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O ANDEBOL. A Seleção Nacional 
continua a preparar o jogo de 
quarta-feira frente à Roménia, a 
contar para a Taça da Europa. 
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-) PRATA NA PRAIA. A Seleção sub-18 de andebol de praia mostrou os diplomas 
ganhos em Buenos Aires, ao terminar a prova com a medalha de prata. «Foi muito 
importante alcançarmos o objetivo principal, que era a medalha. É bom para valorizar 
o andebol de praia», sublinhou o capitão, Nuno Almeida 

Uma experiência para a vida 

Fifó, com 21 golos, foi a melhor marcadora do torneio de futsal dos Jogos Olímpicos da Juventude, ganho por Portugal ANDRÉ ALVES/ASF 

JO DA JUVENTUDE 

Por 

SOFIA COELHO 

A
INDA a comitiva portu-
guesa que participou nos 
Jogos Olímpicos da Juven-
tude não se vislumbrava 
na zona de chegadas do 

aeroporto Sá Carneiro, em Lisboa, e 
já se entoava o hino nacional. Deze-
nas de pessoas esperavam os 41 atle-
tas provenientes de Buenos Aires, 
com uma bandeira gigante de Por-
tugal e vários cartazes com mensa-
gens de carinho... maioritariamen-
te familiares e amigos das jogadoras 
da Seleção sub-19 feminina de futsal, 
que regressaram de ouro ao peito -
uma das cinco medalhas conquista-
das na Argentina, juntamente com 
ouro e prata do triatleta Alexandre 
Montez e as pratas da equipa mas-
culina de andebol de praia e do par 
Madalena Cavilhas / Manuel Can-
deias, na ginástica. 

Ana Sofia Gonçalves tinha a so-
brinha desejosa de ir ao seu colo, 
vestindo uma pequenina camisola 
do Benfica com Fifó gravado nas cos-
tas: a alcunha da tia, a melhor mar-
cadora do torneio de futsal em Bue-
nos Aires, com 21 golos, quatro deles 
na final, ganha por 4-1 ao Japão. 
«Chegar aqui e ouvir a gritar Portu-
gal é um grande orgulho. Temos aqui 
as pessoas de quem mais gostamos. 
Há 17 dias e mais um bocadinho que 
não as víamos. Agora, é desfrutar 
destes momentos», disse a jogado-
ra de 18 anos, fã de Ricardinho, com 
quem trocou mensagens antes da 
final dos Jogos Olímpicos da Juven-
tude, dedicando o ouro à «família e 
a todos os portugueses». 

Apontando os quatro golos mar-
cados ante o Japão como aqueles que 
nunca vai esquecer, «porque foi uma 
final», Fifó sublinhou que «todos 
foram importantes para o caminho 
da Seleção e para conquistar o ouro», 
a medalha que desejavam quando 
partiram rumo a Buenos Aires para 
esta 3.ª edição da competição e que 
lhes permitiu ouvir A Portuguesa na 
Argentina. 

ANDRÉ ALVES/ASF 

Triatleta de 16 anos ficou emocionado 

--> Alexandre Montez exibiu as me-
dalhas de ouro e prata conquista-
dos no triatlo em Buenos Aires 

Tímido, Alexandre Montez, ad-
mitiu a emoção ao chegar ao aero-
porto Sá Carneiro, em Lisboa, e 
ver tanta gente à espera da comi-
tiva portuguesa. «Estava com o 
coração aos saltos! Não esperava 
ver tanta gente. É emocionante», 
disse o triatleta de 16 anos, que 
ganhou ouro e prata nos Jogos 
Olímpicos da Juventude, respeti-
vamente na estafeta mista (com o  

italiano Alessio Crociani, a suíça 
Anja Weber e a dinamarquesa Sif 
Madsen) e na prova individual. 
«Não esperava tanto, mas ambicio-
nava fazer um bom resultado na 
prova individual, o que me ajudou 
para a estafeta», disse, apontan-
do «trabalho, esforço e dedica-
ção» como chaves para o sucesso. 
«Foi uma experiência ótima, que 
vou guardar para toda a vida», 
acrescentou, esperando vir a com-
petir nos Jogos Olímpicos no futu-
ro: «Será um dos meus grandes 
objetivos.» 

«O hino é das coisas que nos dá 
mais pica quando entramos em cam-
po. Não há sensação melhor do que 
ouvir o hino e sabermos que temos 
a camisola de Portugal vestida e um 
símbolo ao peito que temos que car-
regar com respeito e orgulho», lem-
brou, admitindo o desejo de vir ajo-
gar nuns Jogos Olímpicos seniores. 
«Gostaria de voltar a participar nuns 
Jogos Olímpicos, se for possível. Isto 
faz com que o futsal feminino seja 
mais reconhecido, tenha maior vi-
sibilidade e é isso que precisamos! » , 
anteviu a mais nova jogadora a es-
trear-se pela Seleção principal, a 
qual  representou logo aos 16 anos, e 
que está no Benfica há sete. 

«Fazemos isto pelo amor à ca-
misola, não pelo dinheiro que ga-
nhamos. Jogamos sempre para ga-
nhar», garantiu Fifó, corroborada 
pela capitã, Telma Pereira. «Já sonhá-
vamos com isto há três anos, desde 
que soubemos que íamos aos Jogos 
Olímpicos da Juventude, e traba-
lhámos muito por este objetivo. É 
um orgulho enorme ter esta meda-
lha e ter ouvido o hino foi um sonho 
tornado realidade», foi dizendo, 
«emocionada» com a receção no 
aeroporto de Lisboa, num domingo 
de manhã. «Não esperava... Esta-
mos todas emocionadas por ver aqui 
as pessoas que amamos e portugue-
ses que vieram de longe só para nos 
receber», sublinhou uma das pupi-
las do selecionador Luís Conceição, 
que revelou o segredo para o suces-
so: «Muito compromisso e foco des-
de o início.» 

Hino, bandeira e emoção 
para receber as campeãs 
Portugal conquistou cinco medalhas na Argentina o Seleção feminina 
de futsal com grande apoio o Sobrinha de Fifó à espera no aeroporto 

ANDRÉ ALVES/ASF 

Felicitações 
de Marcelo 
O Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, felicitou e 
agradeceu aos atletas e restantes 
membros da Missão portuguesa que 
participaram nos Jogos Olímpicos da 
Juventude, na Argentina. «Muitos 
parabéns a toda a Missão pelas 
medalhas conquistadas e pela 
participação valorosa e empenhada! 
São um motivo de orgulho para 
todos os portugueses!», escreveu 
no site da presidência. 

Estágio 
com Seleção A 
Jorge Braz, coordenador das 
seleções de futsal na Federação 
Portuguesa de Futebol, também foi 
esperar a equipa feminina sub-19 no 
regresso com o ouro dos Jogos 
Olímpicos da Juventude. «Estas 
seleções, sub-19 feminina e 
masculina, têm sido a aposta nas 
últimas épocas. Sabíamos que 
poderia terminar desta forma, dada 
a qualidade das jogadoras e o 
trabalho que o Luís [Conceição, 
selecionador] e o Ricardo [Azevedo, 
adjunto] foram desenvolvendo», 
avaliou o selecionador da Seleção 
principal masculina de futsal, 
sublinhando a importância de cruzar 
os treinadores nacionais entre todas 
as Seleções. «Tem sido positivo ver, 
depois, o crescimento, o sucesso e a 
identificação das sub-19 femininas 
com os A's. Tivemos um estágio da 
Seleção A conjuntamente com estas 
miúdas.» 

Qualidade 
Em três edições dos Jogos Olímpicos 
da Juventude, esta foi aquela em 
que Portugal obteve maior número 
de medalhas: cinco (duas de ouro e 
três de prata). O presidente do 
Comité Olímpico de Portugal 
destacou, contudo, os resultados 
globais, «muito positivos». «Não 
esperava cinco medalhas, embora 
antecipasse algumas posições de 
pódio. O que me parece mais 
relevante é o facto de, nas 12 
modalidades em que participámos, 
em sete termos conseguido 
classificar atletas até ao 6.° lugar. 
Este é um valor médio muito alto e 
que revela a qualidade desta 
participação, sem prejuízo do mérito 
que é conquistar posições de 
pódio», avaliou José Manuel 
Constantino, assumindo como 
«sinal positivo» os bons resultados 
dos jovens entre os 15 e os 18 anos. 
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Candidatos mostraram 
todas as credenciais 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Terminou ontem a primeira das 
muitas duplas jornadas no 'nacional' 
da I Divisão em seniores femininos 
de andebol, que ao longo desta fase 
regular irá marcar a prestação das 
equipas da Região e não são. Saldo 
claramente favorável, desde logo, 
para o Madeira Andebol SAD que 
depois do empate frente ao Alava-
rium, no sábado, ontem venceu o 
SIR 1.° de Maio/Colégio João de 
Barros por 28-15, com 12-8 ao inter-
valo, vantagem igualmente favorável 
às andebolistas comandadas pela 
técnica Sandra Fernandes. 

Uma vitória consolidada na se-
gunda parte, pois até aí por parte da 
equipa da casa, os erros e alguma fal-
ta de rigor ofensivo marcaram a exi-
bição nesses primeiros trinta minu-
tos. Salto bem mais positivo aconte-
ceu no período seguinte, com o Ma-
deira Andebol SAD a deixar em 
campo uma outra imagem e, sobre-
tudo, revelando que, de facto, dispõe 
de uma equipa capaz de, lá mais 
para a frente, demonstrar que estará 
mais apta para lutar pelos seus ob-
jectivos vos. 

ALAVARIUM E 
MADEIRA SAD SÃO 
CLARAMENTE DOIS 
CANDIDATOS AO 
TÍTULO NACIONAL 

Boa prestação de Mónica Correia 
na baliza das madeirenses, bem 
acompanhada por Diana Oliveira, 
num 'sete' onde de se notou a clara 
preocupação do grupo de trabalho 
em jogar com mais concentração. 

O Madeira SAD alinhou com 
Anais Gouveia, Mónica Gomes (1), 
Mihaela Minciuna (1), Márcia 
Abreu (2), Diana Oliveira (7), Sara 
Gonçalves (3), Mónica Soares (6), 
Mónica Correia, Renata Tavares, 
Liya, Kassia César (6), Ana Temtem 
(1), Carolina Rodrigues e Patrícia 
Morais (1). 

Alavarium ganha CS Madeira 
No Pavilhão da Bartolomeu Peres-
trelo, vitória do Alavarium que, uma 
vez mais, demonstrou que é de facto 
um dos fortes candidatos ao título 
nacional. Vitória sobre o CS Madei- 

ra por 29-21, com 15-9 ao intervalo 
também favorável às aveirenses. 

No entanto, assinale-se que para 
além da melhor capacidade colecti-
va do Alavarium, este CS Madeira 
deixou em campo uma excelente 
imagem. Faltará certamente tempo 
ao grupo de trabalho orientado pelo 
técnico Marco Freitas, mas sobretu-
do uma melhor gestão dos recursos 
que nesta altura dispõe, muitos de-
les com uma larga experiência em 
competições nacionais. 

A gestão na posse da bola conti-
nua a ser uma das sua fragilidades 
que têm penalizado o jogo das ma-
deirenses. Mesmo perante o relati-
vo maior ascendente do seu oposi-
tor, o Sports, relativamente ao en-
contro de sábado onde empatou, 
mostrou melhorias, sobretudo con-
tinua a ser uma equipa com alma 
mas a jogar muito com o coração. 

O CS Madeira alinhou com Ana 
Pontes, Andreia Andrade, Cláudia 
Aguiar, Sandra Ramos, Diva Castro, 
Maria Kourdoulos, Sara Sousa (3), 
Filipa Franco (4), Nádia Nunes, Joa-
na Ribeiro, Jéssica Gouveia (5), Ma-
risa Araújo, Catarina Ascensão (4), 
Ana Pestana, Leonor Silva e Ana An-
drade (5). 

Madeira Andebol SAD e Alavarium revelaram-se superiores nos embates de ontem. FOTO HÉLDER SANTOS/ASPRESS Página 3
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MARÍTIMO PERDE COM FC PORTO B 

■ No Campeonato Nacional da II 
Divisão, fase regular, o Marítimo 
recebeu ontem ao princípio da 
tarde, no Pavilhão do Complexo 
Desportivo em Santo António, o 
FC Porto B, com os nortenhos a 
levarem a melhor, vencendo por 
37-31, com 21-19 ao intervalo tam-
bém favorável ao FC Porto. 
Um encontro claramente marca- 

do pelo andebol mais equilibrado 
dos nortenhos, perante um Marí-
timo que, em termos defensivos, 
revelou pouca concentração e a 
este nível foi um dos factores 
bem aproveitados pelos norte-
nhos. 
A equipa comandada pelo técni-
co Paulo Vieira ainda assim nesta 
fase da época demonstra estar a  

caminho de construir um colecti-
vo com mais sustentação. 
O Marítimo alinhou com Paulo 
Jesus, Filipe Oliveira, Guilherme, 
João Freitas (4), Bernardo (1), Jo-
sé Azevedo (4), Tomás, João 
Mendes (12), Márcio (3), António 
Franco (1), Hugo, João Fernan-
des, Moura (1), Fred, José Coin 
(5) e José Santos. 
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• TIAGO MACHADO 
Tiago José Pinto Machado nasceu em Vila Nova de Famalicão 
a 18 de Outubro de 1985. E um ciclista profissional português. 
Actualmente corre pela equipa do UCI World Tour Team Ka-
tusha (Russia). É um corredor completo, sendo o contrarreló-
gio o seu ponto forte. Participou em 3 edições da Volta a Fran-
ça (2014, 2015 e 2017), 4 edições da Volta a Espanha (2011, 2012, 
2015, 2016) e 2 edições da Volta a Itália (2011, 2013). 

RUI ALMEIDA* 
Rui César Oliveira de Almeida nasceu em 16 de Maio de 1973, em 
Vila Nova de Famalicão. Conhecido andebolista, jogou no Famali-
cense Atlético Clube de 1986 a 19,88, no ABC de Braga de 1988 a 
2001, na Associação Académica Aguas Santas de 2001 a 2003 e no 
Madeira SAD de 2003 a 2005. Ao longa da sua carreira foi Campeão 
Nacional Juvenis - 1988/1989, Campeão Nacional Júniores -
1989/1990, 9 vezes campeão Nacional sénior, tem 9 taças de Portu-
gal, 5 super taças e foi finalista da Taça Campeões Europeus 
1993/1994.189 vezes internacional pela Selecção Portuguesa de An-
debol, esteve presente num campeonato do mundo sub-21, em dois 
campeonatos do mundo sénior e doiscampeonatos europeus sénior. 

*TERTÚLIA 

Saúde e desporto no arranque 
das 'Conversas com..: 
ANA LUÍSA CORREIA 
acorreia@dnoticias.pt  

É mais uma iniciativa que vai de-
correr no espaço MadMarket, si-
tuado no Centro Monumental Ex-
perience (antigo Centro Comercial 
Monumental Lido). 

A partir desta quarta-feira, dia 24 
de Outubro, o espaço vai receber as 
`Conversas um evento que 
funcionará como uma tertúlia onde 
os convidados participarão 
em conversas temáticas. 

Este encontro temá-
tico fazem parte de 
uma nova iniciativa 
que decorrerá todas 
as quartas-feiras no 
espaço MadMarket, 
abordando temas dife-
rentes com convidados 
de várias áreas, desde a 
saúde até à cultura, possibi-
litando uma troca de opiniões 
num ambiente informal entre os 
participantes e os especialistas 
convidados. 

O primeiro evento, terá lugar a 
partir das 20 horas e aborda as te-
máticas da saúde e do desporto e 
conta com a participação de Costi-
nha, ex-futebolista profissional e 
actual treinador do Clube Despor-
tivo Nacional; Tiago Machado, Ci-
clista Profissional e Rui Almeida, 
ex-andebolista e actual médico res-
ponsável pelo Monumental Lido 
Medical Center. 

Nesta primeira conversa, o mo-
derador será Nélio Gouveia, Jorna-
lista da RTP Madeira. 

O evento é aberto ao público em 
geral e tem um valor de entrada de 
2,5 euros, incluindo um cálice de 
vinho tinto e uma variedade de ta-
pas para degustação enquanto de-
corre a conversa entre os partici-
pantes. 

COSTINHA 
Francisco José Rodrigues da 
Costa é um ex-futebolista e 
treinador português, mais 
conhecido como `Costinha', 
nascido em Lisboa, a 1 de De-
zembro de 1974. 
Entre 1993 e 1995, Costinha 
impôs-se como jogador no 
Clube Oriental de Lisboa. Na 
temporada 1995/1996 jogou 
na Associação Desportiva de 
Machico. As suas exibições 
chamaram a atenção do Clu-
be Desportivo Nacional, 
onde passou a época 
1996/1997. 
Quando tinha apenas 20 

anos, foi contratado por um 
dos grandes clubes de Fran-
ça, o Mónaco, onde foi titular 
a partir da temporada 98/99. 
Na época seguinte sagrou-se 
campeão de França. Foi um 
dos jogadores presentes na 
fase final do Euro 2000, onde 
Portugal conquistou um ex-
celente terceiro lugar, tendo 
marcado um golo decisivo  b,  ) 
no último minuto à Romé- "1
nia no segundo jogo da fase 
de grupos. 
Costinha é actualmente o 
treinador do Clube Despor-
tivo Nacional, e foi conside-
rado o treinador do ano da 
Ledman Liga Pro 2017/18. 

Página 5



A6

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 21,96 x 15,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77324414 22-10-2018

3.ª jornada com sortes distintas para as equipas madeirenees. 

o Alavarium/ Love Tiles. 
Depois do empate a 26 bolas 

no sábado. frente ao SIR 12  
Maio/ADA CJ Barros, o CS Ma- 
deira recebeu e perdeu ontem, 
por 21-29, com o Alavarium/ 
Love Tiles. A turma orientada 
por Marco Freitas já estava à 

espera de muitas dificuldades, 
e estas vieram a confirmar-se 
com o marcador a assinalar 9- 
15 à ida para o descanso. Mes- 
mo assim, as azuis e não bai- 
xaram os braços e deram uma 
boa réplica no segundo tempo, 
o qual perderam por 12-14. 

Imperou a lei 
do mais forte' 

A
lei do mais forte' impe-
rou ontem na 3.2  jornada 
da fase regular do cam-
peonato nacional de an-
debol feminino, no que 

toca aos jogos das equipas ma- 
deirenses. 

O Madeira SAD, campeão em 
título, não sentiu grandes difi- 
culdades para impor-se por 28- 
15 na receção ao SIR 12  Maio/ADA 
CJ Barros, em partida disputada 
no Pavilhão do Funchal. A for- 
mação orientada por Sandra Fer- 
nandes foi para intervalo a ven- 
cer por 12-8, mas não baixou o 
ritmo na etapa complementar, 
na qual voltou a ser superior, 
ganhando por 16-7. 

Diana Oliveira, com oito tentos, 
e Monica Soares, 7, foram as me- 
lhores artilheiras do encontro, 
que marcou o regresso às vitórias 
das campeãs, que empataram 
em casa no sábado (24-24) com 

A\DE301_ 

Raul Caíres 
raulcaires@jm-madeira.pt  

Madeira SAD 
voltou às vitórias 
categóricas, 
enquanto 
o CS Madeira 
não resistiu 
ao Alavarium. 
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AUWARIUM 
E MADEIRA LIDERAM 
Madeira SAD e Alavarium 
venceram, no Funchal, jogos 
antecipados da terceira 
jornada do Nacional de 
andebol feminino daI 
Divisão. As aveirenses 
ultrapassaram o Sports 
Madeira, por 21-29, e as 
insulares derrotaram o 1.° de 
Maio, por 28-15. As forma-
ções vencedoras lideram o 
campeonato com duas 
vitórias e uma derrota, mas 
Colégio de Gaia, CA Leça e 
Passos Manuel, com menos 
um jogo, estão invictos. 
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Jorge Silva brilha 
Canhoto é o segundo 
marcador da Asobal, 
onde o Barcelona 
dispensou Gilberto 
para a Seleção 

••• Nos jogos que completa-
ram ontem asétima jomada da 
liga espanhola de andebol, e 
dos três portugueses que po-
diam estar envolvidos, Jorge 
Silva destacou-se ao reforçar a 
condição de goleador. Dos dois  

selecionados para o Portugal-
Roménia, Sérgio Barros esteve 
em ação no Poente Genil-Gra-
molllers, perdendo 26-27 mas 
marcando três golos em três 
remates, enquanto Gilberto 
Duarte foi dispensado do Bar-
celona-Sinfin, em que os cata-
lãesgolearam (43-19). Quanto 
ajorgeSilva, emboraperdendo 
com o Barça, fez quatro golos, 
subindo a segundo melhor 
marcador da Liga Asobal, com 
41 golos em sete jogos. -A.F. Jorge Silva já tem 41 golos 
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ANDEBOL. O Madeira SI-W 
bateu (28-1.5) o João Barros e 
lidera a 1,  Divisão feminina. O 
Alavaiium persegue, vencendo 
(29-21)'o Sports Madeira. 
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ANDEBOL 

Sérgio marca 
e ruma à Seleção 

Em jogo da jornada da liga 
Asobal de Espanha, Sérgio Barros, 
do Puen te Genil, marcou ontem 3 
golos, mas perdeu (26 - 27) frente 
ao Granollers, ainda antes de se 
juntar ao estágio da Seleção, em 
Santo Tirso, para o duelo com a 
komenia.1 á o Barcelona, sem Gil-
berto Duarte, esmagou (43 19) o 
Si nfin de Jorge Silva (4 golos)..:  
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