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Luís Silva assume AC Fafe
-y Treinador adjunto é filho do ex-técnico José António Silva e vai
ser o mais novo no Andebol 1
Luís Silva é o novo treinador do
AC Fafe. O até agora adjunto, e filho do ex-treinador José António
Silva, foi a escolha da direção do
clube para dar continuidade ao
projeto, com os fafenses a ocuparem o 8.9 lugar no Andebol 1, com
um recorde de vitórias na fase regular (7), em 18 jogos já realizados.
Aos 32 anos, Luis Silva torna-se

o mais jovem treinador do Andebol 1 esta temporada, naquela que
é a primeira experiência como técnico principal em seniores. Luis
Silva orientou os juniores do AC
Fafe na época passada e, desde
2001102 esteve ligado à formação
do Águas Santas, onde foi atleta.
O desafio é a manutenção no
principal escalão sénior masculino e o primeiro teste oficial para o
novo treinador será dia 14 de janeiro, no Funchal, com o Madeira,
SAD.
H. C.
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2016 O ANO EM REVISTA

MAIO E JUNHO
MAIO
A SUBIR...

RENATO SANCHES
cinco anos
no Bayern

Champions
para Ronaldo

Por 35 milhões, mais 45 adicionais por
objetivos - Médio com ascensão meteórica

A DESCER...

MAIO
por
ROGÉRIO AZEVEDO
bomba conheceu-se a 10
de maio: os alemães do
Bayern compravam ao
Benfica o passe de Renato Sanches por 35 milhões
de euros. O jogador assinava até 2021.
De acordo com ambas as partes, a
transferência do médio previa «valores adicionais, num montante global de 45 milhões de euros, dependentes da concretização de objetivos
contratualizados e a ocorrerem até 30
de junho de 2021».
Karl-Heinz Rummenigge, dirigente dos bávaros, anunciava mais
contornos da operação: «Renato
Sanches tem estado a ser observado por nós há muito tempo. Temos
a sorte de o ter contratado, apesar da

A

3.a

O »A 28 de maio, em Milão, o Real
Madrid ganha a sua 11.' Taça/Liga
dos Campeões, ao bater o At. Madrid
no desempate por penalties, com
Ronaldo a marcar a penalidade
decisiva. Terceira
Champions para CR7,
segunda para Pepe,
primeira para
Zinedine Zidane
como treinador.

Quinze detidos
por corrupção

concorrência internacional. É um
médio dinâmico, combativo e talentoso tecnicamente, que vai reforçar ainda mais a nossa equipa.»
O jovem médio diria, mais tarde, ter prevalecido a sua vontade e
que o Benfica respeitara o seu desejo de sair: «O meu sonho sempre foi
chegar à equipa principal do
Benfica e poder jogar no Estádio da Luz. Felizmente,
consegui concretizar esse sonho. Agora, o Manchester
United fez uma proposta, mas
escolhi o Bayern porque é um grande clube e porque o identifico
com o Benfica. Tem um
estádio muito grande,
com capacidade para
65.000 pessoas, e
com ambiente
muito parecido ao
da Luz. Vou para o
Bayern para ganhar
títulos.»

O »A 14 de maio, conhecem-se os
contornos de uma operação de
combate à corrupção na Liga 2:
quatro jogadores do Oriental, quatro
da Oliverense, dois
dirigentes do Leixões
t -7 SEGUNDA

e mais cinco pessoas

por identificar são
k , LIGA
detidas pela polícia
... 4,
para interrogatório.

JUNHO
A SUBIR..

Bis de ouro para
Fernando Pimenta
O » Dois títulos europeus para o
canoísta Fernando Pimenta: K15000
e K11000, ambos conquistados em
Moscovo (Rússia). O atleta limiano,
de 26 anos, voltava a demonstrar a
— sua enorme
categoria, não tendo
rival à altura,
acelerando sempre
na última volta de
cada prova.

I

O belíssimo calcanhar à Hungria
-› O momento em que o capitão da Seleção apareceu a sério no Campeonato da Europa

JUNHO

4i~

O Hungria-Portugal de 22 de
junho, ainda na fase de grupos do
Campeonato da Ruropà, estava a
sei ufn st4ekicii- ,C1; 1-1, 24,
3-2, 3-3, çonistittaíró golo mar—
cados à entrada do segundo tempo. Nanif~ 1-1 a passe de Ronaldo e depois o capitão português

abriu ainda mais o livro: 2-2 de
calcanhar a passe de João Mário e
3-3 num desvio de cabeça após
cruzamento de Ricardo Quaresma.
Ronaldo estivera quase ausente nos dois primeiros jogos da fase
de grupos, com a Islândia (1-1,
golo de Nani) e com a Áustria (00), mas quando foi preciso dizer
presente e arrastar ós restantes
companheiros para a reViráVolia,
o craque levantou a VOZ. Era decisivo não-perder com a Iliingria eus
dois golos de CRT foram impor tantí,ssimos.

O primeiro, a passe de João Mário, entrou para a lista de melhores golos da seleção portuguesa em
jogos de fases finais de grandes
competições: soberbo calcanhar
de pé direito, sem hipótese de defesa para o quarentão guarda-redes Király.
Cristiano Ronaldo passava a ser,
após este jogo, o futebolista com
mais jogos disputados em fases finais de europeus, somando a 17.4
presença, mais uma do que os já retirados Edwin van der Sar (guarda-redes da Holanda) e Lilian Thuram (defesa da França).

A DESCER...

o

Maria Sharapova
suspensa até 2018
O »A tenista russa Maria Sharapova
foi suspensa por dois anos por ser
apanhada num controlo antidoping
positivo. A decisão foi anunciada a 8
de junho e a punição
era retroativa a 26 de
janeiro de 2016.
Sharapova estava,
assim, fixados logos
Olímpicos de 2016.
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O ANO EM REVISTA

CRONOLOGIA
DE MAIO

MAIO E JUNHO

O primeiro tri desde 1977

O

Aquilo que parecia miragem no início do ano tornava-se realidade Rui Vitória campeão no ano
de estreia no banco do Benfica Festejos na Luz e no Marquês de Pombal, como sempre
m,r.,JEL NUNES:- As;"

A NOTÍCIA DE MAIO

5.110,%; •

ror

ROGERIO AZEVEDO
EIO de dezembro de
2015: Benfica está sete
pontos atrás do Spor
ting, embora com me •
nos um jogo. O título
parece uma miragem para os encarnados. Meados de janeiro: Benfica
está a quatro pontos do Sporting e
já com o mesmo número de jogos.
Início de fevereiro: Benfica e Sporting estão empatados na liderança. Meados de fevereiro: Sporting
com um ponto de avanço. Início de
março: o Benfica ganha em A !vala de e passa a liderar com dois pontos de vantagem. Daí até final cia
Liga, nem águias nem leões perdem mais pontos: Benfica campeão.

M

A festa do tricampeonato, que fugia aos encarnados há quase 40 anos

RUI VITÓRIA

MELHORIA DO MÊS

João Sousa salta
para 28.° do `ranking'
A 16 de maio, o tenista João
Sousa alcançava o 28," lugar do
ranking mundial ATP, melhor posição

O MAR DE ROSAS QUE NÃO HOUVE

Há quase 40 anos, desde o tri de
75-76-77, que o Benfica não ga
nhava três campeonatos de enfia da. Rui Vitória comemorava, em
bora sem euforia desmedida, o seu
primeiro Campeonato Nacional:
«Não foi um mar de rosas, mas
quanto mais dificuldades nos cria ram, mais a equipa e os jogadores
se uniram».
O presidente Luís Filipe Vieira
quis estar acima de qualquer polé mica com o Sporting e com Jorge
Jesus: «Este titulo é do Benfica e de
Lisboa, mas acima de tudo é de
Portugal e dos portugueses.»
O Benfica passava a poder fa
lar, finalmente, da quebra de lie •
gemonia do FC Porto: desde 2010,
vencera o campeonato por qua
tro vezes contra três dos dragões.
Três com Jorge Jesus e um com Rui
Vitória.

JORGE JESUS
DUELO DO MÊS

HEL ENA VALEN TE,ASg

José Gonçalves (Caja Rural)
vence Volta à Turquia; Barcelos
ganha Taça CERS em hóquei;
Nicolas Almagro vence Estoril Open.
O _
Leicester campeão de
Inglaterra; André Villas- Boas ganha
Taça da Rússia, pelo Zenit.
O
. SAD russa da UD Leiria
investigada na Operação Matrioska.
O t-su, 4. Morre o antigo árbitro Paulo
Paraty.
O
5. João Sousa chega pela
primeira vez aos quartos de final de
um masters1000, em Madrid.
O 0..4. 7. Camaronês Patrick Ekeng,
26 anos (Dinamo Bucareste), morre
em campo; Bayern sagra-se
tetracampeão da Alemanha; Direito
vence Nacional de râguebi.
O
Porto B vence Liga 2;
Sporting ganha Taça de Portugal de
futsal, ao bater o Benfica por 4-2.
O
12. Paulo Bento assina pelo
Cruzeiro até 2018.
O
Barcelona campeão de
Espanha; Besiktas campeão da
Turquia; hóquei do Benfica vence
segunda liga europeia.
O DIA 17. Fernando Santos divulga
os 23 para o Euro-2016.
O ' n.1P., Sevilha de Carriço, Beto e
Diogo Figueiras vence Liga Europa;
Appolon de Pedro Emanuel ganha
Taça do Chipre; Alexis Santos
arrecada bronze nos 200 m estilos
dos Europeus de natação.
O Ulf4 "J"1,. Jesus renova até 2019 pelo
Sporting; Pedro Martins assina pelo
V. Guimarães e Capucho pelo Rio
Ave; Tiago renova pelo At. Madrid
até 2017.
O DIA 20. Benfica ganha Taça da
Liga: 6-2 ao Marítimo; Ricardinho
eleito melhor do mundo de futsal
pela terceira vez; Gaitán assina pelo
At. Madrid.
O L-.11J` 21. Portugal campeão da
Europa de sub-17, ao vencer a
Espanha em grandes penalidades;
ABC ganha Taça Challenge; Júlio
Ferreira e Rui Bragança campeões
da Europa de Taekwondo.
O DLe! 22. SC Braga vence Taça de
Portugal em futebol; Fernando
Pimenta ganha K15000 da Taça do
Mundo de canoagem.
O •LAA 26. Gelson Martins renova até
2022 pelo Sporting.
O DIA 27. José Mourinho assina pelo
Man. United; Paulo Pereira
Cristovão, ex-vice-presidente do
Sporting, condenado a quatro anos
e meio de pena suspensa no âmbito
do chamado caso Cardinal,
O DIA 28. FC Porto campeão de
basquetebol.
O I» 29. Sporting sagra-se
campeão da Europa feminino de
atletismo em pista; italiano
Vincenzo Niball vence Volta à Itália
pela segunda vez.

Rui Vitória ganha
a Jorge Jesus

de sempre de um português.
O vimaranense, de 27 anos, fora
eliminado pelo austríaco Dominic
Thiem na segunda ronda do Masters
1000 de Roma, mas
mesmo assim subira
duas posições no
ranking mundial, uma
• semana depois de ter
sido o primeiro
português a atingir o
top 30.

A mais ensurdecedora guerra de palavras
de sempre entre dois treinadores
portugueses chegava ao último dia a 14
de maio. Rui Vitória (e o Benfica) tinha
dois pontos de avanço sobre Jorge Jesus
(e o Sporting) e a última jornada ditava
um Benfica-Nacional e um SC Braga-Sporting. Ambos ganharam: 4-1os
encarnados, 4-0 os verde-e-brancos. Rui
Vitória acabava, pois, por ganhar a única
guerra verdadeiramente importante:
a dos pontos.
ViNYLCLEAN

A IRMFIRESOACV.
RENATO
SANCH#S.
O» WE F411A
f1001190
»MIO

Eït

C> Sempre presente. Sempre futuro. 11>

O »1 de maio

O »11 de maio

11» Sempre presente. Sempre futuro.

O »16 de maio

a

Sempre presente. Sempre futuro. t>

»23 de maio
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CARRILLO

CARRILLO
Carrillo vermelho
e Carrillo verde

CRONOLOGIA
DE JUNHO

A MORTE DO MÊS
EDUARDOOWEIRA/ASF

DUELO DO MÉS

S
ANDREALVE / ASf

Tiragem: 125000

O peruano Andre Carrillo chegou para o
Sporting em 2011e, depois de 110 jogos e
11 golos pelos leões, saiu para o Benfica.
Há muito que se falava que poderia sair,
mas só a 1 de junho Carrillo e o Benfica
assumiram a ligação. «Estou muito feliz»,
disse no dia da apresentação. Passava a
ser amado pelos benfiquistas e odiado
pelos sportinguistas. Aos 25 anos, o
extremo peruano tinha, enfim, a
oportunidade de voltar a jogar, depois de
longo jejum no Sporting.

Ali era a borboleta
e a abelha que picava
In A 3 de junho, morria uma das
Wpál maiores figuras de sempre do
desporto mundial: o pugilista Cassius
Marcellus Clay Jr. Ou, como a partir de
1964, Muhammad-All. linha 74 anos.
Fora diagnosticado em 1984, aos 42
anos, com a doença de Parkinson. Ali
era visto como tendo
estilo nada ortodoxo
de combater, o qual
ele sintetizava da
seguinte forma:
«Flutua como uma
borboleta, pica como
uma abelha.»

À
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Espírito Santo no FC Porto

O

Antigo guarda-redes dos dragões é o escolhido para devolver os títulos o Contrato até 2018
e palavras fortes logo na apresentação o Depois de Rio Ave e Valência, chega o grande desafio

O

PAULO SANTOS/ ASF
•

A NOTÍCIA DE JUNHO
por
ROGÉRIO AZEVEDO
NSATISFEITO com o jejum de
três anos sem ganhar qualquer
título, com Paulo Fonseca, Luís
Castro, Julen Lopetegui e José
Peseiro no comando da equipa,
Pinto da Costa voltou a apostar num
antigo jogador para treinar a equipa: Nuno Espírito Santo. Desde que
o atual presidente chegara ao poder,
em abril de 1982, era o quinto antigo atleta a fazê-lo logo desde o
início de uma época, depois de José Maria Pedroto, Artur Jorge, António Oliveira e Octávio Machado
(António Morais, Alfredo Murça,
Augusto Inácio e Rui Barros fizeram-no, mas apenas em situações
transitórias).

Antera Henrique, Nuno Espírito Santo e Pinto da Costa na apresentação do treinador

Nuno Espírito Santo assinou contrato até 2018 e teve logo palavras

que caíram bem entre os portistas.
«Estou de volta a casa e o meu destino é vencer; sou uma pessoa de
convicções e tenho uma convicção
absurda de que podemos ganhar
sempre», disse no dia da apresentação.
O antigo guarda-redes começara a carreira de treinador no Rio
Ave, entre 2012 e 2014, tendo depois
passado pelo Valência, de 2014 a
2015. No FC Porto, ainda como jogador, trabalhara com José Mouri nho e com Jesualdo Ferreira, tendo vencido tudo o que era possível:
quatro Campeonatos Nacionais,
duas Taças de Portugal, uma Liga
dos Campeões, uma Taça Intercontinental e uma Taça UEFA.
Desde o início de junho que Nuno Espírito Santo tem a missão de
reconduzir o FC Porto aos títulos.

O

O
O

O
O

O

O

André Horta assina pelo
Benfica até 2021; SAD do FC Porto
com saldo negativo de 37,9 milhões
de euros; SAD do Sporting com
prejuízo de 17,106; Paulo Fonseca
sai do SC Braga para treinar o
Shakhtar Donetsk.
Portugal perde em
Wembley, com a Inglaterra, por 0-1;
o espanhol Luis Salom, 24 anos,
morre no Grande Prémio da
Catalunha em Moto2.
José Peseiro assina pelo SC
Braga até 2018; FC Porto campeão
nacional de juniores de futebol; ABC
campeão de andebol; Sporting
campeão de ténis de mesa.
Novak Djokovic ganha
Roland Garros; Bruno Alves assina
pelo Cagliari e o brasileiro Felipe
pelo FC Porto.
Portugal bate a Estónia por
7-0, no Estádio da Luz, no último
jogo de preparação antes da fase
final do Campeonato da Europa.
Devido a incidentes entre
adeptos, a UEFA admite que
Inglaterra e Rússia podem ser
expulsas do Euro.
João Carlos Teixeira assina
pelo FC Porto por quatro anos;
Costinha chega a acordo para ser
treinador da Académica.
Portugal abre Euro com
empate com a Islândia (1-1); fite no
lugar de Dunga para selecionador
do Brasil.
Portugal empata a zero
com a Áustria; defesa croata
Kalaica assina pelo Benfica por seis
anos; Sporting exerce cláusula de
opção pelo Italiano Schelotto;
Ricardinho e Cardinal são campeões
de Espanha de futsal, pelo Inter
Movistar.
Sporting campeão de
Futsal; FC Porto ganha a taça de
hóquei em patins.
Golo de Cristiano Ronaldo
à Roma eleito o melhor da
Champlons.
Marco Silva deixa de ser
treinador do Olympiakos.
Portugal ganha á Croácia,
após prolongamento, por 1-0, golo
de Quaresma.
Miguel Vítor assina pelos
israelitas do Hapoel Beer Sheva.
Chile ganha a Copa
América à Argentina. Messí falha
penaltye comunica abandono da
seleção.
Hulk vai para o Shangai
SIPG da China: 55 milhões para o
Zenit; 11milhões de euros anuais
para o jogador.
Portugal ganha à Polónia
no desempate por penalties, Zlatan
Ibrahimovic anuncia saída para o
Manchester United, orientado por
José Mourinho.
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MAIO E JUNHO
FRASES MARCANTES

(11,

Tenho a certeza absoluta de que
vou marcar pelo menos um golo
durante o Campeonato da Europa

. utu ti.0 11E

EDER

maio

Avançado da seleção

ANDRE ALVES
/ASF

Apoderou-se do Ronaldo uma
ansiedade tremenda de querer ganhar
e demonstrar que era líder. Quem é
líder não tem necessidade de fazer
isto. Fez aquilo, não trouxe mal ao
mundo, ganhámos, mas não é a matriz
de liderança. Peço desculpa se estou a
ofender alguém

A 17 de maio,
Fernando Santos
anunciou os nomes
dos jogadores que,
menos de dois
meses depois,
seriam campeões
da Europa.
Nenhum dos 23
nomes foi
verdadeiramente
surpreendente,
tanto mais que,
com a lesão de
Bernardo Silva,
Renato Sanches
ficara com o
caminho aberto.
E lá estava
também Éder, o
'patinho feio' que
se vingaria desse
cognome com o
golo na final

ANTONIO SIMÕES
antigo. ogador do ~fica e da seleção

FERNANDO
SANTOS
selecionador
nacional

Vamos disputa,
do Campeonato da Europa
e vamos ganhá-la. Aliás,
eu já disse a minha familia
que so volto para casa
no dia 11 de julho.
E ,,ou ser recebido em festa!

FRASES MARCANTES

Se calhar merecíamos ser
campeões, até pela forma como fomos
prejudicados

JOSE PESEIRO

Foto do mês
ninho

Treinador do Pc porto

JULIO
CORTEZ/AP

Tenho conhecimento profundo
da realidade do plantei do FC Porto,
incluindo dos jogadores que estiveram
cedidos. São coisas que vamos avaliar
internamente

NUNO ESPIRITO SANTO
Treinador do PC porto

No inicio da época, o nosso
treinador parecia estar a ser vitima de
bulliyng e agora voltou a acontecer

OCTAVIO MACHADO
Dirigente do sporting

JORGE
JESUS
Treinador
do sporting

Quem ganha jogos
e campeonatos são os
jogadores e treinadores.
As estruturas ajudam...

1,

No dia 27 de
junho, o Chile
conquista,
jogando no
próprio pais. a
segunda Copa
América da sua
história, batendo
na final a
superfavoríta
Argentina, de
Lionel Messi.
O astro do
Barcelona é um
dos responsáveis
pela derrota,
falhando um
'pehatty no
desempate que
favoreceria os
chilenos (4-2). No
Messi diz-se
pronto para deixar
a seleção
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ANDEBOL

VITOR GARCEZ/ASF

Avanca entra a perder na Holanda
4 Formação aveirense estreia-

-se em torneio com tradição para
equipas portuguesas
O Avanca começou a participação no Limburgse Handbal Dagen, na Holanda, com uma derrota, por 30-23, frente aos estónios
do Polva Serviti — substituiu Angola, que não conseguiu chegar a
tempo — na jornada inaugural do
grupo B, que integra ainda a seleção do Irão e os holandeses do
Lions, formação onde joga o por-

tuguês João Ramos. Na outra série
do torneio holandês está o Targos
Bevo (Holanda), Tenax (Letónia),
Halden (Noruega) e a equipa nacional da Coreia do Sul.
Recorde-se que Portugal tem
uma forte tradição nesta prova com
vitórias finais do FC Porto (2009 e
2012), Benfica (2010), Águas Santas (2013) e ABC (2015).
A formação orientada por Carlos Martingo defronta hoje o Lions
(10.00 h) que, ontem, derrotou o
Irão, por 31-23, jogando, depois, às

O treinador do Avanca, Carlos Martingo

18.00 h, precisamente com os iranianos, no fecho da fase de grupos.
Para amanhã estão agendados os
jogos de classificação.
H. C.
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SOLUÇÃO INTERNA, para a continuidade na sucessão a José António Silva,
explicou o presidente do clube.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Luís Filipe Silva, que como treinador foi campeão nacional de
inciados pelo Águas Santas, é o
novo técnico principal da equipa
do Andebol Clube de Fafe, sucedendo no cargo a José António
Silva, que deixou o clube.
“É uma solução interna, para
não haver descontinuidade. A
nossa equipa está bem, no oitavo
lugar do campeonato nacional
da I Divisão e queremos evitar
solavancos”, disse ontem ao
Correio do Minho o presidente
do clube, Artur Magalhães.
“É um treinador jovem, que já
fazia parte da nossa equipa

técnica e nos dá essas garantias
de continuidade”, acrescentou.
Além de já integrar a anterior
equipa técnica, o novo responsável é filho do anterior treinador e
também como ele tem vindo a
cumprir formação académica no
campo de conhecimento da educação física.
Luís Filipe Silva começou a
praticar andebol, aos 12 anos, na
época 1996/97, no posto específico de ponta esquerda.
Iniciou carreira como treinador
adjunto em 2001-2002.
Em 2012, sagrou-se campeão
nacional de iniciados pelo
Águas Santas.
Em 2009, defendeu na Faculdade de Desporto na Universida-

de do Porto a dissertação de
mestrado com o título ‘Análise
do ataque em sistema em equipas masculinas de Andebol de
alto nível. Estudo realizado com
recurso à Análise Sequencial em
equipas participantes no Campeonato do Mundo de 2009 da
Croácia’.
Nas suas conclusões estabelece
elos entre sistemas defensivos o 6:0 activo, o 5:1 activo e o
3:2:1 activo - com as organizações de ataque - o 3:3 e o 2:4.
Também aborda situações de
ataque em superioridade numérica de sete contra seis e em inferioridade numérica de seis contra sete. Antes, já tinha em 2006
apresentado uma monografia

DR

Luís Filipe Silva (à esquerda) substitui o pai José António Silva como treinador do AC Fafe

realizada no âmbito da disciplina de Seminário do 5.º ano da licenciatura em Desporto e Educaç ã o Física, na á rea de Alto
Rendimento – Andebol, da Faculdade de Desporto da Univer-

sidade do Porto, com o título
‘Caracterização da carga de treino no Andebol. Estudo realizado
em equipas masculinas da Liga
Portuguesa de Andebol na época
2006/2007’.
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U. Sportiva com orçamento superior devido à presença europeia

Marítimo disputa a 2.ª Divisão de hóquei em patins

Cinquenta e duas equipas dos Açores nos “Nacionais”

Só no ténis de mesa há 11 equipas
A Região Autónoma dos Açores está representada nos Campeonatos Nacionais de Ténis de
Mesa, de Andebol, de Futebol, de Basquetebol,
de Hóquei em Patins, de Voleibol e de Futsal por
cinquenta e duas equipas.
No vasto lote de equipas participantes incluem-se as 12 que estão inseridas na série Açores da 2.ª divisão de voleibol (6 masculinas e 6
femininas) e as 8 que disputam a série Açores da
2.ª divisão de futsal.
O Voleibol é a modalidade com o maior número de equipas. São 15, seguida pelo Ténis de
Mesa, com 11 clubes distribuídos pelas 1.ª e 2.ª
divisões masculinas e femininas. Esta modalidade teve um grande salto participativo em poucos
anos. São equipas das ilhas Terceira, Pico e Flores.
O Futsal é a terceira modalidade com maior
número de participações. São 9 equipas, mas apenas uma na 1.ª divisão. Trata-se do Posto Santo,
que disputa o campeonato feminino.
Segue-se o Basquetebol e o Futebol com
6 equipas cada, o Hóquei em Patins com 3 e o
Andebol com dois clubes.
O Basquetebol e o Hóquei em Patins são as
únicas com três divisões, embora na modalidade
da bola ao cesto o terceiro escalão masculino tenha a designação de 1.ª divisão.
Recorde-se que no último nível competitivo
só há apoios da Direção Regional do Desporto
(DRD) para as viagens e para os chamados apoios
complementares para uma equipa.
UNIÃO SPORTIVA COM MAIS
21 MIL EUROS
Ao longo do último mês apresentámos os orçamentos dos clubes com equipas envolvidas nos
campeonatos de seniores dos desportos coletivos
e os apoios que receberam da DRD.
Hoje damos conta dos clubes que competem em Basquetebol, em Hóquei em Patins, em
Andebol e em Ténis de Mesa. Curioso que destas

22 equipas que competem nas 4 modalidades só
há três da ilha de S. Miguel. São o União Sportiva
em masculinos e em femininos, no basquetebol, e
o Marítimo no hóquei em patins.
O único termo de comparação quanto ao custo
previsto de participação para as equipas da ilha
de S. Miguel é no basquetebol feminino. A diferença entre o União Sportiva e o Boa Viagem é

de 21.122 euros, atendendo à presença do bi campeão nacional na Taça da Europa.
União Sportiva que, como anunciámos na
edição de 3 de Dezembro, concretiza, agora, a
substituição de duas atletas do plantel. Até sextafeira serão anunciadas as jogadores que vêm para
o lugar da norte americana Tifanny Jonas e da
ucraniana Anna Olkhovyk.

BASQUETEBOL
CLUBE
Lusitânia (Liga Masculina)
U. Sportiva (Liga Feminina)
Boa Viagem (Liga Feminina)
Terceira Basket (Proliga)
Angra Basket (Proliga)
U. Sportiva (1.ª div. masculina)

CUSTO PREVISTO
239.300.00
137.872.00
116.750.00
81.178.00
68.633.00
57.176.00

APOIO
31.572.00
42.324.00
39.996.00
23.012.00
20.218.00
22.352.00

HÓQUEI EM PATINS
Candelária Pico (1.ª divisão)
Marítimo P. Delgada (2.ª div.)
Núcleo Sp. Terceira (3.ª div.)

266.820.00
55.982.00
43.156.00

46.046.00
39.624.00
37.128.00

ANDEBOL
Sporting Horta (1.ª divisão
Marienses (2.ª divisão)

296.500.80
91.094.00

56.955.00
33.684.00

TÉNIS DE MESA
Toledos, Pico (1.ª div. Masc.
Juncal, Terceira (1.ª div. Fem.)
Juncal, Terceira (1.ª div. Masc.)
Toledos, Pico (1.ª div. Fem.)
Casa P. Madalena (1.ª div fem.)
Fazendense, Flores (2.ª div. masc.)
Fazendense, Flores (2.ª div. fem.)

33.821.00
29.806.32
26.475.00
16.404.00
16.250.00
12.064.00
7.184.00

7.855.00
6.285.00
7.855.00
5.985.00
5.985.00
9.152.00
5.088.00

Não apuramos os valores do União Sebastianense (Terceira), que disputa a 2.ª divisão nacional
de honra masculina; do Desportivo Juncal “B” e do Toledos “B”, que participam na 2.ª divisão
masculina, e do Desportivo de Juncal “B”, que compete na 2.ª divisão feminina, num total de 11
equipas nos campeonatos nacionais de ténis de mesa (!!!).

Página 8

A9

ID: 67534353

28-12-2016

Tiragem: 4100

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,38 x 11,53 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Com o basquetebol em segundo lugar

Futsal é modalidade preferida dos portugueses

O futsal é a modalidade de que os portugueses mais gostam, seguida do basquetebol.
Esta é a conclusão de um estudo da Eurosondagem, pedido pelo
Jornal de Notícias (JN) e publicado no sábado naquele jornal da cidade
do Porto. Segundo a sondagem, o basquetebol recolhe 16,7% das preferências e ocupa o segundo lugar do pódio dos desportos de pavilhão
mais queridos pelos portugueses, a escassos 3,6 % do futsal.
A sondagem da Eurosondagem, que apenas visou as modalidades

consideras amadoras e que decorrem em pavilhões, dá ao atletismo
15,3% de popularidade.
O presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol referiu ao
site daquela entidade que o estudo prova que a modalidade está no caminho certo.
“Não é uma surpresa, mas é profundamente agradável conﬁrmar
aquilo que julgávamos que sabíamos: o basquetebol é uma modalidade de topo, ao nível da popularidade entre os portugueses. De facto, a
sondagem pedida pelo JN à Eurosondagem aponta a nossa modalidade com a mais popular em Portugal, com exceção do futebol/futsal, e
isso é algo que nos estimula e que nos mobiliza para nos aproximarmos do futebol, que é o desporto que mais inﬂuencia a nossa cultura
desportiva. A grande ilação a tirar é que estamos no bom caminho para
tornar o basquetebol na modalidade que tem as melhores práticas, seja
na cidadania, na formação de quadros, na organização e na gestão. É
uma boa notícia num momento bom, o Natal”, aﬁrma o professor Manuel Fernandes.
Resultados da sondagem com a pergunta: “De qual modalidade
amadora mais gosta?»:
1º Futsal (20,3%); 2º Basquetebol (16,7%); 3º Atletismo (15,3%); 4º
Hóquei em patins (13,8%); 5º Ciclismo (10,7%); 6º Voleibol (9,8%); 7º
Natação (7,4%) e 8º Andebol (6%).
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Madeirenses já jogam pela selecção juniores B
A selecção portuguesa de juniores B
de andebol feminino começou da
melhor forma a participação no Torneio Internacional Kakygaia, que se
está a disputar na cidade de Gaia e
onde conta ainda com várias equipas do escalão sénior.
Ontem, em jogos da primeira ronda da fase de grupo Portugal defrontou a formação do Douro AC e veio
a vencer por uns claros 37-11, com
destaque para as jogadores madeirenses que estiveram em bom plano
nesta partida Beatriz Sousa, Francisca Abreu e Maria Nunes, todas
em representação do Club Sports
Madeira, e ainda a atleta Sandra Ramos, do CD Bartolomeu Perestrelo.

Tiveram um trabalho positivo na robusta vitória da selecção lusa.
Portugal descansou ontem, pelo
que apenas hoje volta a competir
no grupo B, desta feita medindo
forças com a equipa do Almeida
Garret, numa partida agendada
para as 21 horas.
Fábio Magalhães na selecção A

Entretanto, o Madeira Andebol
SAD volta a estar representado na
principal selecção nacional masculina com a chamada do lateral esquerdo Fábio Magalhães, andebolista que depois de sete anos a vestir
a camisola do Sporting, ingressou
esta temporada na 'sociedade',

onde tem vindo a ser nesta fase da
época um dos grandes protagonistas no plantel orientado pelo técnico Paulo Fidalgo.
Uma chamada mais do que justa
para um andebolista que com as cores dos madeirenses tem vindo a recuperar muito do seu espaço em termos competitivos, a que não está
alheio o trabalho realizado na Madeira. A Selecção Nacional A concentra-se no dia 2 de Janeiro, no
Complexo Desportivo de Lamego,
onde a equipa técnica irá preparar o
jogo particular com a Áustria, a 7 de
janeiro, às 15 horas. O jogo terá lugar
no Centro Multiusos de Lamego e
será um evento com entrada livre.

Francisca Abreu (camisola 17) em plena acção no jogo frente ao Douro AC.
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Duas equipas do distrito participam
no Torneio Internacional Kakygaia
D.R.

Andebol
Torneio Kakygaia/Ispgaia

As duas mais importantes formações de andebol feminino
da região de Lafões, no escalão
de Juvenis, o Andebol Clube
de Oliveira de Frades e a Academia de Andebol de S. Pedro
do Sul, participam até amanhã
na 28:ª edição do Torneio Internacional de Andebol Feminino Kakygaia/Ispgaia, em Vila
Nova de Gaia, no Porto. A competição arrancou na segundafeira com
a particularidade de atletas
do escalão de Juniores B (Juvenis) jogarem no escalão de

Formação de Oliveira de Frades na série A da competição

Seniores.
O treinador Carlos Pires, da
Academia de S. Pedro do Sul,
convocou 16 atletas para o tor-

neio, além da presença da treinadora-adjunta Ana Seabra, a
fisioterapeuta Daniela Coutinho e a médica Rita Chaves.

As sampedrenses competem
na série B da competição e estrearam-se ontem à noite
frente ao Colégio de Gaia, uma
partida que decorria à hora de
fecho desta edição.
Já a formação de Oliveira de
Frades, inserida na série A, não
divulgou publicamente a convocatória através da Federação de Andebol de Portugal,
mas também realizou ontem
à noite, à hora de fecho desta
edição, o Almeida Garret.
A competição reúne 80 equipas em representação de 60
clubes de todo o país, com
cerca de 1.500 atletas divididos
em oito escalões. |
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ANDEBOL

Andebol de Fafe já
escolheu o seu novo treinador para a
equipa sénior. Trata-se de Luís Silva, filho
de José António Silva, que
na semana passada tinha
deixado o cargo.
Assim, segundo o "Montelongo Desportivo", a escolha recaiu em Luís Silva, que desempenhava o
cargo de adjunto no clube, com o “testemunho”
a passar de pai para filho.
Com o campeonato da
primeira divisão parado,
devido aos compromissos da seleção nacional,
o novo técnico fará a sua
estreia no dia 14 de janeiro, quando o AC Fafe jogar, no Funchal, com o
Madeira SAD.

O

Oitavos de final
da Taça de Portugal
dia 28 de janeiro
A Federação de Andebol
de Portugal agendou para 28 de janeiro os encon-

tros relativos aos oitavos
de final da Taça de Portugal em seniores masculinos. A única alteração regista-se no encontro Xico
Andebol-Águas Santas,
que foi adiado para 1 de
março, a partir das 21h00.
O ABC visitará, no dia
28 de janeiro, o vencedor
do Madeira SAD-Boa Hora, encontro agendado para o dia 8 de janeiro.
Ainda para 28 de janeiro estão agendados os encontros: S. Mamede-Horta, Setúbal-Sporting, FC
Porto-Maia, Fafe-Avanca, Belenenses-Benfica e
Marítimo-1.º Dezembro.

Torneio de Natal:
ABC venceu Fafe
O ABC venceu, ontem, o
AC Fafe por 27-14, em encontro da primeira jornada do Torneio de Natal Cidade de Fafe, em juvenis,
que decorre até amanhã,
em Fafe.
No outro encontro dis-

FPA

Luís Silva treina AC Fafe

Seleção nacional de juvenis que participa no torneio de Fafe

putado ontem, a seleção
nacional venceu o Xico por 34-31. O torneio
prossegue hoje, com os
encontros:
Águas Santas-Xico
(9h45), Académico FC-Fafe (11h30), seleção nacional-Águas Santas (15h00)
e ABC-Académico FC
(16h45).

Infantis: ABC venceu
torneio do Xico
A equipa de infantis do
ABC de Braga foi a vencedora do Torneio de Natal organizado pelo Xico
Andebol e disputado na

passada segunda-feira, em
Guimarães. Na competição participaram, ainda,
o clube organizador e o
Fermentões.
O ABC venceu os dois
jogos e garantiu o primeiro lugar, seguido do Fermentões e Xico.
No primeiro jogo o
Fermentões bateu o Xico (29-16), e no segundo,
o ABC fez o mesmo ao
Fermentões (35-13).
No último encontro,
nova vitória do ABC, desta
feita por 34-23, frente ao
Xico, e a garantia do primeiro lugar.
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ANDEBOL
Luís Silva sucede no cargo
ao seu pai, José António
Silva, no comando técnico
do AC Fafe.

Página 13

A14

ID: 67533419

28-12-2016

Tiragem: 29481

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,39 x 5,09 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

~i.AVANCA PERDE
COM POLVA SERVM NA HOLAIWA
O Avanca perdeu na primeira jornada do
Limburgse Handbal Dagen, na Holanda, com
o Polva Serviti, da Estónia, por 30-23, e hoje
enfrenta o Lions, clube organizador, onde
joga João Jacob, que se estreou com uma
vitória sobre a seleção do Irão (31-23). O
campeão em título do torneio é o ABC e,
antes, FC Porto (duas vezes), Benfica e Águas
Santas também tinhamtriunfado.
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ACFAFELUISIPAIBIDEOPAI
EÉONOVO :~PRNIOPAL
A vaga de técnico principal do AC Fafe,
deixada em aberto coma demissão de José
António Silva, foi ocupada pelo filho Luís
Silva, que já exercia o cargo de adjunto, no
último ano e meio. Hugo Silva, que também já
integrava o staff, sobe um degrau na hierarquia, passando a número dois. Luís Silva tem
uma longa carreira na formação do Águas
Santas, com vários títulos nacionais. -A.F.
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ANDEBOL

Tiago Rocha elogia
época do FC Porto
R O pivô Tiago Rocha (Wisla Plock)
está de férias na Invicta, tendo visitado no Museu do FC Porto uma exposição dedicada ao andebol. Elogiou o
seu antigo clube: "Estão de parabéns e
a fazer um brilhante campeonato."
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