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«Gosto da pressão» 
Borko Ristovski sabe que o papel de guarda-redes pode 

ser ingrato. «Quando tens um bom dia, todos te felicitam. 
Quando corre mal, culpam-te», apontou, ressalvando, con-
tudo, que não é algo que o incomode. «É uma pressão bo-
nita, da qual gosto e com a qual aprendi a viver. A respon-
sabilidade é grande, mas é uma das coisas que me atrai 
nesta posição [guarda-redes]. Gosto de ajudar a equipa e 
o guarda-redes é meia equipa. Muitas coisas dependem 
dele», sublinhou o internacional macedónio. 

MIGUEL NUNES/ASF 

1 
Domingos Almeida Lima deseja que Ristovski seja feliz na Luz  

modali®abola.pt  

 

  

  

DE SPORTO 

   

Ristovski, guarda-redes internacional macedónio de 35 anos, visitou o Museu Cosme Damião antes de ser apresentado como reforço para a nova época MIGUEL NUNES/ASF 

ANDEBOL 

Por 

SOFIA COELHO 

B
ORKO RISTOVSKI já an-
dou a conhecer os cantos 
da nova casa, entre as 
instalações onde vai trei-
nar-se e jogar e o Museu 

Cosme Damião, onde o capitão da 
equipa de andebol, Paulo Moreno, 
recordou e mostrou algumas das 
conquistas do Benfica. O guarda-
-redes internacional macedónio 
de 35 anos, proveniente do Bar-
celona, mostrou-se ambicioso e 
com vontade de continuar a so-
mar títulos ao currículo. 

«Acredito que o Benfica pode 
voltar a ser campeão. Se não acre-
ditasse, não teria vindo», assumiu, 
em espanhol, o guarda-redes que 
conquistou 11 troféus só nas duas 
últimas épocas, com a camisola do 
Barcelona: duas Taças ASOBAL, 
duas Supertaças de Espanha, duas  

do certo que, na sua posição, terá 
a companhia de Hugo Figueira e 
Miguel Espinha. Mas a equipa para 
a próxima época, comandada pelo 
treinador Carlos Resende, ainda 
não está fechada. 

«O objetivo é atacar o título e 
construir um plantel com esse 
objetivo. As renovações e con-
tratações fazem parte do trabalho 
que estamos a fazer em conso-
nância com o treinador e equipa 
técnica», apontou o vice para as 
modalidades, Domingos Almei-
da Lima. «Foi um esforço, um sa-
crifício que o Benfica fez para o 
trazer do Barcelona, para uma 
posição que é fundamental numa 
equipa: a de guarda-redes», 
acrescentou. 

«O Benfica é um grande clube, 
tem um projeto com futuro e com 
tudo em ordem para que um joga-
dor pense só em jogar e ajudar a 
equipa», sublinhou Ristovski, elo-
giando ainda o nível do andebol 
nacional, «a subir a cada ano», e 
a cidade de Lisboa. 

«Acredito que o Benfica 
pode ser campeão» 
Ristovski vem do Barcelona para a baliza dos encarnados o Quer 
festejar título que 'foge' desde 2008 o Ambicioso, promete ajudar 

Supertaças da Catalunha, duas Ta-
ças do Rei, duas Ligas ASOBAL e um 
Super Globe (competição de clubes 
da federação internacional), além 
de já ter sido campeão na Alema-
nha e na Macedónia. 

«Antes de tomar a decisão, vi 
alguns jogos entre o Benfica e o 
Sporting e não há assim tanta di-
ferença ao nível da qualidade. No 
próximo ano, podemos ganhar o 
campeonato, a Taça e a Supertaça. 

Chego com ambição de ajudar a 
equipa a ganhar o maior número de 
títulos possível», disse Ristovski, 
referindo-se ao rival e campeão 
das duas últimas épocas, o Spor-
ting. Já os encarnados, conquista-
ram, este ano, a Taça de Portugal, 
mas não festejam o título nacional 
desde 2008. 

Ontem apresentado no Estádio 
da Luz, o macedónio escusou-se a 
falar da duração do contrato, sen- 
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Reforço bracarense 
José Rolo, lateral esquerdo de 29 
anos, é reforço do ABC para a 
próxima temporada, após cinco anos 
em Angola, no 1.° de Agosto. 
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ANDEBOL 
Bosko continua leão 
Bosko Bjelanovic, 31 anos, renovou 
com o bicampeão Sporting. O lateral 
esquerdo português, nascido na 
antiga Jugoslávia, vai cumprir o 
oitavo ano no clube. «O objetivo é 
ganhar tudo a nível nacional e fazer o 
melhor na Liga dos Campeões.» 
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ANDEBOL - BENFICA 

NOVO REFORÇO 
O guarda-redes macedónio 
Borko Ristovski, ex-Barcelona, 
assinou pela equipa de ande-
bol do Benfica, anunciou on-
tem o clube da Luz, sem reve-
lar a duração do novo vínculo. 
O internacional macedónio 
tem 35 anos. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O esquerdino José Rolo, lateral
direito nascido em Braga que foi
formado nos escalões jovens do
ABC, está de regresso ao Flávio
Sá Leite, devendo nas próximas
horas ser anunciado um vínculo
válido para as próximas duas
épocas - confirmou ontem o
Correio do Minho.

Trata-se de um reforço para a
primeira linha que vem propor-
cionar a Jorge Rito mais qualida-
de no ataque, tanto no  remate
como na fluidez do passe.  

O conhecimento mútuo, entre
o clube e o jogador, perspectiva
uma integração na equipa muito
facilitada. Rolo entrou no ABC
aos 12 anos como iniciado e  jo-
gou de amarelo até aos 24 como
sénior.

Agora vai reencontrar pessoas
com quem conviveu durante
anos.  Na sua passagem inicial
pelo emblema minhoto (ver tam-
bém no perfil ao lado), José Ro-
lo já tinha jogado sob orientação
de Jorge Rito. 

Também Armando Fernandes,
o dirigente que recentemente foi
distinguido na gala ‘A Nossa
Terra’ já então era o delegado
oficial que representava a equipa
bracarense no banco durante os
jogos, em equipas que então in-
tegraram, entre outros jogadores
no activo, o ainda guarda-redes
Humberto Gomes, o lateral es-

querdo Hugo Rosário e o central
Carlos Matos, que desempenha
agora funções de vice-presidente
desportivo na administração da
sociedade anónima desportiva
que gere o ABC.  Este dirigente
ainda há dias, quando da apre-

sentação dos dois primeiros re-
forços para a próxima época, o
central António Ventura (ex-IS-
MAI) e o ponta direita André
Rei (ex-Águas Santas), havia
afirmado que novos reforços es-
tariam a ser revelados.

Lateral bracarense José Rolo
volta a jogar pelo ABC/UMinho
NAS PRÓXIMAS DUAS ÉPOCAS o esquerdino, que esteve em Angola a jogar pelo 1.º de Agosto, volta à
casa que frequentou entre os 12 e os 24 anos.

DR

José Rolo, em Angola, ao serviço do 1.º de Dezembro 

+ perfil 
Nascido em Setembro de
1988, em Braga, José Rolo
formou-se como jogador
de andebol nos escalões
jovens do ABC, desde os
iniciados, para onde
entrou com 12 anos.
Conquistou duas Taças de
Portugal (2007/8 e
2008/9). Participou na
Taça EHF, de 2006 a 2008,
na extinta Taça das Taças
de 2008/9 e 2009/10 e na
Taça Challenge de
2010/11. Nos últimos
anos, o lateral direito,
esquerdino com 1,87
metros, optou por ir
competir para Angola,
envergando a camisola do
1.º de Agosto, um clube
constituído por militares,
em 1977, após a
independência.
Orientado por Filipe Cruz, 
também  ex-academista,
ao serviço daquele clube,
José Rolo conquistou
títulos em Angola e
participou em provas
internacionais.
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Marítimo acabou em 3.º lugar da 3.ª divisão
Marienses continuam na 2.ª divisão

A equipa de andebol 
do Marítimo de Ponta 
Delgada perdeu os dois 
jogos da fase final do cam-
peonato de andebol da 3.ª 
divisão nacional, que ti-
veram lugar em Lagoa, no 
Algarve.

Como noticiamos na 
edição de Domingo, o Ma-
rítimo perdeu o primeiro 
jogo, por 28-21, com o La-
goa Andebol Clube, ven-
cedor da zona Sul.

Na tarde de Sábado, a derrota com o Modi-
cus Sandim, de Gaia, e vencedor da zona Norte, 
foi por 25-14.

A equipa do Modicus é campeã nacional da 
3.ª divisão ao ter ganho ao Lagoa por 30-24.

O Marítimo participa por ter sido campeão 
dos Açores. Se ganhasse os dois jogos não su-
biria à 2.ª divisão. Seria somente campeão da 
3.ª divisão. 

Na 2.ª divisão vai continuar o Marienses, de 
Santa Maria. Na partida decisiva, realizada em 
Leiria, registou-se um empate a 28 golos com o 
Juventude Lis. 

A permanência dependia em exclusivo da 
prestação mariense, mas não podia esquecer o 
seu concorrente directo, o Estarreja Andebol 
Clube. Se o Marienses perdesse e o Estarreja 
ganhasse ao último classificado, a Académica 
de Coimbra, quem desceria era a equipa de Vila 
do Porto.

E a derrota esteve quase a acontecer. Nos 
derradeiros minutos do jogo o guarda-redes 
marienses Hélvio Braga defendeu um livre de 
sete metros e que em caso de golo daria  a vitó-
ria à equipa de Leiria. A importante defesa dei-
xou o resultado empatado a 28 golos. 

O Marienses termi-
nou com a mesma pon-
tuação (43 pontos) do 
que o Estarreja. Contudo, 
no confronto direto, o 
Marienses tem vantagem 
e assim fixou-se em 6.º 
e antepenúltimo lugar da 
fase da permanência da 
zona 2, com 5 vitórias, 3 
empates e 6 derrotas. 

Em caso de descida 
iria ficar sem competição 
definida, porque a Fede-

ração de Andebol de Portugal não deu a certe-
za sobre o modelo competitivo para as equipas 
dos Açores para a próxima época desportiva.

Na primeira fase, o Marienses foi 7.º clas-
sificado não zona 2 com 5 vitórias, 4 empates e 
9 derrotas. 

Depois de ter substituído na equipa técnica o 
mariense Pedro Resendes, que já tinha quase 20 
anos de clube, o jovem técnico de Almada, Má-
rio Navarro, com alguma dificuldade, conseguiu 
na última jornada manter a equipa mais repre-
sentativa do desporto mariense numa prova de 
âmbito nacional do andebol português.

Valeu a vantagem dos Marienses para permanecer no escalão secundário
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111  A equipa sénior 
masculina da Secção de 
Andebol da Académi-
ca (SA-AAC) terminou o 
campeonato nacional da 
2.ª divisão com uma derro-
ta, fora de portas, frente ao 
Estarreja, por 32-18.

Num dos resultados mais 

desequilibrados da épo-
ca, a equipa liderada por 
Herlander Silva, que não 
vai continuar como técnico 
dos estudantes, não con-
seguiu contrariar os ande-
bolistas do Estarreja e, ao 
intervalo, já perdia por 17-
6. No 2.º tempo o conjunto 

da casa geriu a vantagem, 
garantindo uma vitória fol-
gada. A equipa de Coim-
bra ficou no 8º e último 
lugar do Grupo B, Zona 2, 
na 2.ª divisão. Na próxima 
temporada os estudantes 
voltam a competir na 3.ª 
Divisão nacional. E.P. 

Andebol Estudantes perdem no último jogo

Académica perdeu em Estarreja 

DR
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A Académica terminou com
um desaire em Estarreja, por
32-18, a sua participação no
Nacional da 2.ª Divisão. O con-
junto conimbricense, que já ti-
nha a descida ao terceiro pa-
tamar confirmada há várias se-
manas, acabou por realizar
uma exibição abaixo do que
tem sido habitual.

Depois do empate caseiro
diante do Sismaria, a 28 golos,
na penúltima ronda, os estu-
dantes acabaram a sua cam-
panha no campeonato com
uma das mais pesadas derro-
tas da época. A ausência de vá-
rios jogadores e uma má en-
trada em jogo, na qual imperou
a desconcentração e ineficácia
defensiva e ofensiva, ditaram
um desnível no marcador que
não permitiu à Académica vol-
tar a discutir o resultado.

Este encontro marcou ainda
a despedida do treinador Her-
lander Silva. Segundo a nota de
imprensa enviada para a nossa
redacção, «por dificuldades da
Secção de Andebol, não foi

possível garantir as condições
para a continuidade» do técni -
co, reconhecendo-lhe a Direc-
ção academista «o bom tra-
balho efectuado no cresci-
mento dos jovens jogadores
da Brio sa». 

Académica promove 
andebol de praia 

A Secção de Andebol pro-
move um convívio de Andebol
de Praia, no domingo, na praia

da Figueira da Foz, com o ob-
jectivo de proporcionar dos
mais jovens aos mais experien-
tes um dia de confraternização
e de promoção da modalidade. 

Vários clubes foram convi -
da  dos para esta iniciativa e os
mais jovens interessados po-
dem igualmente juntar-se ao
convívio. A iniciativa começa
às 10h00, nos campos junto à
Torre do relógio, na Praia da
Claridade. |

Académica despede-se 
com derrota expressiva
Final Estudantes perderam na visita a Estarreja, por 32-18, no último encontro 
da 2.ª fase do Nacional da 2.ª Divisão. Herlander Silva cumpriu último jogo

Académica teve muitas dificuldades em superar a barreira defensiva do Estarreja

Estudantes 
não conseguiram 
assegurar a 
permanência no 
Nacional da 2.ª Divisão
e terminaram 
com um desaire 

D.R.

Andebol
Nacional da 2.ª Divisão
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O Município de Pinhel, em
parceria com a Associação de
Andebol da Guarda, promove
entre o próximo dia 29 e 1 de
Julho a 9.ª edição do Torneio
de Andebol Linda Saraiva em
iniciados masculinos, uma
competição que foi instituída
em memória de uma jovem
atleta da Escola de Andebol
Falcão – Pinhel.

Além da equipa anfitriã, o
torneio contará ainda com a
participação das equipas do

Sport Lisboa e Benfica, São
Bernardo (Aveiro), Almada AC
do AC Lamego e Bastinhos Es-

cola Clube (Celorico de Basto).
A par da vertente competi-

tiva no Pavilhão Multiusos de

Pinhel, o troféu representa a
oportunidade dos jogadores
da Escola de Andebol Falcão –
Pinhel receberem emequipas
de renome nacional. 

Assim, mais do que os resul-
tados, importa o ambiente de
companheirismo e convívio
vivido ao longo dos três dias,
que culminarão com uma sen-
tida homenagem à amiga e
companheira de equipa, Linda
Saraiva, que faleceu em 2008.

O torneio irá finalizar no dia
1 de Julho (domingo), pelas
16h30, com a entrega de pré-
mios aos participantes. |

Torneio de Iniciados masculinos 
vai juntar seis equipas em Pinhel

Competição vai desenrolar-se no Pavilhão Multiusos de Pinhel

Andebol
Torneio Linda Saraiva

D.R.
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JOSE-  ROLO 
DE REGRESSO AO ABC 
O lateral-direito José Rolo, de 
29 anos, vai regressar ao ABC, 
tendo um acordo por duas 
épocas, mais uma de opção. 
José Rolo fez toda a sua 
formação com a camisola 
bracarense antes de partir 
para Angola. Já o Sporting 
renovou com Bosko 
Bjelanovic, lateral de 31 anos 
que está há sete em Alvalade, 
depois de também ter 
prolongado o acordo com o 
guardião Aljosa Cudic. 
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Hugo Santos será dos principais jogadores do ISMAI 

Hugo Santos é reforço do ISMAI 
••• Hugo Santos é uma das 
contrataçõesmaissonantes do 
ISMAI para a próxima tempo-
rada. O ponta-esquerda, for-
mado no FC Porto, onde cum-
priu 15 épocas, regressa a um 
clube que já representou, em 
2012/13, na altura cedido por 
empréstimo pelos dragões, ao 
serviço dos quais ganhou dois 
campeonatos e uma Superta-
ça. Para além de Hugo Santos, 
ex-Avanca, a equipa comanda-
da por Rui Silva tem mais oito 
entradas confirmadas: o pon-
ta-esquerda Ricardo Mourão  

(ex-Avanca), os laterais-es-
querdosDékio Pina (ex-ABC), 
José Rebelo (ex-Póvoa) e João 
Furtado (ex-São Paio de Olei-
ros), os centrais João Carvalho 
(ex-Avanca) e Afonso Lima 
(ex-Xico Andebol) e os pivôs 
Roberto Ferreira (ex-ABC) e 
Manuel Lima (ex-Boavista). 
Leonel Femandes (FC Porto), 
António Ventura (ABC), Fran-
cisco Fontes (Águas Santas), 
Tiago Héber e Pedro Vieira (Pó-
voa), Diogo Coelho (Avanca) e 
o colombiano Santiago Mayo 
estão de saída. -R.G. 
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%IMO 
OSTOVSKI 

Borko Ristovski, de 35 anos, trocou a baliza do Barcelona pela do Benfica 

Tr7;" Encarnados apresentaram ontem o guarda-redes macedónio vindo 
do Barcelona, confirmando a notícia adiantada por O JOGO a 4 de abril 

PROJETO DO BENFICA 
ENTUSIASMOU BORO 
O guardião, de 35 anos, 
ainda pode ter a compa-
nhia do compatriota Kiril 
J. zarov. O melhor marca-
dor de sempre da Cham-
pions é desejado, mas a 
contratação adivinha-se 
muito dificil 

MIGUEL GOUVELA PEREIRA 

••• Borko Ristovski é o pri-
meiro reforço apresentado 
pelo Benfica para a próxima 
época. Como O JOGO adian-
tou na edição de 4 de abril, o 
experiente guarda-redes, de 
35 anos, deixou os espanhóis 
do Barcelona e é um trunfo 
para o treinador Carlos Resen-
de na luta pelo título nacional, 
que escapa desde 2007/08. 

Com  um sorriso nos lábios, 
falou aos jornalistas em espa-
nhol e mostrou-se satisfeito 
por "fazerparte de um grande 
clube e projeto". "Vim para 
aqui porque quero ganhar e 
acredito que vamos conquis-
tar muitos títulos", sublinhou 
Borko, crente de que é possí-
vel acabar como ciclo de triun-
fos do Sporting: "Vi jogos en-
tre as duas equipas e não há as-
sim tanta diferença. Todos 
juntos, vamos tentarganhar o 
campeonato. Se não acreditas-
se neste clube, não estava 
aqui." 

Considerando que "o ande-
bol português tem subido de 
nível de ano para ano", o ma- 

1 L ujàI tem 
jogadores de 
qualidade. Foi 
pena ter falhado o 
Mundial" 
BorkoRlstovski 
Guarda-redes do Benfica 

cedónio sabe que defender a 
baliza encarnada é uma gran-
de responsabilidade. "Muita 
coisa depende do guarda-re-
des. Se tiver um dia bom, to-
dos me vão felicitar, mas todos 
me vão atacar se surgir um dia 
mau.Aprendi a viver com essa 
pressão", salientou. 

Domingos Almeida Lima, 
vice-presidente do Benfica, 
assumiu que a contratação 
deste jogador "foi um esforço 
muitogrande, masque será re- 

compensado com vitórias". O 
próximo jogador a apresentar 
deve ser Carlos Martins, pon-
ta-direita que atuava no ABC. 

Além de Borko Ristovski, 
outro macedónio é pretendi-
do na Luz: Kiril Lazarov, joga-
dor do Nantes (França). Con-
tudo, a contratação do lateral-
direito, de 37 anos, adivinha-
se difícil depois de na final - 
four ter reforçado o estatuto 
de melhor marcador de sem-
pre da Liga dos Campeões. 
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13ENFICA 

"Venho para tentar ga- 
nhar o maior número () c 
de títulos possível O serà 
projeto do Benfica 
agradou-me" 

Borko 
Ristovski 
Reforço 
do andebol 
do Benfica 
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AN DEBOL A Seleção feminina 
vai ter como adversárias a 
Bielorrússia, Itália e Grécia no 
Grupo 3 de qualificação para 
playoff de acesso ao Mundial do 
Japão' 2019. Apura -se uma 
equipa de cada um dos quatro 
grupos, mais o melhor segundo. 
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AN DEBOL 

Bjelanovic fica 
no Sporting 
NI O Sporting anunciou on-
tem a renovação com o lateral 
Bosko Bjelanovic, de 31 anos. 
"Objetivo é ganhar tudo a nível 
nacional e fazer o melhor possí-
vel na Champions", sustentou 
o internacional português. Já o 
ABC contratou por duas épocas 
o lateral-esquerdo José Rolo, 
que regressa a Braga depois 
cinco épocas no 1" de Agosto, 
em Angola. g 
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ANFITRIÃO. 'Vice Domingos Almeida Lima confia nas qualidades do guarda-redes Borko Ristovski 

EIORK O 
PISTOM' 

RISTOVSKI NA LUZ 

PELO T 11J1.0 
Guarda-redes macedónio 

dr oriundo do Barcelona 
promete fechar bem 
a baliza do Benfica 

ALEXANDRE REIS 

Ca  Depois deumavisita ao Estádio 
da Luz, o guarda -redes macedónio 
Borko Ristovski, oriundo do Bar-
celona, foi ontem oficializado pelo 
Benfica como reforço para uma das 
posições-chave da equipa, apos-
tada em reconquistar o título na-
cional que foge há uma década. 

"O Benfica é um clube muito 
)4-  grande e tem projeto de futuro. 

Venho com muitas ambições para 
ajudar o clube a ganhar o máximo 
de títulos possíveis", considerou 
Borko Ristovski, de 35 anos, que 
passará a dividir as balizas com 
Hugo Figueira e Miguel Espinha. 

O internacional, por 118 vezes, 
tem atuado ao mais alto nível, sen-
do de destacar a defesa espetacular 
de um decisivo livre de sete metros 
frente a Portugal no apuramento 
para o Mundial da Coácia' 2009 , 
que afastou a equipa das quinas. 
Conquistou, entre muitos outros 

" títulos, a liga da Macedónia por 
cinco vezes com Vardar e Meta-
lurg, duas ligas Asobal pelo Barce-
lona, e uma Bundesliga pelo 
Rhein-Neckar Lowen. 

Borko Ristovski justificou o por-
quê de vir jogar para Portugal: 
"Lisboa é uma cidade atrativa e o 
campeonato tem subido muito de 
nivel nos últimos anos, tanto no 
Benfica como em outros clubes. Só 
foi pena Portugal não se qualificar 
para o Mundial, pois daria ainda 

"O BENFICA PODE EVOLUIR E SER 
CAMPEÃO. NÃO FAZ MUITA 
DIFERENÇA RELATIVAMENTE AO 
SPORTING'", DISSE RISTOVSKI 

mais motivação aos bons jogado-
res que a Seleção tem." 

O guarda-redes tem uma boa 
estatura, com 1,90 metros e 98 kg, 
detendo características da escola 
dos Balcãs, com bom sentido posi-
cional e reflexos à altura da sua co-
tação: "Depois dos jogos que vi, o 
Benfica pode evoluir e ser nova-
mente campeão. Não faz muita di - 
ferença relativamente ao Spar - 
ting" , bicampeão nacional. 

O Benfica tem apostado em jo-
gadores dos Balcãs, como seja o la-
teral-direito serviu Stefan Terzic. 
Ainda há pouco tempo (2015-17) o 
guarda-redes internacional pela 
Macedónia, Nikola Mitrevksi, 
também representou as águias. 

Domingos Almeida Lima, vice-
presidente do Benfica, elogiou Ris - 
tovski: "É mundialmente conhe-
cido e vem preencher um lugar 
muito importante. Foi um esforço 
que o Benfica fez e esperamos que 
nos venha ajudar muito. Quere-
mos ter uma palavra decisiva na 
conquista do campeonato, pois é 
um título que já nos escapa há vá-
rios anos", afirmou o dirigente das 
modalidades. o 

Nantes e Lazarov 
visitam águias 

O Benfica vai contratar um 
lateral-direito, surgindo ru-
mores que o eleito seria o as-
tro macedónio Kiril Lazarov, 
do Nantes (finalista da Cham-
pions). O presidente do clube 
francês, Gael Pelletier, des-
mente: "Estamos satisfeitos 
com Lazarov, tem um ano de 
contrato e o agente disse que 
não há contactos com o clube 
da Luz. Mas vai estar em Lis-
boa, porque o Nantes vai lá jo-
gar em agosto com Benfica." 
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ALIOP 
CISSE 
OURO: O técnico guiou 
o Senegal a mais uma 

surpresa neste M undial. A vitória inespera-
da sobre a Polónia foi a primeira de uma 
equipa africana na prova e dá mais calor à 
Rússia. O futebol agradece. [pág.161 

• 

• 
ANDEBOL 
DO BENFICA 
BRONZE: A contratação 
de Ristovski é uma das 

apostas fortes na recuperação de um título 
que já escapa há dez anos. Apesar dos 35 
anos, só podemos acreditar que acrescenta 
qualidade à modalidade no país. [pág. 48] 

NICOLAS 
KICKER 
LATA: O tenista argenti-
no já nem podia compe-

tir desde 2/ de maio, mas ficou a saber que 
está agora suspenso por três anos por mani-
pulação de resultados em dois jogos do cir-
cuito Challenger. [pág. 48] 

STANISLAV 
CHERCHESOV 
PRATA: Vai de vento em 

ida, popa esta Rússia. Depois 
da goleada à Arábia Saudita, nova vitória sem 
margem para dúvidas, agora frente ao Egito. 
O primeiro grande teste será contra o Uru-
guai, mas um pé está nos "oitavos'. [pág.181 
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