ouso« 
de Ma° - aerifica-0~ Barcelos (16) F C Rato-
OINelntnse 081 Sanjoanense-Sp. Tomar (113) 
Nliel- Ohisio de dia (2.1  Fia)- Ray-off -
Ao Carpelo (logo 4) - Sp. Espinho-Benk-a (17) 
1.. Misto Moderai (2.' Fase)- Seno dos tio-
mos - CA Madalena-Ac. Espinho (17), Vena VC-
Lei4es (17) 
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Jorge Silva sem castigo 
©Depois da vitória (27-25) na 
Suíça, a Seleção prossegue hoje a 
sua preparação para o jogo com os 
mesmos helvéticos em Loulé 
(amanhã), na 43  ronda do Grupo 5 
de qualificação para o Europeu. E, 
para já, asorte está do lado dePor 
tugal , pois encontra-se na luta 
peloapuramentoeJorge Silva, que 
viu o vermelho direto, não sofreu 
castigo disciplinar. 

O canhoto do Granollers está a 
viver um momento especial: 
"Desde que o selecionador Paulo  

Pereira chegousouo lateral-direi-
to titular, pelo que é de agradecer 
quando um treinador confia desta 
forma. Se fiquei commágoade não 
ter tido oportunidades em clubes 
portugueses? Claro que não, por-
que emigrei muito cedo, aos 18 
anos, e nessa altura não era ojoga - 
dor que sou agora. Neste apura-
mento, acredito que vamos ga-
nhar todos os jogos que faltam, só 
assimsejustifica o trabalhoque es-
tamos a realizar", considerou Jor-
ge Silva. e A.R. 
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