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Avanca regressa
a casa em 6.° lugar
Equipa portuguesa perde no
'shoot-out' com holandeses do
Bevo após empate
O Avanca terminou o torneio Limburgse
Handbal Dagen na 6.' posição, após o
empate a 20 golos com o Bevo (Holanda)
na partida de atribuição do 5.76.°
lugares. No desempate, a equipa
portuguesa perdeu no shoot-out — uma
forma de desempate em que cada uma
das equipas dispõe de três
oportunidades de remate, sendo
que a execução técnica do jogador pode
valer a dobrar se agradar aos árbitros.
A equipa orientada por Carlos Martingo
perdeu por 4-0, após Diogo Oliveira e
Jenilson Monteiro falharem a suas
oportunidades, e regressa a casa
após realizar quatro jogos, nos quais
obteve uma vitória, um empate e duas
derrotas. O primeiro lugar foi para os
noruegueses do Halden, que venceram
na final o Lions, onde atua o português
João Jacob Ramos (ex-FC Porto), por
36-35. Por último, a Coreia do Sul foi
terceira classificada ao vencer o Polva
por 35-33.
FC Porto (2009 e 2012), Benfica (2010),
Aguas Santas (2013) e ABC (2015) ja
venceram este tradicional torneio da
época natalícia.
HUGO COSTA
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ANDEBOL

O tradicional aperto de mão com o presidente Bruno de Carvalho

Marco Oneto já é leão
3 'Pivot' chileno reforça a equipa do treinador espanhol Zupo Equisoain e tem acordo com o Sporting até ao final da temporada
O Sporting chegou a acordo com o capitão da seleção chilena e Marco Oneto assinou contrato até ao
final desta temporada, juntando-se ao grupo para
ajudar a colmatar a ausência do lesionado Bjelanovic.
«O Sporting é mundialmente conhecido. É um
dos maiores da Europa, que luta pelo título. É uma
grande oportunidade e quero devolver as expectativas que depositam em mim. Já conheço o campeonato português e sei que é bastante competitivo, o que
para a minha carreira é bom. Estou desejoso por começar a trabalhar e dar grandes alegrias aos sportin guistas», disse ao site o atleta de 34 anos, 2,04 m e
112 kg. Oneto representou os polacos do Wisla Plock
ná última época, jogou nos húngaros do Veszprem e
conquistou a Champions com o Barcelona, em 2011.
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MARCO ONETO

REFORÇO CIDLENO PARA O ANDEBOL DO SPORTING

O Sporting anunciou ontem a contratação para o andebol de Marco Oneto, capitão da seleção chilena. O experiente pivô assinou
um contrato válido até ao final da época e chega para ajudar os
leões na luta pelo título: Oneto soma mais de 80 internacionalizações pelo Chile e conta, no currículo, com duas passagens pelo
Barcelona, onde conquistou a Liga dos Campeões, em 2011.
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§andebol
ABC/UMinho
Campeão nacional
festejou ontem
o 83.º aniversário
O ABC/UMinho assinalou, ontem,
o seu 83.º aniversário, celebrando ainda o final de um ano de
2016 que foi de grande conquistas e glória.
Foi em 29 de Dezembro de 1933
que o Académico Basket Clube,
vulgarmente conhecido por ABC
de Braga nasceu. O ano que agora termina fica marcado pela
conquista de importantes troféus, novas datas escritas a letras
de ouro na história do clube.
Em 21 de Maio, no mítico Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, o
ABC/UMinho conquistou o primeiro troféu europeu para o clube, a Challenge Cup, levando a
melhor sobre o Benfica.
Duas semanas depois, a 4 de Junho, de novo frente ao mesmo
adversário, no quinto jogo de um
disputado e emocionante ‘play-off’, os academistas voltaram a
celebrar um feito histórico, com a
conqusita do título de Campeões
Nacionais Seniores masculinos.
Como corolário de uma época de
ouro, a cereja no topo do bolo
aconteceu na VI Gala do Andebol,
realizada em 27 de Agosto em
Setúbal. Carlos Resende foi eleito
o Melhor Treinador do Ano no
sector masculino; o central Pedro
Seabra Marques recebeu a distinção para o Melhor Jogador do
campeonato, enquanto André
Gomes trouxe para Braga o troféu destinado ao Atleta Revelação Masculino.
Dois meses depois, em 8 de Novembro, na III Gala do Desporto,
levada a efeito pelo município de
Braga no emblemático Theatro
Circo, o reconhecimento púbico
da cidade, levado a efeito pela
Câmara Municipal de Braga, que
distinguiu o nosso clube com vários troféus que enriquecem o
nosso património.
Assim, o treinador Carlos Resende foi designado como Treinador
do Ano. Ao presidente João Luís
Nogueira foi entregue o galardão
de Dirigente do Ano. A equipa
sénior também foi distinguida
pelas conquistas da Challenge
Cup, Campeonato Nacional de
Andebol e Taça de Portugal.
O ABC/UMinho foi agraciado com
o Prémio Mérito e Excelência,
atribuído por um júri composto
por representantes do IPDJ, Câmara Municipal de Braga; UMinho e imprensa regional.
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HANDEBOL

Madeirenses em alta
na selecção nacional
QUATRO ATLETAS
MADEIRENSES EM
DESTAQUE NA
SELECÇÃO JÚNIOR B
DE ANDEBOL
PAULO VIEIRA LOPES
plopes@dnoticias.pt

A selecção nacional de Juniores B
em andebol feminino continua sem
conhecer o sabor da derrota na edição de 2016 do Torneio Kakygaia
que se disputa em Gaia
A competir no escalão sénior, do
torneio, a equipa das 'Quinas' somou
ontem a sua terceira vitória no grupo A da competição e onde o 'quarteto' madeirense voltou a estar em
plano de evidência.
Beatriz Sousa, Francisca Abreu e
Maria Nunes, em representação do
Club Sports Madeira e ainda Sandra
Ramos da Bartolomeu Perestrelo estiveram envolvidas nestes três primeiros encontros e com um desempenho bastante positivo.
De referir que na jornada de ontem a selecção 'cilindrou' a formação de Oliveira dos Frades por 31-6

A madeirense Maria Nunes em representação da selecção portuguesa.

passando assim a liderar o grupo. Já classificação. Contudo até ao fecho
na noite de quarta-feira Portugal da nossa edição ainda não era comediu forças com o Almeida Garret nhecido o resultado final.
e veio a triunfar por 35-24.
Hoje disputam-se os derradeiros
A jornada de ontem apenas termi- encontros do evento, que envolve 80
nou já pela noite dentro e onde a se- equipas e cerca de 1.500 atletas dislecção portuguesa veio a defrontar o tribuídos pelos escalão de bambis,
CA Leça, numa partida que decide minis, infantis, iniciados, juvenis, juquem fechará o grupo Ana frente da niores, seniores e veteranas.
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Equipa de iniciados está a competir em Santa Maria da Feira.

Bartolomeu Perestrelo
brilha no Feira Handball
O Clube Desportivo Bartolomeu
Perestrelo está a marcar presença
desde a passada terça-feira na
edição de 2016 do Feira Handball
Cup em andebol, que se está a
disputar em Santa Maria da Feira.
Num evento que envolve 90
equipas e cerca de 1400 atletas a
formação madeirense está a competir no escalão de iniciados e
está, até ao momento em grande
evidência, tendo mesmo conseguido alcançar a fase final da prova.
Na fase de grupos e integrado
no Grupo E, os 'estudantes' viriam a terminar a prova no primeiro lugar e sem somar qual-

quer desaire. Nos quatros jogos
disputados nesta fase inicial, o
conjunto insular somou um empate diante do Benfica, a 23 golos,
e veio a triunfar perante o Feirense (36-19), Lagoa (27-18) e ADS
(34-10).
Já ontem a Bartolomeu Perestrelo estreou-se na luta pelo título
no escalão, tendo conseguido bater o Sporting de Portugal por 2922. Ainda ontem, os insulares
cumpriram mais um importante
encontro rumo ao título, nomeadamente frente ao CA Leça. Contudo até ao fecho da nossa edição
ainda não era conhecido o resultado final. P. V. L.
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Andebol

Chileno Marco Oneto
assina pelo Sporting
O capitão da seleção chilena, Marco Oneto, é reforço para a equipa de andebol do Sporting, com
contrato válido até final da temporada. Oneto soma mais de 80 internacionalizações pelo Chile e
conta, no seu curriculum, com duas passagens pelo
Barcelona, onde conquistou a Liga dos Campeões
de andebol, em 2011. Com 34 anos de idade, Oneto vem reforçar uma equipa que se encontra na
segunda posição do campeonato nacional, com
menos um ponto que o líder FC Porto, conjunto que tem, também, menos um jogo disputado.
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Bateu ABC na final

Seleção nacional
venceu Torneio
Cidade de Fafe
Uma vitória pela margem mínima (32-31) frente ao ABC de Braga, permitiu à seleção nacional de iniciados conquistar o Torneio de Natal
Cidade de Fafe, em andebol, que ontem terminou em Fafe.
Num jogo marcado pelo grande equilíbrio
em campo, o conjunto nacional chegou ao intervalo a vencer por uma margem de três golos.
Na segunda parte, o ABC conseguiu aproximar
o resultado e discutir o resultado até ao fim, mas
acabou por perder por 31-30.
Os resultados do torneio:
1.ª jornada
AC Fafe-ABC ................................................ 14-27
Seleção Nacional-Xico Andebol .............34-31
2.ª jornada
Águas Santas-Xico Andebol .................... 32-24
Académico FC-AC Fafe............................ 24-25
Seleção Nacional-Águas Santas .................. 31-20
ABC-Académico FC .................................. 36-19
Final
ABC-Seleção Nacional ............................. 30-31
DR
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ANDEBOL Marco Oneto, • e anos
pivô com 2,04 metros e 112 quilos,
foi apresentado e é a mais
recente aquisiçãodos leões
Marco Oneto assinou contrato com o Sporting até ao final desta temporadaao lado do presidente Bruno de Carvalho

CAPtIA O DO CHILE
REFORril SPORT1
Segunda linha chileno, que
foi companheiro de equipa
de Tiago Rocha no Wisla
Plock, esteve vários meses
parado, depois de ter sido
operado a um joelho e vai
falhar o Mundial de França
que se joga em janeiro

RuunnimudEs
••o Marco Oneto, pivô c hi leno de 34 anos, foi ontem anunciado como reforço do Sporting, sendo o oitavo jogador a
chegar nesta época a Alvaiade
depois de Matej Asanin, Igor
Zabic, Michal Kopco, Carlos
Ruesga, Ivan Nikcevic, Janko
Bozovic e Cláudio Pedroso.
"O Sporting é mundialmente conhecido. É um dos maiores da Europa e luta pelo titulo.
É uma grande oportunidade e
quero devolver as expectativas
que depositam em mim", disse
Oneto ao site do clube leonino,

garantindo:"Jáconheçoocampeonato português e sei que é
bastante competitivo, o que
para a minha carreira é bom.
Estou desejoso por começar a
trabalb are dar grandes alegrias
aos sportinguistas."
Dois dias antes, no entanto,
soube-se que Marco Oneto, figura maior do andebol do Chi-

"Estou desejoso
por começar a
trabalhar e dar
grandes alegrias
aos

sportinguistas"

Marco Onsto
Jogador do Sporting

le, ficou fora da convocatória
de Mateo Garralda para o campeonato do mundo que vai jogar-se em França, entre 11 e 29
de janeiro. "Seria muito arriscado", disse o antigo lateral-direito espanhol, referindo-se à
grave lesão que Oneto sofreu
em março e o levou a ser operado a um joelho. "Devido a alguns problemas na recuperação, Marco precisa de mais
tempo de pausa e não estará
apto a jogar o Mundial", justificou.
"Ontem, deu-se a conhecer
uma notícia muito dura para
mim. Com o corpo médico e
técnico da seleção, tomou-se a
decisão da minha não participação no próximo Mundial",
confirmou também o jogador
no Facebook.
De qualquer forma, a contratação do Sporting surge após o
atleta sul-americano ter-se su-

jeitado a várias baterias de exames médicos, que o deram
como o apto. Oneto terá tempo para se adaptar, pois a competição nacional só se retoma
a 14 de janeiro, coma equipa de
Zupo a deslocar-se ao recinto
do último classificado, a Ac. S.
Mamede, recebendo a 21 o Ar-

senal, antepenúltimo da tabela. "O atleta chileno - ainda
que com passaporte italiano -,
apesar de ser pivô de raiz, tem
características defensivas que
permitem colmatar abaixa por
lesão de BoskoBjelanovic", assim justifica o Sporting a contratação de Marco Oneto.

Tiago Rocha deixa elogios
Marco Oneto, que chegou ao Barcelona, onde se sagrou
campeão europeu, ainda júnior, teve passagens também
pelos espanhóis do Cangas, Bidasoa e La Rioja, tendo jogado
ainda no Veszprém (Hungria), Magdeburgo e Minden
(Alemanha) e Wisla Plock. O clube polaco foi o último em
que jogou e ao serviço do qual, em março, se lesionou com
gravidade. "É um excelente jogador, muito forte fisicamente, ataca e defende e tem muito bons recursos técnicos",
disse a O JOGO Tiago Rocha, do Wisla Plock, referindo-se a
Oneto como um "excelente profissional."
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Sporting: reforço chileno no andais« Os leões foram ao mercado para colmatar a baixa de Bosko Bjelanovic, e garantiram até ao fim da época o pivô chileno Marco Oneto, 34 anos, antigo jogador do Barça que atuava na Polónia (Wisla Plock)

Página 10

A11

ID: 67563313

30-12-2016

Tiragem: 76864

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,09 x 22,74 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

REFORCO DE PESO
CHEGA 'A ALVALADE
Chileno Marco Oneto tem
34 anos, 2,04 metros e 112
kg. "Estou desejoso por
começar a trabalhar", disse
ANA PAULA MARQUES

© Zupo Equisoain recebeu ontem
tuna prenda de ... Ano Novo. 0 téc rilco espanhol já tem substituto
para o lesionado Bosko Bjelanovic.
Trata-se do chileno Marco Oneto,
um reforço de peso que chega a Al valade para ajudar o Sporting a atacar o título nacional. Os leões são
segundos, com menos um ponto e
mais um jogo que o FC Porto .
Os argumentos do pivot de 34
anos não enganam: também com
características defensivas, tem
2,04 metros, ll2 kg, e 80 internacionalizações porumaseleção onde
é capitão e ajudou à conquista do

PIVOT QUE JOGOU ESTE ANO NA
POLÓNIA CHEGA AO SPORTING
COLMATAR A BAIXA, POR
DE BOSKO WEIANOVIC

peonato português e sei que é bas tante competitivo, o que para a minha carreira é bom. Estou desejoso
por começar a trabalhar e dar grau des alegrias aos sportinguistas" ,
disse ao site do clube.

terceiro lugar nos Jogos Panamericanos em 2015. E jade leão ao peito,
desfez-se em elogios ao seu novo
clube, onde foi recebido pelo presidente Bruno de Carvalho.
"O Sportingé mundialmente co - De Espanha à Polónia
nhecido. É um dos maiores-da Eu- Oneto desenvolveu grande parte
ropa, que luta pelo título. É uma da carreira em Espanha, onde congrande oportunidade e quero de- ' quistou duas Taças do Rei, uma Su volver as expectativas que deposi- pertaça e um campeonato. O pivot
tam em mim. Já conheço '8 cam- integrou ainda a equipa que venceu

a Liga dos Campeões em 2011, na
sua segunda passagem pelo poderoso Barcelona.
Nos últimos anos, o chileno realizou uma época na Hungria e duas
na Alemanha, antes de se mudar
este ano para a Polónia, onde jogou
no Wisla Plock, equipa dos portugueses Tiago Rocha e Gilberto
Duarte e, também, a anterior formação do sérvio Ivan Nikcevic, que
reforçou no verão o Sportingeonde
agora se dá o reencontro. o
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sc
SPORTING
RECORD CONFERIU ANDAMENTO DOS TRABALHOS
BALNEÁRIO.
O chão está
protegido. as
paredes
ganham cor.
Haverá 12.
balneários e
um deles até já
está equipado.
Existirá ainda
sala oficinal
(hóquei) e de
crioterapia

RECINTO. No interior. faltam colocar tetos falsos.
iluminação (LED), cadeiras (verdes) e o piso (em acer)

Conclusão está prevista
para o final do mês de
março. Obras avançam
em velocidade de cruzeiro
VÍTOR ALMEIDA GONÇALVES

Ei Uma das primeiras imagens
para quem entrar no futuro Pavilhão João Rocha será um mural
onde constará a identificação dos
22.956 sócios que contribuíram
para o sonho. Do outro lado da
parede poderá ver -se um alto relevo do presidente que dá o nome
à nova casa das modalidades (coletivas) do Sporting. São.pormenores como este, registados ao
longo de uma visita guiada às
obras do edifício, que ajudam a
perceber quão próximo está, dè
facto, o dia em que os sportinguistas terão a oportunidade de
voltar... a casa, depois de anos de
itinerância pela região de Lisboa.
Os trabalhos estão em velocidade
de cruzeiro mas o prazo para a
conclusão mantém-se em finais
de março, ou seja, após as eleições que terão lugar no dia 4 do
mesmo mês.
"Vamos cumprir os prazos e em
março o pavilhão estará pronto",
diz a Record Vicente Moura, 79
anos, vice -presidente do Sporting
com o pelouro das modalidades.
Horácio Preto, coordenador geral
da obra, renova agarantia. "O que
sempre dissemos aos sócios em
assembleias gerais é que entre a
conclusão e os licenciamentos das
entidades públicas - que obrigam
a vistorias - teríamos tudo até ao
final de março. Essa continua a ser

1 RANSI I O.
AM(NA W 4,
1A)

Apenas a hora
de almoço
interrompe a
azáfama
permanente
dos operários.
Várias zonas
da obra foram
sinalizadas
para facilitar
os trabalhos e
• a circulação

HÓQ

inst

Uma inauguração
antes de tempo
Pavilhão em março; campo de
futebol de 7 "na primeira semana de fevereiro". É este o objetivo do coordenador geral das
obras, Horácio Preto. O projeto é
autónomo, até em termos de licenciamentos, e neste momento
decorre a finalização dos balneários e de uma bancada para
200 pessoas. Na zona envolvente do pavilhão, mas do lado oposto, serão ainda construidos dois
campos para futebol de 5. É a 'Cidade Sporting', assim batizada
no seu conjunto, a ganhar forma
cada vez mais concreta.

e

PORMENOR

O pavilhão destaca-se pelo estilo sóbrio, onde predominam as
cores preto e cinzento e os mate-

riais aço e vidro. O sonho, esse,
(,,,tá escrito a verde e branco.

O SONHO
ESTÁ A TORNAR-SE

REALIDADE

a nossa meta. Se não houver nada
de especial, vamos conseguir",
afirma o engenheiro, de 59 anos,
ele próprio leão e, portanto, perante um "desafio pessoal." "Não
tenho dúvidas de que será o melhor pavilhão em Portugal." o

TAREFA MAIS DEMORADA

Pavimento e tabelas obrigam a afinações
1511 En ire o deve e o haver, apesar Não é logo aplicado por cima da
de continuarem muitos detalhes laje térrea, tem ainda uns contrapor finalizar, já não é difícil resu - placados que o nivelam e apoios
mir o que falta para aconclusão do antivibráticos, porque quando os
Pavilhão João Rocha. O responsá - atletas saltam e fletem as pernas o
vel pela obra admite que á tarefa próprio pavimento tem capacimais demorada será a colocação dade de absorção", explica Horádo pavimento, o último passo.
cio Preto, confirmando que será
"A questão do pavimento / ta - "a últ ima coisa a fazer", poise nebelas rebatíveis é mais morosa e cessário "dar as camadas de vermais difícil. As tabelas têm de ser niz" e esperar entre cada uma que
afinadas, niveladas. O pavimento a superfície fique seca. "E não
de madeira, em acer, é o ex- hbris pode haver poeiras no ar", atres e obriga a cuidados acrescidos. cen ta o engenheiro.

"Portanto, até lá temos de colocar todas as luminárias e ter as ca deiras assentes, porque as bancadas estão prontas. Na parte do piso
superior temos de fechar os camarotes, que é uma solução muito aligeirada. Depois, enfim, há
alguns trabalhos complementares, acabamentos na Loja Verde,
no museu, pôr os tetos falsos. Te mos estes dois meses e meio pela
frente para fazer isso", projeta,
confiante quanto ao cumprimen to do prazo. o
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VERDE. A vista

LOTAÇÃO. A
sala de
confe►ências
terá capacidade
para 50 lugares.
tantos como os
destinados à
imprensa escrita
na bancada. O
pavilhão poderá
albergar três mil
espectadores
com bilhete

M PATINS. Eis um dos pontos onde será
sistema eletromecânico de tabelas rebatíveis

SAÍDO DA CASCA.
Fachada do recinto já
está praticamente
conchuda; faltam
pequenos ajustes

Tiragem: 76864

das novas
instalações da
Loja Verde, no
pavilhão. Serão
três pisos e uma
área total de

580 m2, com
atendimento
aos sócios e
ligação a um
museu
interativo

VICENTE MOURA EM JEITO DE DESPEDIDA
OS SEGREDOS DA CASA

PERFIL O Pavilhão João Ro-

cha custará 9,62 milhões de
euros. Receberá jogos de andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol,
para lá de outros eventos desportivos e culturais, nomeadamente concertos.
LUGARES O camarote presi-

dencial terá 60 lugares. A dimensão das cadeiras já começou a ser testada. No topo Sul,
onde vão ficar as claques do

duzida. O pavilhão comportará os lugares para deficientes,
obrigatórios por lei.
CONCERTOS Uma das gran-

des preocupações da obra é
com a parte acústica, já que o
recinto receberá concertos. A
Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC) exigiu
casas de banho ao nível do
piso, pelo mesmo motivo.

"Também é um
bocadinho meu"

CUBO Ao centro existirá um

cubo, ou antes um paralelepípedo, com 3,5 metros na base e
2,4 metros de altura. Do piso
até ao cubo haverá 12,5 metros de pé direito, como determina a regulamentação internacional do voleibol.
Sporting, existirão lugares
VIP na bancada superior, "a
vista mais bonita".
DECISÃO. Vicente Moura deve deixar conselho diretivo

TELEVISÃO Estão a ser estudados pontos para instalar
câmaras fixas. O pavilhão não
tem janelas nem entrada direta da luz solar e apresentará
uma intensidade de iluminação de 1.500 lux horizontais e
verticais - requisito para as
transmissões televisivas.

RESTAURANTE Um restaurante de três pisos será con-

cessionado e o vencedor ficará responsável pelos acabamentos. Na certeza de que... o
vermelho estará derrotado à
partida no concurso.
ESTACIONAMENTO O piso

ENGENHEIRO.
Horácio Preto
é o responsável
da obra

do pavilhão estará 5 metros
abaixo do nível da rua. Um estacionamento subterrâneo
era inviável, pois as fundações atingiriam profundidade quase ao nível freático.
BIG BROTHER Rádios e televisões terão cabinas próprias
de trabalho. No mesmo corredor, funcionará a central técnica, uma espécie de 'Big
Brother' da segurança.

ASSEMBLEIAS Marcadores

ACESSÍVEL Uma sala de

INTERATIVO Um museu interativo com 400 1112 exibirá
as taças da época em curso e
dará acesso a conteúdos históricos, através de mesas informáticas e 'touchscreens'.

aquecimento de 24o m2 está
preparada para receber jogos
de Goalball. Um elevador
monta-cargas garante o acesso a pessoas de mobilidade re-

eletrónicos vão permitir
acompanhar, para lá do óbvio',
por exemplo publicidade ou a
ordem de trabalhos de uma
assembleia geral.

Ni Vicente Moura já não deve fazer parte do conselho diretivo do
Sporting quando o Pavilhão João
Rocha for inaugurado, depois das
eleições. "Tenho de agradecer o
apoio que tenho recebido do presidente, dos órgãos sociais, mas
provavelmente não continuarei.
Vou fazer 80 anos, já me custa.
Tive uma doença grave de que recuperei, felizmente. Os médicos,
quando eu falo em continuar, não

"GOSTAVA DE SAIR DO
CONSELHO DIRETIVO E TALVEZ IR
PARA O CONSELHO LEONINO",
REVELA O VICE-PRESIDENTE

proíbem mas franzem o nariz.
Portanto, apoiando Bruno de Carvalho, gostaria de sair do conselho
diretivo e talvez ir para o conselho
leonino. Ai acho que ainda posso
dar umaboacolaboração", afirma
o vice-presidente que tem o pelouro das modalidades, orgulhoso
pelo contributo no projeto do pavilhão. "Tive o prazer de ser o responsável pela construção, em ter-

mos gerais. Digamos que é tun feito, entre aspas, não só do Sporting
mas também um bocadinho meu.
Mas, é preciso dizê-lo, isto deve-.
se fundamentalmente ao Bruno de
Carvalho", admite.
Dinheiro e Golden League
Vicente Moura elogia "a forma audaz" como o presidente avançou
para a obra. "O dinheiro nunca foi
problema ao longo destes quatro
anos, nem vai ser. Existiram falhas
de fogo, como se costuma dizer em
termos militares, de uma ou outra
empresa, mas depois tivemos a
sorte de encarreirar e estamos
prestes a ter casa própria", enalteceu, lembrando, porém, que o
Sporting tem 50 modalidades e
que "ninguém pense que e,stéfantástico pavilhão vai resolver todos
os problemas", já que o clube precisava de recorrer a 14 recintos
"diferentes nos concelhos limítrofes" . A Golden League 2017, em
judo, poderá ser um dos primeiros
eventos internacionais no João
Rocha. "Candidatámo-nos com a
Meo Arena. Vamos ver se podemos fazê-lo aqui", revela.
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ANDEBOL

Ricardo Vasconcelos
`promovido' na GB
O técnico português Ricardo Vasconcelos, já responsável pela seleção
britânica sub-2i, foi promovido para
orientar agora os sub-24 no Emerging
Nations Men's Championship. a ter
lugar em junho no Kosovo.
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