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ANDEBOL 

Islândia garante 
oitavos de final 

Ilhéus vão defrontar a França, 
em Lille, por um lugar nos quar-
tos de final do Mundial 

A Islândia garantiu o apuramento para os 
oitavos de final com um saboroso 
empate contra a Macedónia (27-27), o 
ponto que os ilhéus necessitavam depois 
da vitória da Tunísia contra Angola (43- 
-34), em virtude de terem melhor goal- 
-average. Porém. no meio da alegria do 
apuramento dos carrascos de Portugal 
no acesso a este Mundial de França. veio 
a preocupação, já que o adversário da 
Islândia na próxima fase. em Lille, é o 
anfitriào do evento. que ontem somou a 
quinta vitoria em outros tantos jogos, ao 
bater a Polónia (26-25). A Noruega 
ganhou ao Japão. por 38-23. e vai agora 
encontrar os macedonios. havendo ainda 
mais dois jogos garantidos na próxima 
fase a eliminar: Espanha-Brasil e um 
apetecível Rússia-Eslovénia. 
Os espanhóis. liderados por Jordi Ribera, 
ex-selecionador brasileiro, ganharam aos 
eslovenos, 36-26, e são lideres do grupo 
B, enquanto os russos bateram o Brasil, 
28-24. Hoje decidem-se as duas últimas 
vagas remanescentes no grupo C: 
Hungria-Bielorrússia e Chile-Arábia 
Saudita, Os húngaros possuem mais dois 
pontos que bielorrussos e chilenos e. por 

PATRICK HE R1ZOG ,•A FP 

Smarason prepara remate à baliza de Kolev 

isso. basta-lhes o empate. Contudo, os 
sauditas tèm de ganhar por 12 golos ao 
Chile e esperar que a Hungria derrote a 
Bielorrussia. O Alemanha-Croácia servira 
para decidir o vencedor do grupo que 
enfrentara o Qatar. No grupo D, as 
certezas sào o 1.' lugar da Dinamarca e o 
4." do Qatar, mas o Suécia-Egito vai 
determinar quem fica na 2.' e 3.' 
posições. Onze dos 14 apurados sào 
europeus e o número pode chegar aos 13 
caso Hungria e Bielorrússia sigam em 
frente. Angola, Japão, Polónia, Tunísia. 
Bahrain e Argentina seguem para a Taça 
Presidente. que irá determinar os 
qualificados entre o 17,` e o 24.` lugar. 

HUGO COSTA 
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Reeleito líder da FPTM, Pedro Miguel Moura, 

confessa-se Filhos so seguiram o... coração 

nildÁi;PDESPORTO 
Pedro Miguel Moura com os filhos Maria e Miguel e os enteados Afonso e Martim na mesa que já aparou muitos jogos caseiros de pingue-pongue 

Uma família 
de leões mas 
nenhum no 
pingue-pongue 

TÉNIS DE MESA 

Por 

GABRIELA MELO 

A
casa do recém reeleito 
presidente da Federação 
Portuguesa de Ténis de 
Mesa (FPTM), Pedro Mi-
guel Moura, bem podia 

dar o mote a uma comédia fami 
liar. Em torno da mesa de jantar, 
em tempos terreno de pingue-
-pongue com antigas cassetes de 
vídeo a delimitar fronteiras, há 
uma babilónia de desportos. Vi -
vem-se as alegrias e desaires de 
cada um. A filha, Maria, joga vo-
leibol, o filho, Miguel, e os dois 
enteados, Afonso e Martim, são 
craques de andebol. Mas todos 
saem ao pai e padrasto num pon-
to — a paixão assolapada pelo Spor-
ting. 

De longe, Pedro é o mais bem 
sucedido de todos, com direito a fi-
gurar no Museu Sporting e a inte-
grar o restrito Grupo Stromp. An-
tes de se sentar na cadeira do poder 
da FPTM e do prestígio alcançado 
pelos olímpicos, era-lhe reconhe 
ciclo o estatuto de melhor mesate-
nista português, ostentando o leão 
ao peito durante 19 anos. «Desde 
que sou gente que me lembro de 
gostar de desporto e de ser spor-
tinguista. Já fui doente. Atualmente 
consigo ver o clube jogar. Os meus 
filhos são todos do Sporting porque 
é o meu clube e de toda a família. O 
meu pai foi sportinguista, tal como 
os meus avós. Não me lembro de 
ninguém do meu sangue não ser la-
garto. Não tenho ideia de alguma 
vez não ter sido sportinguista», com 
ta Pedro, 51 anos, na morada de fa 
mília, por ironia perto de Benfica. 

Criou «quatro monstros» fer-
renhos do Sporting que o segui- 

ram em quase tudo. Miguel, em 
quem Pedro se revê quando tinha 
os mesmos 21 anos do filho, não 
desdenharia mandar no Sporting, 
«como qualquer sócio»; Maria tor-
ce pelos verdes e brancos porque o 
pai «pós-lhe isso na cabeça», mas 
já o faz com convicção; os gémeos, 
com os quais todos convivem des-
de os dois anos destes, foram con-
tagiados não só pelo padrasto como 
pelo pai. E como Pedro conseguiu 
passar a mística de um clube em je - 
jum de campeonato desde 2001/02, 
quando alguns rebentos ainda mal 
andavam? «Os valores, as peque-
nas coisas associadas ao Sporting. 
Liga -se muito a bejeca, o bar, ao 
Benfica. Talvez o Sporting seja o 
recato, o simples, vamos trabalhar 
devagarinho — pelo menos é com 
isso que me identifico», defende 
Miguel. 

Só Maria não passou pelos es-
calões de formação do Sporting por-
que descobriu o voleibol na escola, 
entrando de seguida para o Lusófo-
na Voleibol. Diz o pai que «aparen-
tava menos tendência física para o 
desporto» e, em casa, é a única já 
chamada a um estágio da Seleção 
Nacional. Uma surpresa. 

APELIDO ATRAPALHOU 

O pai de Pedro levou-o ao Spor-
ting, onde Miguel o acompanha-
va na reta final da carreira e os gé- 

Antes dos olímpicos 
Pedro Miguel Moura era 
o melhor jogador 
de sempre, com direito 
a museu e a pertencer 
a elite do Grupo Stromp 

meus seguiram as pisadas de 
ambos. Mas só Miguel jogou ténis 
de mesa, ao lado de Diogo Chen, 
com quem se sagrou campeão dis-
trital, porque o pai cedo percebeu 
«a carga grande» do apelido. A 
experiência durou um ano e termi-
nou num torneio em Torres Ve-
dras, «com imensa gente» na as 
sistência, como recorda Miguel,  

rápido a despachar palavras. «No 
último jogo, estávamos em vanta - 
gem, perdi, toda a gente a olhar 
para mim, desatei a chorar. O pai 
achou que aquilo não era para 
mim.» 

Por essa altura, o Sporting criou 
um escalão novo de andebol, in-
fantil, à medida de Miguel, habi-
tuado a «brincar com a bola no  

intervalo ou no final dos jogos», 
quando acompanhava o pai nas 
bancadas. Experimentou, gostou e 
só trocou o Sporting pelo Passos 
Manuel em 2014 /15. Com  a extin - 
ção dos seniores deste clube, trans-
feriu -se para o Vitória de Setúbal. 
«Acredito que o desporto é uma 
escola de virtudes mas nunca tive 
preferencia. Acho importante 
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DE 
PEQUENOS— 

Com Idas aos 
jogos das 

equipas do 
Sporting forjou 

Pedro, desde 
pequeninos, a 

dubite dos 
enteados e dos 

filies, que agora 
até são mais 

devotos 

SERGIO MIGUEL SANIOS/A9- 

O MIGUEL MOURA 

Idade — 21 anos (14/3/1995) 
Modalidade — Ariclétiol (central) 
Escalão — Sénior 
Clube — Vitória de Setúbal 

Experiência de Miguel 
no ténis de mesa 
durou um ano porque 
o pai cedo percebeu 
a «carga grande» 
do apelido familiar 

competirem e gosto de ver a feli-
cidade deles nos jogos. As emo-
ções. É uma aprendizagem para a 
vida», comenta Pedro. 

Mas a mesa da sala já aparou 
muito pingue-pongue. «Jogáva-
mos em casa por causa dele», 
aponta Martim. A vizinha «quei-
xava-se imenso», terminaram as 
paródias para alivio de Rita, a com- 

o MARTIM FERREIRA 

Idade — 17 anos (29/4/1999) 
Modalidade — Andebol (central) 
Escalão — Juvenil 
Clube — Sporting 

O. R. 

SERGIO MIGUEL SANTOS/ ASE 

-> MEMÓRIAS. 
Pedro Miguel 
Moura chegou à 
presidência da 
federação após 
uma carreira 
recheada de 
sucessos como 
jogador do 
Sporting, no qual 
também treinou 
ao lado de Chen 
Shi Chao 

panheira de Pedro dos últimos 14 
anos, mas a familia continua a jun-
tar-se na sala em torno do des-
porto. «Vemos NBA até às tantas», 
conta Miguel. 

Pedro passou a filhos e enteados 
«uma boa cultura desportiva», 
que se reflete no interesse por to-
dos os desportos, segundo Afon-
so. «Dá-nos imensos conselhos, 
até nos jogos», reforça Martim. «É 
quem nos motiva», remata Maria. 

o AFONSO FERREIRA 

Idade — 17 anos (29/4/1999) 
Modalidade — Andebol (ponta esq.) 
Escalão — Juvenil 
Clube — Sporting 

Campeão a jogar 
e a mandar 

Pedro Miguel Moura já foi o 
melhorjogador português e con-
tinua a ganhar medalhas 

Maria sabe que «o pai era um bom 
jogador» por testemunhos e vídeos. 
«Também há os livros, os títulos... Mesmo 
agora, aos 51anos, consigo perceber que 
joga bem. É um orgulho», explica a filha de 
Pedro Miguel Moura. 
Natural de Lisboa, Pedro chegou ao 
Sporting aos 12 anos, representando-o 
durante 19, interrompidos por duas 
épocas no Clube Philips, em desacordo 
com decisões da direção da secção, da 
qual fazia parte o próprio pai. Ganhou 11 
Campeonatos Nacionais e 10 Taças de 
Portugal consecutivos com o Trio 
Maravilha sportinguista, nurn.total de 14 e 
11, respetivamente. É o único totalista 
nestes sucessos que permitiram ao 
Sporting «ultrapassar o Benfica» em 
número de títulos da I Divisão. 
A nivel individual, juntou sete títulos de 
campeão nacional absoluto, seis de 
seniores, lide pares e cinco de pares 
mistos, entre outros. Até à nova geração 
de mesatenistas, detinha o maior número 
de internacionalizações (104), 
«Vivia para o pingue- pongue», passava 
os dias no Sporting a conhecer a máquina 
por dentro, criando laços e amizades em 
todos os desportos. Mas a mãe escolheu-
-lhe o curso técnico de Línguas e Turismo, 
na esperança de que a carreira do pai —
diretor geral do hotel Lisboa Sheraton —
abrisse portas. Ainda frequentou um ano 
de mestrado em Marketing e Direção 
Comercial, depois de se desligar do 
Sporting em 2010, mas acabaria como 
candidato á presidência da Federação 

o MARIA MOURA 

Idade — 16 anos (25/9/2000) 
Modalidade — Voleibol (entrada) 
Escalão — Juvenil 
Clube — Lusófona Voleibol 

SERGIO MIGUEL SANTOS/ASF 

Vivia para o pingue-pongue e o Sporting 

Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM) em 
2012. «0 destino tem-me levado por 
caminhos inesperados. A maior parte das 
coisas que me aconteceram resultam de 
episódios sem grande planeamento», 
sorri Pedro, cujo passado no Sporting dá 
azo a críticas no dirigismo. «Estou nisto 
há quatro anos e já fui acusado de tudo. 
Tanto de favorecer como de prejudicar o 
Sporting, consoante o interlocutor. Mas 
todas as pessoas têm um clube e não 
vale a pena negá-lo. É a história da minha 
vida e durmo de consciência tranquila. 
Também tenho gente de Benfica e FC 
Porto na minha direção.» É presidente 
profissional desde 2015 e já garantiu 11 
medalhas nos seniores, como o ouro no 
Europeu de equipas de 2014 e nos Jogos 
de Baku, e cinco em juniores. 
Maria, que o acompanha em todas os 
eventos da FPTM, lamenta as horas e o 
sossego que o desporto rouba á familia. 
«Ninguém está preparado para presidir a 
uma federação. A minha vinha de falência 
técnica e em pleno período da troika. 
Ninguém está preparado para tomar 
decisões difíceis todos os dias, que 
impactam numa comunidade apaixonada. 
Mas estamos na luta», explica o pai. 
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São Bernardo faz anos
e distingue Pedro Seabra
Aniversário Junta de Freguesia assinala 48 anos com uma sessão solene 
em que irá condecorar o andebolista que actua no ABC
Rui Cunha

O andebolista Pedro Seabra vai
ser hoje homenageado pela
Junta de Freguesia de São Ber-
nardo durante a sessão solene
referente ao 48.º aniversário de
criação da freguesia. A Meda-
lha de Mérito Desportivo será
atribuída ao atleta que repre-
senta o ABC, clube de Braga
que se sagrou campeão nacio-
nal de andebol na temporada
anterior.

A entrega da distinção hono-
rífica ao jogador aveirense é
um dos principais momentos
da cerimónia de hoje, marcada
para o salão nobre da Socie-
dade Musical Santa Cecília a
partir das 21 horas. Durante a
celebração serão ainda entre-
gues “quadros de valor e de ex-
celência” a alunos dos primei -
ro, segundo e terceiro ciclos de
São Bernardo, anunciou a Junta
de Freguesia, liderada por Hen-
rique Vieira, eleito pelo movi-
mento independente Juntos
por Aveiro. Além de comunica-
ções dos presidentes das As-
sembleia e Junta de Freguesia

e de um representante da Câ-
mara de Aveiro, a sessão solene
de aniversário contará ainda
com as actuações musicais do
Centro de Animação Comuni-
tária, da Banda de Gaitas e da
Classe de Guitarras da Socie-
dade Musical Santa Cecília.

Família com ligações
ao andebol

A Medalha de Mérito Des-

portivo da freguesia será atri-
buída a Pedro Seabra, antigo
jogador do Centro Desportivo
de São Bernardo, onde actuou
durante mais de uma década,
entre 1998 e 2009. Entre 2009
e 2011 representou o Sporting,
de onde se transferiu para o
ABC. No clube minhoto ga-
nhou a Supertaça, o campeo-
nato e a Taça Challenge e foi
distinguido como o melhor jo-
gador do ano na Gala de An-

debol, tendo superado na vo-
tação Nuno Grilo, também ele
antigo jogador do São Ber-
nardo.

Pedro Seabra faz parte de
uma família que se tem distin-
guido pelas ligações ao ande-
bol. É filho de Vítor Marques,
antigo dirigente do São Ber-
nardo, e irmão de André Sea-
bra, jogador que esteve ligado
à subida do Beira-Mar à II di-
visão nacional de andebol. |

Junta de Freguesia de São Bernardo celebra hoje mais um aniversário

PAULO RAMOS

PROGRAMA

20.30 horas: Recepção aos convidados

21 horas: Discurso do presidente da Assembleia de Fre-
guesia; actuação musical do Centro de Animação Co-
munitária; discurso do presidente da Junta de Fregue-
sia; entrega dos “quadros de valor e de excelência” a
alunos dos primeiro, segundo e terceiro ciclos; actuação
musical da Banda de Gaitas; entrega da Medalha de Mé-
rito Desportivo a Pedro Seabra; actuação musical da
Classe de Guitarras da Sociedade Musical Santa Cecília;
discurso do representante da Câmara de Aveiro.

Pedro Seabra será distinguido com uma medalha de mérito
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S. Bernardo distingue
Pedro Seabra em
dia de aniversário
Aveiro | P3
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Lista de nomeados
da Gala da Mealhada
já está completa

DEFINIÇÃOA lista dos finalis-
tas para a Gala Desportiva do
Município da Mealhada ficou
esta semana completa com a
nomeação dos candidatos aos
prémios de Atleta do Ano, Re-
velação do Ano, Dirigente do
Ano e Treinador do Ano, bem
como os contemplados com o
prémio de Mérito Desportivo.

Assim, para a categoria de
Atleta do Ano estão nomeados
Ricardo Ferreira, do Sport Lis-
boa e Benfica (Andebol), Edu -
ardo Fernandes, da Secção de
Natação do Hóquei Clube da
Mealhada e Vasco Bica, atleta de
BTT na vertente de Downhill. À
categoria de Revelação do Ano
concorrem João Batista e Vanda
Bica, ambos do Kickboxing do
Atlético Clube do Luso e Adri -
ano Almeida, futebolista do
Sporting Clube de Portugal.

Os nomeados na categoria de
Dirigente do Ano são Francisco
Aleixo, do Grupo Desportivo da
Mealhada (Futebol); Vera Neto,
do Hóquei Clube da Mealhada
(Patinagem) e Emídio Marques
Alves, do Centro Recreativo de
Antes (Futebol). A Treinador do
Ano são candidatos Tiago Vital,
do Atlético Clube do Luso (Kick-
boxing), Jody Duarte, do Clube
Desportivo do Luso (Fute bol/
Infantis) e Marco Breda, do Gru -
po Desportivo da Mealhada
(Futebol/Juvenis e Seniores).

No que respeita à categoria de
Mérito Desportivo, prémio atri-
buído por inerência a dirigentes,
treinadores, atletas ou equipas
do concelho de Mealhada que,
em 2016, tiveram resultados re-
levantes em provas de âmbito

nacional ou internacional, ou
que participaram em seleções
nacionais, serão contemplados
Davide Tomé, Eduardo Fernan-
des, Artur Yruchuk e Marco Al-
meida (todos do Hóquei Clube
da Mealhada/Natação); Equipa
Sénior do Pampilhosa (Futebol),
Equipas de Sub/13, de Sub/15,
de Sub/17 e de Seniores (todas
do Hóquei Clube da Mealha -
da/Hóquei em Patins); Grupo
Columbófilo da Mealhada (Co-
lumbofilia); João Baptista, José
Tomé e Vanda Bica (todos do
Atlético Clube do Luso/Kempo
e Kickboxing); João Duarte
(Clube de Canoagem de Amo -
ra/Canoagem); José Artur, Pe-
dro Pereira e Filipe Silva (todos
da ADC Pescadores da Pampi-
lhosa/Pesca Desportiva), Paulo
Castela (Académica de Coim-
bra/Ténis); Ricardo Ferreira
(Sport Lisboa e Benfica/Ande-
bol), Vasco Bica (BTT Downhill);
Infantis Femininos, Iniciados
Femininos e Juvenis Masculi-
nos (todos da Casa do Povo da
Vacariça/Andebol).

Estes juntam-se aos nomea-
dos anteriormente conhecidos
das categorias de Associação
Desportiva do Ano, Equipa do
Ano e Prémio de Mérito Des-
portivo. Além das categorias,
existem ainda outras três - Alto
Prestígio, Prémio Incentivo e
Prémio Dedicação -, que são
atribuídas directamente no
próprio dia da gala, que se rea-
liza no próximo dia 30, no Ci-
neteatro Municipal Messias, e
será apresentada por José Nu-
nes, jornalista e comentador da
RTP/Antena1. |

O jornalista José Nunes vai apresenta a Gala da Mealhada

D.R.
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SIR/CJB recebe equipas madeirenses em jornada dupla
A equipa sénior feminina da SIR/CJB volta a jogar para a 1.ª divisão nacional no próximo
fim-de-semana, com duplo embate na Marinha Grande. Sábado, pelas 20h00, medirá
forças com o CS Madeira. No domingo, pelas 17h00, será a vez do Madeira SAD.
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Agenda desportiva

FUTEBOL
I Liga
18.ª jornada
Hoje
P. Ferreira-Moreirense
(20h30-SportTv 1)
Amanhã
FC Porto-Rio Ave (16h00-SportTv
1), Marítimo-Sporting (18h15-
SportTv 1) e Arouca-Boavista
(20h30-SportTv 1)
Domingo
Benfica-Tondela (16h00-BTv 1),
Feirense-Estoril (16h00-SportTv 1),
Belenenses-V. Setúbal (18h00-
SportTv 1) e Sp. Braga-V. Guimarães
(20h15-SportTv 1)
Segunda-feira
Desp. Chaves-Nacional (20h00-
SportTv 1)

II Liga
23.ª jornada
Amanhã
Penafiel-Portimonense (11h15-
SportTv 1) e Sp. Braga B-U. Madeira
Domingo
Académico-FC Porto B (11h15-
SportTv 1), Leixões-C. Piedade, Gil
Vicente-Vizela, Desp. Aves-V.
Guimarães B, Santa Clara-
Académica, Freamunde-Fafe e
Olhanense-Famalicão.
Segunda-feira
Sporting B-Sp. Covilhã (15h00-
Sporting Tv) e Benfica B-Varzim.

Campeonato 
de Portugal - série C
17.ª jornada
Domingo
Cinfães-Cesarense, Moimenta da
Beira-Sousense, Coimbrões-
Estarreja, Oliveirense-Gondomar 
e Salgueiros-Sanjoanense.

Campeonato 
de Portugal - série D
17.ª jornada
Domingo
Anadia-Águeda, Académica/SF-
Tourizense, Gafanha-Nogueirense,
Mortágua-Gouveia e Lusitano FC-
Pampilhosa.

2.ª Divisão Nacional 
de Juniores - série C
18.ª jornada
Amanhã 
Sp. Pombal-B C.Branco, Almeida-
Eirense, Beira-Mar-Académico,
Anadia-V. Mocidade e Tondela-
Repesenses.

Nacional de Juvenis 
- Manutenção - Série B
6.ª jornada
Domingo  Boavista-Lusitano FC,
Oliveirense-Taboeira, NDS
Guarda-Leixões e Eirense-
Tondela.

Nacional de Iniciados 
- 2.ª Fase - Zona Centro
7.ª jornada
Domingo EAS Marinha Grande-
Anadia, Caldas-Académica, U.
Leiria-SL Cartaxo e Gafanha-
Tondela.

Nacional de Iniciados 
Manutenção- Série C
7.ª jornada
Domingo 
Naval-Ac. Fundão, O
Pinguinzinho-Avanca, Vigor
Mocidade-Académica/SF e Viseu
e Benfica-NDS Guarda.

Futebol Feminino

Nacional de Juniores
- série B
12.ª jornada
Domingo 
Ramaldense-Cracks Lamego,
Dragon Force-FC Foz, Boavista-
Valadares Gaia, Hernâni
Gonçalves-Sport Canidelo e UD
Lagoas-Senhora da Hora.

Nacional de Juniores
- série C
12.ª jornada
Domingo 
Lordemão FC-Souselas, FC
Pedroso-CP Vila Nova Paiva,
Nespereira FC-Cesarense,
D.Sandinenses-Viseu 2001 e
Clube de Albergaria-Seia FC.

AF Viseu 

1.ª Divisão - Zona Norte
12.ª jornada
Domingo 
GD Parada-Viseu e Benfica, UD
Vilamaiorense-CD
Santacruzense, Campia-
Vouzelenses, Sezurense-Oliveira
do Douro e Alvite-Os Ceireiros.

1.ª Divisão - Zona Sul
12.ª jornada
Domingo 
Nandufe-Sp. Santar, Pedreles-Vila
Chã de Sá, Vale de Açores-
Santacombadense,
Repesenses-Molelos e S.
Cassurrães-SL Nelas.

Juniores - Zona Norte
12.ª jornada
Amanhã 
Vouzelenses-Tarouca, Sp.
Lamego-Cinfães, Paivense-
Moimenta da Beira e
Sátão-Oliveira de Frades.

Juniores - Zona Sul
12.ª jornada
Amanhã 
Vila Chã de Sá-Viseu e Benfica,
Viseu 2001-Molelos e Lusitano
FC-Estrela do Mondego.

Juvenis - Zona Norte
12.ª jornada
Amanhã 
Nespereira-Resende, Tarouca-
Oliv. do Douro, Souselo-Moim.ª
Beira, Os Ceireiros-O Crasto e CD
Cinfães-Cracks Lamego.

Juvenis - Zona Centro
15.ª jornada
Domingo
P. Castelo-Viseu e Benfica, Oliv.
Frades-Académico, Viseu United-
Viseu 2001, Os Viriatos-Ranhados

e Lusitano-Vouzelenses.

Juvenis - Sul
15.ª jornada
Amanhã 
Viseu 2001 B-Estrela do
Mondego.
Domingo
SL Nelas-Vila Chã de Sá, O
Pinguinzinho-Molelos,
Repesenses-Santo André e
Mortágua-C. Senhorim.

Iniciados - Zona Norte
15.ª jornada
Amanhã
O Crasto-Viseu United B, Cracks
Lamego-Cinfães, Paivense-
Souselo, Moimenta da
Beira-Sampedrense e Académico
B-Tarouca.

Iniciados - Zona Centro
15.ª jornada
Domingo
Sátão-Lusitano FC, Oliveira de
Frades-Os Viriatos, Vouzelenses-
Penalva Castelo,
Académico-Repesenses e Viseu
United FC-O Pinguinzinho B.

Iniciados - Zona Sul
14.ª jornada
Amanhã 
E. Mondego-Viseu 2001
Domingo
Carregal do Sal-Lusitano B, SL
Nelas-Mangualde, CA Molelos-
Vale de Açores e Vila Chã de
Sá-Canas Senhorim.

Infantis (sub-13)
- Zona Norte
12.ª jornada
Amanhã
Resende-Cinfães, O Crasto-Os
Viriatos, Sátão-Repesenses B,
Souselo-Os Ceireiros e Ferreira
de Aves-Cracks Lamego.

Infantis (sub-13)
- Zona Centro
11.ª jornada
Amanhã
Sampedrense-D. Estação,
Penalva Castelo-Ol. Frades,
Mangualde B-Académico e Viseu
e Benfica-AEFD São Pedro Sul.
Domingo
ASDREQ/Quintela-Viseu United.

Infantis (sub-13)
- Zona Sul
12.ª jornada
Amanhã
Mangualde-Ranhados, Viseu
2001-Lusitano FC, Repesenses-
Os Galfarritos e Os Pestinhas-O
Pinguinzinho.

Infantis (sub-12)
- Zona Norte
12.ª jornada
Amanhã
CP Vila Nova Paiva-SC Tarouca,
Vouzelenses-Os Viriatos, Leomil-
O Crasto e Sampedrense-Oliveira
de Frades.

Infantis (sub-12)
- Zona  Centro
12.ª jornada
Amanhã
D. Estação-Lusitano, Sátão-
Repesenses, CB Viseu-P. Castelo
e Viseu 2001-Académico.

Infantis (sub-12)
- Zona Sul
12.ª jornada
Amanhã
Canas Senhorim-Carregal do Sal,
O Pinguinzinho-SL Nelas, Os
Galfarritos-Mangualde e Os
Pestinhas-Vale de Açores.

Benjamins (sub-11)
- Zona Norte
12.ª jornada
Amanhã
Cracks Lamego-Leomil, CP VN
Paiva-Sátão, Cinfães-Resende e
Tarouca-O Crasto.

Benjamins (sub-11)
- Zona Centro
12.ª jornada
Amanhã
Lusitano FC-Viseu United,
Repesenses-Dín. Estação, Oliv.
Frades-ASDREQ/Quintela e
Académico-Footlafões.

Benjmins (sub-11)
- Zona Sul
12.ª jornada
Amanhã
Santo André-Mangualde, Vila Chã
de Sá-Académico, Pinguinzinho-
Os Pestinhas, e
Mortágua-Carregal do Sal.

Escolas Sub-10 Norte
12.ª jornada
Amanhã
Leomil-Cracks de Lamego.
Domingo
Lusitano B-Académico e Os
Viriatos-CP Vila Nova Paiva.

Escolas Sub-10 Centro
12.ª jornada
Amanhã
Ol. Frades-Vouzelenses, Viseu
2001-Dínamo da Estação, Santo
André-Repesenses e Académico
B-Lusitano FC.

Escolas Sub-10 Sul
12.ª jornada
Amanhã
Carregal do Sal-O Pinguinzinho,
Repesenses B-Os Pestinhas,
Canas Senhorim-SL Nelas e
Mortágua-Os Galfarritos.

AF Guarda 

1.ª Divisão
15.ª jornada
Domingo 
Desp. Soito-Sp. Mêda, E. Almeida-
F. Algodres, Os Vilanovenses-G.
Figueirense, Vila Cortez-Sabugal,
Manteigas-Trancoso e Aguiar da
Beira-Vilar Formoso.

2.ª Divisão
10.ª jornada
Domingo 
FC Pala-Freixo de Numão, VF
Naves-ADC Castelos, GD Foz
Côa-Casal Cinza e Paços da
Serra-SC Celoricense.

Juvenis
10.ª jornada
Domingo 
Guarda 2000-Sp. Mêda, Vilar
Formoso-VF Naves, Pinhelenses-
Fornos de Algodres, Trancoso-CD
Gouveia e Seia FC-NDS Guarda B.

Iniciados
13.ª jornada
Amanhã 
ED Carlos Franco-GD Foz Côa,
Celoricense-Sabugal, NDS Guarda
B-Pinhelenses, Aguiar da Beira-G.
Figueirense, Vilar Formoso-Seia
FC e Trancoso-AD São Romão.

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional
- série C
14.ª jornada
Amanhã
Pedreles-Casal Cinza, Ossela-
ABC Nelas e União de
Chelo-Lamas Futsal
Domingo
Viseu 2001-Cariense e Saavedra
Guedes-Domus Nostra.

Nacional de Sub-20
- Zona Norte
14.ª jornada
Amanhã
Caxinas-Boavista, AD Jorge
Antunes-Modicus, Contacto-
Sangemil e AJAB
Tabuaço-Unidos Pinheirense.

Nacional de Juvenis
- Zona Norte
13.ª jornada
Amanhã
AST Futsal-CB Sernancelhe,
Caxinas-ABC Nelas, Mogadouro-
SC Braga e Beira Mar-Moradores
da Granja.

AF Viseu 

Div. Honra Feminina
14.ª jornada
Amanhã
Viseu e Benfica-Oliveira de
Frades, Armamar-Lusitano FC,
CB Mortágua-Amos e O Crasto-
Penedono.

Juniores
13.ª jornada
Domingo ABC Nelas-CB
Sernancelhe, Gigantes SM-CB
Viseu, SC Lamego-SJ Pesqueira 
e Viseu 2001-Besteiros FC.

Juvenis
17.ª jornada
Amanhã CS Sever-Sp. Lamego,
Pedreles-Gigantes SM, Armamar-
U. Estação e CB Viseu-
Atitudes Traquinas.

ANDEBOL
Nacional da 3.ª Divisão
12.ª jornada
Amanhã
Académica-AC Lamego,
Alavarium AC-Ílhavo AC
eFeirense-Académico

Nacional de Juvenis 
1.ª Fase - Zona 2
15.ª jornada
Amanhã
FC Porto 'A'-SC Espinho, Ac.
Porto-C. Carvalhos, NA
Penedono-Feirense, AC Lamego-
Boavista 'A' e Infesta-FC Gaia 'A'.

Nacional de Seniores
Femininos
16.ª jornada
Amanhã
CB C.Branco-Cister SA, Acad. S.
Pedro do Sul-ÍLhavo AC, CP
Valongo do Vouga-Batalha AC,
AC Ol. Frades-AC Salréu.

Nacional de Juvenis
Femininos - Regional
17ª jornada
Amanhã
AC Salreu-LAAC, ADA Canelas-
CP Vacariça, AC Ol.
Frades-Alavarium e Ac. S.Pedro do
Sul-CP Valongo do Vouga.

AA Viseu 

Iniciados Masculinos
- 1.ª Divisão
2ª jornada
Domingo
ADEF-C.Sal-Os Melros Germil,
CA Molelos-Cinfães Desp.,
Académico-NA Penedono e
Anreade-EMA SJ Pesqueira.

BASQUETEBOL
Nacional 1.ª Divisão
- Seniores Masculinos
Pavilhão do Fontelo (Viseu)
Amanhã
Os Povoenses-Conimbricense
(20h15) 

Interdistrital Sub-14
Masculino
Pavilhão Municipal de Tondela
Amanhã
ACER Tondela-Gumirães Basket
(11h00)

Interdistrital Sub-14
Feminono
Amanhã
ACER Tondela-Sporting
Figueirense (15h00-Pavilhão
Municipal de Tondela)
Domingo
ASSCR Gumirães-Olivais
Coimbra (11h00- Pavilhão
Municipal Desportivo do Fontelo).

JUDO
Campeonato da Zona
Norte em Cadetes
Pavilhão do Fontelo (Viseu)
Amanhã (15h00)
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Madeira SAD procura
surpreender campeão
Madeirenses enfrentam o ABC Braga, atuais campeões nacionais de
andebol, no próximo domingo, com a ambição de, pelo menos, pontuar.

O
s “pupilos” de Paulo Fi-
dalgo enfrentam no pró-
ximo domingo os cam-
peões nacionais do ABC,
no pavilhão do Funchal,

a partir das 15 horas.
Um jogo grande, de elevada

dificuldade, em que os madei-
renses procuram surpreender

Madeira SAD terá tarefa complicada este fim de semana, mas procura surpreender o campeão no seu reduto.

ANDEBOL
Daniel Faria
danielfaria@jm-madeira.pt

©
 D

R

uma equipa altamente experiente
e com um estilo de jogo rápido,
baseado no contra-ataque.
O atleta Fábio Magalhães, la-

teral esquerdo do Madeira SAD,
em antevisão do encontro, su-
blinha que «o ABC de Braga é o
campeão nacional e vencedor de
uma prova europeia», sendo por
isso de elevado grau de dificul-
dade o jogo de domingo. 
«Este é um jogo de grande di-

ficuldade para a nossa equipa,
no entanto, pretendemos sur-
preender e tentar fazer um jogo
equilibrado», disse. 
O internacional português elo-

giou ainda a coesão defensiva
do ABC e o seu grande poder
nas transições, principalmente
em contra-ataque. 
Por isso, o jogador “dá” a maior

cota de favoritismo aos braca-
renses, apelando à presença mas-
siva dos seus adeptos no pavilhão,
para tentar pontuar e propor-
cionar um bom espetáculo a
quem for assistir. De recordar
que os madeirenses estão colo-
cados no 5º lugar, com 41 pontos
em 19 partidas, lutando pelo ob-
jetivo traçado no início da tem-
porada, que consiste em terminar
nos seis primeiros lugares. JM
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No Mundial de andebol, Islândia e Macedónia 
precisavam do empate para se apurarem... e 
empataram. Assim, a Tunísia, apesar de vencer 
Angola, fez as malas. França, Rússia, Brasil, No-
ruega, Espanha e Eslovénia seguem em frente. 
Resultados: Grupo A - Rússia, 28-Brasil, 24; 
França,26-Polonia,25; Japào,28 -Noruega, 38; 
Grupo B - Tunísia, 43-Angola, 34; Macedónia, 
27-Islândia, 27; Espanha, 36-Eslovénia, 26. 
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Fora 
da caixa 
Joel Neto 

neto.joel@gmail.com  

OH 1E161 QUE PERDI 
Parque não te calas? 

Leio sobre as propostas de 
Marco van Basten para 
evolucionar (sic) o 

futebol e quase não sei o que 
pensar. Van Basten foi o 
avançado mais empolgante da 
minha juventude, e que 
demonstre tal falta de 
respeito pelo jogo que 
engrandeceu é desconcertan-
te. 
Acabar com os foras de jogo? 
Trocar os amarelos por 
exclusões temporárias? 
Suspender o cronómetro a 
cada paragem nos últimos dez 
minutos? Mas isso não é 
futeboL E, ademais, "revolu-
cionar" para quê? Mexer num 
jogo com a pujança que o 
futebol tem, por que diabo? 
Diz Van RA sten que tem 
"curiosidade" sobre o 
resultado. O melhor é falar 
com uma empresa de 
programação e satisfazer a sua 
curiosidade na PlayStation. 
De resto, se o futebol está a 
ficar parecido como andebol, 
será melhor que fique 
parecido com o basquetebol? 
Está cheio de visionários, este 
jogo. Dá dinheiro. 

O 141110R OBSTÁCULO 
As vises é o mais 
Inesperado 

ampard, Kalcá, Van 
Persie, Pirlo, Bierhoff, 

ialli. Todos nasceram 
ricos e triunfaram no futebol. 
Ponho-me a pensar nisso e 
decido que os respeito ainda 
mais. 
Valdano tem uma frase 
mítica: "A pobreza nunca foí 
boa para nada a não ser para o 
futebol." A maior parte dos 
grandes jogadores vieram do 
fundo, porque a necessidade é 
a mãe da persistência. Quando 
hoje vemos exemplos como o 
de Ronaldo, percebemos o 
milagre que pode representar 
o ingrediente de precisar. 
Os ricos não precisam. Não 
têm necessidade. Apesar 
disso, estes verteram o 
sangue, beberam do suor do 
balneário e vingaram ao mais 
alto nível. 
Que desejo não é preciso ter. 
Que poesia. 
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Seleção portuguesa é a 18.a da Europa 

Portugal sobe no ranking 
Seleções nacionais 
masculinas passam 
do 20.° ao 18.° lugar 
na lista da EHF, mas 
as femininas descem 

AU015TOPIERO 
••• Foramdois os lugares que 
as seleções masculinas de Por-
tugal subiram, noano passado, 
no ranlcingda Federação Euro-
peia deAndebol (EHF). Mercê 
dos desempenhos dos sub-18,  

sub-20 e seniores, o andebol 
nacional passou do 20.° para o 
18.° posto, numa listagem que 
integra os 45 países filiados no 
continente mais poderoso da 
modalidade. 
A progressão masculina não 
teve paralelo nas.mulheres, 
pois Portugal tombou do 16.° 
para o 22. ° posto, por desta vez 
ter falhado as fases finais das 
competições jovens, ao con-
trário do que acontecera em 
2015. 

A média portuguesa nos dois 
sexos coloca Portugal em 21.°, 
o que representa a descida de 
dois lugaresnumrankinglide-
rado pela Alemanha. "Quere-
mos estar em grandes compe-
tições internacionais no mais 
curtoespaçodetempo.Vamos 
estar no próximo Mundial 
sub-19 e estivemos muito per-
to da fase final quer em senio-
res quer na categoria sub -21", 
destacou Paulo Jorge Pereira, 
selecionador masculino. 
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ANDEBOL 

Ricardo Candeias vai 
reforçar o Chartres 
e Ricardo Candeias, de 36 anos, foi 
anunciado pelo Chartres (Prol de Fran-
ça) como reforço para 2017/18. 0 melhor 
guarda-redes da Proz em 2016, pelo Pon-
tault-Combault. terá como concorrente 
na baliza o bósnio Nebojsa Grahovac. 
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ANDE BOL 

Cláudio Pedroso lesionado 
1511 O lateral-direito do Sporting, 
Cláudio Pedroso, tem uma infla-
mação no joelho da perna esquer -
da, pelo que não deverá jogar 
amanhã, na 203  ronda do campeo -
nato, quando os leões receberem o 
Arsenal, no Caçai Vistoso. 

Apesar do infortúnio, o interna-
cional, de 30 anos, encontra-se 
em recuperação, sendo provável 
que esteja apto para defrontar o 
Madeira SAD, na 2P ronda (4 fev.). 

Quanto à equipa do Funchal re-
cebe (domingo) o campeão ABC e 
também setem deparado com ad-
versidades, como deu conta o trei-
nador Paulo Fidalgo: "Os.  laterais 
Fábio Magalhães e Hugo Rosário 
não tém treinado devido a proble-
mas físicos. Estão em dúvida." 

Masculinos sobem no ranking 
As Seleções masculinas subiram 
do 20º para ol8Q lugar no ranking  

da EHF - lidera a Alemanha -, mas 
as femininas desceram del6Qpara 
229, com a Noruega flor posto . No 
geral, Portugal desceu dol9Q para 
o 21Q lugar, numa lista liderada 
pela Alemanha, seguida da No-
ruega e Dinamarca. o AR. 
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TELEVISA° 
meu amor 

POR CARLOS RODRIGUES 
DIRECTOR-ADJUNTO DA CMTV 

1  DESANCADOS  EM  DIRECTO 

3 

A BATALHA 
DOS  DOMINGOS 

Tenha ou não sido tudo combinado,  o  telefonema 
de uma espectadora  a  desancar  em  directo Cristina 
Ferreira, Manuel Luis Goucha e  o  Vocé na TV! é  um 
precedente perigoso. Antena aberta para  a  crítica 
televisiva até pode  ser o  próximo formato de 
sucesso, mas só com apresentadores com a tarimba 
destes dois  a  coisa resulta um pouco menos 
constrangedora  e  não belisca  a  carreira  de 
ninguém. Cuidado  com as 
imitações. 

A SIC diz que está na hora de ganhar 
os domingos à noite, um horário 

muito forte e simbólico. Para isso, 
Carnaxide aposta em Agarra a Música, 

com Cláudia Vieira e João Paulo 
Rodrigues, ainda desconfortáveis no 

novo fato. Os concorrentes são 
estrelas da estação e outros VIP, 
e o público tem uma participação 

virtual, via-app. Assim, não vai lá. Já 
.  na RTP, Os Extraordinários gastam 

tempo a discutir o ouvido absoluto, 
o qual, como se ficou a saber esta 

semana, é o oposto do ouvido 
relativo... Surreal! Resultado: haja 

o que houver, ganha a TVI. 

O que levará alguém a acrescentar uin 
misterioso "mais ou menos" à frente do 
comentador SIC? Uma coisa são as gralhas, 
que todos devem combater. Mas aqui tra; 
de uma nova categoria de erro: a criação 
uma realidade complementar. Será que e 
Carnaxide já se mandam recados através' 
oráculos no ar, em horário nobre? 

MKSWO. SOUSA TAVARLS 

TRANSVISSÕES DESPORTIVAS MUDAM PERFIL DO CANAL 

"TVI Sport"? 

RTP  RESIDUAL 
Quando se pensa que  a RTP1 
bateu no fundo, eis que  há 
sempre mais  uma  etapa  rumo 
ao descalabro. Nos primeiros 
domingos do ano novo, 
o principal canal do Estado 
soma recordes negativos. 
Dia 8, o share diário (consumo 
em directo) foi de  uns 
impensáveis  7,7%.  No 
domingo seguinte, recuperou 
um pouco, mas não passou 
de 9,4%. Caminhará 
o canal  1  para ser  uma 
televisão residual? 

Nuno Artur 
Silva, 
administrador 
da RTP. 

Directos das modalidades amadoras prejudicam o futuro do projecto de Queluz de Baixo, 
e desvalorizam o produto com maior valor televisivo, o futsal 

Sérgio 
'Figueiredo, 
director de 
Informação 

da TVI. 

canal de noticias da TVI está em 
processo de descaracterização 
acelerado à custa da overdose de 
transmissões desportivas. Só em 
Dezembro e inicio de Janeiro, a 
TVI24 teve seis jogos de hóquei, 

cinco de basquetebol, um de andebol e uma 
prova de atletismo. Esta mudança no ADN 
do canal até poderia ter como justificação a 
luta pela liderança no cabo, mas a prolifera-
ção de desporto não tem tido qualquer 
efeito na performance global da TVI24. 
Além de desgastar a imagem do projecto, o 
investimento, simplesmente, não resulta. 
Mas o conjunto de efeitos nefastos desta 
opção não se fica por aqui. Na verdade,  

além de modalidades com reduzido 
impacto televisivo, a TVI24 tem 
também transmissões em directo 
de um desporto que está em franco 
crescimento em Portugal. Trata-
-se do futsal, que, por vezes, 
arrebata audiências dignas de 
um generalista. Dos sete di-
rectos de futsal realizados 
no período de tempo que 
analisei, três registaram au- 
diências superiores a 100 mil  .‘k 
espectadores, e um deles 
chegou a um share médio de 3%, 
muito superior à média do canal. 
Ao tratar o futsal desta forma, a  

estação mistura ouro exigente com 
metais honestos, mas sem brilho, e 
presta um péssimo serviço a si pró-
pria e á modalidade, cujos responsá- 

veis se vêem assim traídos no es-
forço de crescimento dos últi-
mos anos. 
A metamorfose da TVI24 
nesta espécie de "TVI Sport" 
está condenada ao fracasso. 
Quanto mais tarde os res-
ponsáveis da empresa arre-

piarem caminho, mais dura-
douros serão os efeitos nefas-

tos desta aventura estratégica 
sem sentido. • 
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