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mais andebol 

O FRANÇA. Os irmãos Mola e 
Luka Karabatic, campeões 
mundiais pela França, foram 
setendados a dois meses de 
pena suspensa por apostas 
num jogo em 2012. Luka 
admitiu, Nikoia negou. 
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ANDEBOL 

Furacão maiato no Restelo 
4  Águas Santas consegue 
preciosa vitória fora e 
ameaça 6.9  lugar 

Nem a paragem de mais 
de um mês sem competição 
debilitou um supersónico 
Águas Santas, que na visita 
ao Restelo venceu por 23-
-36, ameaçando o 6.° lugar 
do Avanca, uma vez que os 
maiatos estão a apenas dois 
pontos deste rival e ainda 
com dois jogos em atraso. 

A equipa de Paulo Faria 
soube impor-se, com qua-
tro golos seguidos... que des-
fizeram a igualdade a quatro, 
conseguindo uma preciosa 
vantagem. Na segunda par-
te o Águas Santas aumen-
tou-a, perante o desacerto 
do Belenenses — sem Nuno 
Roque — e falhas técnicas. 
Por exemplo, um conclu-
dente parcial de sete golos 
sem resposta aos 13-17 (13-
-24), com os extremos 
maiatos oportunos na fina-
lização de contra-ataques, 
sem que a paragem de tem-
po pedida pelo técnico João 
Florêncio conseguisse acal-
mar os lisboetas. 

ANDEBOL — ANDEBOL 1 — 19? JOR. 
Pavilhão Arado Rosa, 

em Lisboa 

BELENENSES o  ÁGUAS SANTAS 

João Morá (GR A. Calços (GR) 
M. Femdra  (GR) Pedro Padwo (GR) 
lobo Raiei (1 G. Carneiro (1)  
11ago Feno 1 kno Carvalhals  
Calos Skyelra (5) José Barbosa (4)  
Filipe Phho (1) Pedro Cruz (3)  
Nono Plirin (1) Gonçalo Vieira (3)  
Pedro Seroardes Peão Sousa (3)  
Gabriel Cavalcanti Juan Casto  
Pedro Pinto (1) lAário Oliveira (6) 

MORD) Elas kitOnin(5) 
Colcgo Donko0.1 ¡Bibe! Sousa (3)  
Ivo Santos Irmo Retido 
Fábio Semedo 
Gonsaie Melro Parrit Rel (7) 

Luís Frade 

10/4~ 

imerraos 
Gonçalo Aveiro e Hugo Fernandes (Madeira)  

O campeonato terá jor-
nada interessante este sá-
bado, com um emocio-
nante FC Porto-ABC e 
sem esquecer o Madeira 
SAD-Sporting ou o Benfi-
ca- Águas Santas — três jo-
gos entre os sete primei- 
ros. HUGO COSTA  

mem - 
a.ASSIFICAÇÃO 411) 

Andebol 1 4 19.1  Jcoada 

Belenenses-kuas Santas =hal 

1YED i P  
1 FC PORTO 20 20 0 0 617-453 60 
2 Spxtliz 20 18 0._2 66?-486 56 
i  —gerira aos° 5  $97-49150 
4 ABC 18 14 1 3 601-481 47 
5  Maleta SAD 20 11 1 8 593-543 43 
I Brama 20 9  2 9 506-528 40 

Santas 18 10 0 8 466-463_38 
8 AC Fale 20 7 0 t3 506-585 34 

Boa Nom 2062u514-62034 
B- 1iNBIN-5ES  -2-0 —6 113545-59133 

11 15144 0 6 2 10 489-525 32 
12 Ars. Devesa 20 2 453l-626 28 

14 Ac 5.1ganede 20 O 3 17 439-577 23 

21: Jornada. 4 fev.: Sp. Horta-Avanca, Benfl-
ca-Aguas Santas ISMAI-Boa Hora, FC Porto-
-ABC, Madeira SAD-Sporting, Arsenal Deve-
sa-Ac. São Mamede, Belenenses-AC Fafe 

Pereira (1) 
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mais andebol 

O SOLDARIA. A Federação de 
Andebol de Portugal assodou-
-se à Liga Portuguesa Contra 
o Cancro no âmbito das 
celebrações do Dia Mundial do 
Cancro, este sábado, na 
campanha We Can, I Can. 
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111 Após vários anos 
arredada das fases fi nais 
que decidem a subida 
à 2.ª Divisão Nacional 
de Andebol, a secção de 
andebol da Associação 
Académica de Coimbra 
confirmou a passagem à 
segunda fase da 3.ª Divi-
são (Zona Norte), que per-
mitirá disputar os lugares 
que dão acesso à Fase Fi-
nal que vai decidir quem 
subirá, na próxima época 
à 2.ª Divisão 

Com um percurso de 
grande qualidade, a equi-
pa de andebol vai sábado 

disputar a Santa Maria da 
Feira, contra o Feirense, o 
primeiro lugar desta fase. 
No último jogo, contra o 
SC Lamego, a Académica 
ganhou por 29-21.

Num período em que se 
procura reforçar a forma-
ção, dos bambis aos ju-
venis, a aposta na equipa 
de seniores é vista como 
elemento estratégico e 

simbólico na afirmação 
da modalidade na cidade. 
Espera-se que os bons re-
sultados promovam me-
lhores espetáculos, com 
mais adeptos nas banca-
das e com mais jovens a 
praticar esta modalidade 
olímpica, que recomeça, 
lentamente, a (re)ganhar 
o seu espaço em Coimbra.

As captações de bambis, 
minis, infantis, iniciados 
e juvenis prosseguem às 
segundas, quartas e sex-
tas-feiras, entre as 18H00 
e as 20H30, no pavilhão 1 
do Estádio Universitário.

Andebol Académica na luta pela subida 
DR
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Estudantes vão
lutar pela subida
ao Nacional
da 2.ª Divisão

A equipa sénior masculina da
Secção de Andebol da Acadé-
mica assegurou a passagem à
2.ª fase da Zona Norte do Cam-
peonato Nacional da 3.ª Divi-
são, depois de ter batido o La-
mego por 29-21, o que permi-
tirá disputar os lugares que dão
acesso à Fase Final que vai de-
cidir quem subirá à 2.ª Divisão,
algo que já não sucedia há al-
guns anos.

Refira-se que o andebol aca-
demista pretende reforçar a
formação, dos bambis aos ju-
venis, e a aposta na equipa de
seniores é vista como elemen -
to estratégico e simbólico na
afirmação da modalidade na
cidade de Coimbra. 

As captações de bambis, mi-
nis, infantis, iniciados e juvenis
prosseguem às segundas,
quar tas e sextas-feiras, entre
as 18h00 e as 20h30, no Pavi-
lhão 1 do Estádio Universitário
de Coimbra. |

Andebol
Nacional da 3.ª Divisão
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Seniores masculinos 
da SIR ganham na Batalha

A SIR 1º de Maio sai vitoriosa
(18-23) da Batalha e aumenta
para sete o número de vitórias
consecutivas, noutras tantas
partidas disputadas no cam-
peonato nacional da 3.ª divisão
de seniores masculinos, zona
3.

Na primeira volta do cam-
peonato, a equipa da Marinha
Grande tinha vencido o con-
junto da Batalha por números
expressivos, no entanto espe-
rava-se um jogo bastante com-
plicado.

No início do encontro, o con-
junto de Picassinos entrou bas-
tante concentrado, conse-
guindo facilmente criar uma
vantagem significativa no mar-

cador. Esta superioridade de-
veu-se a uma grande presta-
ção defensiva por parte da
equipa vidreira. Ao intervalo, o
resultado era 6-15.

No segundo tempo, a histó-
ria do jogo foi outra, verifi-
cando-se uma resposta da for-
mação da casa, conseguindo
equilibrar o marcador. 

A faltarem 10 minutos para
o fim da partida, o Batalha An-
debol Clube colocou-se
mesmo a perder por apenas
três golos de diferença. Con-
tudo, a SIR 1.º de Maio não se
deixou abalar e conseguiu ven-
cer por 18-23 no final dos 60
minutos. 

Na próxima jornada, a SIR
recebe o AA Almeirim, en-
quanto o Batalha desloca-se a
Ponte de Sor.|

Andebol
3.ª Divisão Nacional
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José Roque

O complexo desportivo dos
Pousos conta com uma nova
infraestrutura que visa fomen-
tar as modalidades de praia,
nomeadamente o futebol, o
andebol e o voleibol, entre ou-
tros. Falamos de um campo de
areia sintética que será utili-
zado em primeira instância
pela equipa de futebol de praia
do Grupo Recreativo Amigos
da Paz (GRAP), equipa essa
que compete na divisão de
Elite da modalidade.

“O objectivo da construção
do campo foi o de criar condi-
ções para os jogadores treina-
rem e jogarem num campo
com medidas oficiais. Serve
para fomentar o futebol de
praia a nível local, mas tam-
bém potenciar outras modali-
dades como o andebol e o vo-

leibol de praia”, frisou o vice-
presidente da direcção do
GRAP com o pelouro do futsal

e futebol de praia Herlander
Teixeira.

Para já o espaço comple-

menta apenas um campo de
areia, mas há espaço reservado
para futuramente se fazer uma

bancada. Quanto às infraestru-
turas de apoio ao campo, serão
utilizados os balneários do pa-
vilhão e do campo de futebol
anexos. 

A inauguração oficial das ins-
talações ainda não tem data
definida, mas Herlander Tei-
xeira aponta para o dia 25 de
Abril, com a intenção de con-
vidar “uma equipa de renome
nacional ou internacional”, ou
até mesmo a Selecção Nacio-
nal de futebol de praia.

Para o presidente da União
de Freguesias de Leiria, Pou-
sos, Barreira e Cortes, o novo
campo pretende “envolver vá-
rias modalidades” e “reforçar a
oferta desportiva”, num pro-
jecto que obrigou ao investi-
mento de “35 mil euros”. “É um
espaço que pode ser utilizado
por qualquer clube da nossa
União de Freguesias, em que
seremos nós a fazer a gestão
do espaço, para já”, reforçou
José Cunha.

Campo pode atrair 
mais jogadores e equipas

O clube que irá ter proveitos
imediatos com o novo campo
é o GRAP que tem uma equipa
de futebol de praia, pelo que a
formação orientada por San-
dro Brito terá todas as condi-
ções de treino para pensar em
mais altos voos no principal
escalão da modalidade. Apesar
disso, o responsável técnico diz
que a responsabilidade da sua
equipa é sempre a mesma. “Va-
mos a cada jogo para ganhar,
mas, como é óbvio, agora va-
mos ter melhores condições
para a prática do futebol de
praia e para a preparação dos
jogos”, disse Sandro Brito,
acrescentando que o novo
campo irá incutir o interesse
de “novos praticantes” e até “o
aparecimento de mais equi-
pas”, num espaço “sem igual
em Leiria”.

O campo nos Pousos é com-
posto por areia sintética, muito
fina e menos 'pegajosa' que a
areia de praia, à semelhança
do que é utilizado pela Selec-
ção Nacional de futebol de
praia no complexo desportivo
de Rio Maior. Por tudo isto, o
futebol de praia promete ser
uma modalidade para ficar,
ainda para mais quando a Na-
zaré vai acolher, a partir do dia
24 de Maio, a 'Liga dos Cam-
peões' de futebol de praia. |

LUIS FILIPE COITO

Novo campo deverá ser inaugurado oficialmente em Abril

Novo campo nos Pousos quer 
potenciar modalidades de praia
Infraestrutura Novo campo de areia está concluído nos Pousos para a prática de futebol, andebol e
voleibol, entre outros. Projecto teve um investimento de 35 mil euros
Futebol de Praia
Pousos
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Académico derrotado 
em casa pelo Alavarium

Silvino Cardoso

A equipa do Académico de Vi-
seu continua na penúltima po-
sição da tabela classificativa e
somou a segunda derrota con-
secutiva depois de uma vitória
'épica' sobre a Académica nos
últimos segundos do jogo. 

Não é novidade para nin-
guém que a formação viseense
é a mais jovem que participa
na prova e a experiência dos

jogadores está a ser adquirida
para que o Académico possa
surgir na próxima temporada
como um dos concorrentes
aos primeiros lugares. 

A primeira fase vai terminar
no próximo sábado e logo
com um dérbi distrital, já que
o Académico se desloca ao Pa-
vilhão de Carregal do Sal para
tentar conquistar os três pon-
tos. 

Curiosamente o destaque da
jornada passada vai para a
ADEF de Carregal do Sal que
foi a Ílhavo demonstrar todo

o seu potencial com um
triunfo por seis golos de dife-
rença, ficando a ideia de que a
turma carregalense está atra-
vessar a sua melhores fases.
Ainda assim, a equipa coman-
dada por Bruno Rebelo ocupa
a antepenúltima posição na
tabela, mas pode chegar ao
quarto lugar, isto se vencer em
casa o Académico de Viseu,
aproveitando o facto do
Ílhavo AC ser 'forçado' a folgar. 

Também o Andebol Clube
de Lamego, o 'lanterna verme-
lha' merece ser realçado por-

que conseguiu derrotar em
casa o líder Feirense que lhe
pode custar o 1.º lugar, bas-
tando que o Alavarium leve de
vencida o AC de Lamego. No
entanto os fogaceiros de Santa
Maria da Feira vão tentar ga-
nhar em casa à Académica
uma equipa que, refira-se,
também tem objectivos de
passar à segunda fase nacio-
nal, não admirando que
queira contrariar os intentos
dos visitantes. 

Em resumo a última ronda
pode decidir muita coisa em
termos de classificação geral.
Contudo, as equipas do dis-
trito de Viseu vão ficar fora
dos lugares do pódio. |  

Decisões Equipa viseense somou o segundo desaire consecutivo numa jornada
em que a ADEF de Carregal do Sal venceu com distinção na visita a Ílhavo

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Academistas estão no penúltimo lugar à entrada para a última jornada da primeira fase

ARQUIVO.

Fase Regional - 13.ª jornada

Ílhavo AC-ADEF C. Sal                  20-26
AC Lamego-CD Feirense          25-22
Académico-Alavarium AC      20-23

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
CD Feirense          11       6    3      2  311-28226
Alavarium AC      11       6    3      2  284-27326
Académica             11       5    3      3  283-26524
Ílhavo AC                 12       5    0      7  314-32322
ADEF C.Sal            11       4    2      5  262-27521
Académico            11       4    1      6  252-26320
AC Lamego           11       3    0      8  262-28717

Próxima jornada
CD Feirense-Académica, ADEF
Carregal do Sal-Académico e
Alavarium AC-AC Lamego.
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SENSIBILIZAÇÃO A Federa-
ção de Andebol de Portugal vai
associar-se à Liga Portuguesa
contra o Cancro, por ocasião
do Dia Mundial Conta o Can-
cro, que se assinala esta sexta-
feira, para "criar uma maior
sensibilização para esta causa".

Nesse dia, vão realizar-se
dois jogos do campeonato de
andebol de seniores masculi-
nos (Benfica-Águas Santas e
FC Porto-ABC) e um jogo do

campeonato da 1.ª divisão de
seniores femininos (NAAL
Passos Manuel-CA Leça), du-
rante os quais jogadores e  ár-
bitros vão vestir "uma cami-
sola com o mote ‘Contra o
Cancro Todos Contam’".

No âmbito desta iniciativa,
vai ainda ser realizada uma re-
colha de fundos nos dois jogos
da selecção nacional A mascu-
lina agendados para Maio e Ju-
nho. |

Federação associa-se 
à luta contra o cancro
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Federação de Andebol associa-se
à Liga Portuguesa contra o Cancro

AFederação de Andebol
de Portugal anunciou
ontem que vai associar-

se à Liga Portuguesa contra
o Cancro, por ocasião do
Dia Mundial Conta o Can-
cro, a 4 de fevereiro, para
«criar uma maior sensibili-
zação para esta causa».
Nesse dia, vão realizar-

se dois jogos do campeo-
nato de andebol de senio-
res masculinos (Benfica-
Águas Santas e FC Porto-
ABC) e um jogo do cam-

peonato da 1.ª divisão de
seniores femininos (NAAL
Passos Manuel-CA Leça),
durante os quais os joga-
dores e as equipas de ar-
bitragem vão vestir «uma
camisola com o mote Con-
tra o Cancro Todos Con-
tam».
No âmbito desta inicia-

tiva, vai ainda ser realizada
uma recolha de fundos nos
dois jogos da Seleção A
Masculina que se realizam
em maio e junho. JM
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ROCHA 
BRIM HO REGRESSO 
DA LIGA POLACA 
O regresso do campeonato 
polaco de andebol, parado 
durante a disputa do 
Campeonato do Mundo, foi 
marcado pela grande 
exibição de Tiago Rocha, que, 
com oito golos, foi o melhor 
marcador e fundamental na 
vitória do Wisla Plock, por 
26-29, em Gomik Zabrzse. O 
companheiro Gilberto 
Duarte marcou um golo. O 
Wisla Plock continuaa 
liderar a sua série, após este 
triunfo sobre o terceiro 
classificado. -AS. 
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José Pedro com o guarda-redes Magnol Suarez 

FC Porto cede Suarez à Sanjoanense 
••• O guarda-redes cubano 
Magnol Suarez, a mais recen-
te aquisição do FC Porto, que 
iria evoluir na equipa B dos 
dragões, foi ontem empres-
tado à Sanjoanense, líder da 
zona 2 da II Divisão. 

"O nosso objetivo, assumi-
damente desde o início da 
época, é subir de divisão. Te-
mos metas concretas, esta-
mos bem classificados na 
zona centro, não temos ne-
nhuma derrota, mas tivemos 
a lesão do nosso guarda-re-
des, o Hugo Terra, e houve a  

necessidade de contratar este 
jogador", explicou a O JOGO 
José Pedro, vice-presidente 
para o andebol. "É um em-
préstimo para o que resta da 
temporada com mais um ano 
de opção da Sanjoanense", 
explicou o dirigente, recor-
dando que a "última vez que 
o clube esteve na I Divisão 
foi há 32 anos, era então José 
Magalhães o treinador, com 
quem agora acertamos esta 
empréstimo". Suarez, de 22 
anos e 2,02 metros, já treina 
em São João da Madeira. 
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e 4  Belenenses, sem o lesionado Nuno Roque, perdeu sentido coletivo 
e só esteve em jogo no primeiro quarto de hora. O resto foi dos maiatos 

Aguas pawa 
ã vontade no Restei° 
eauffleels 
ÁGUAS SANTAS 
Pavilhão Pcádo Rosa 
Arbitrou GonçaloAvair(4 Hum) 
Fernanda (M Macieira) 

MOA* Gr 
6110.660ái Gr 
loba:uai 1 
TheoFerro 1 
cirk6520eira s 
fibIlinho 1 
IliroPho 1 
Pedrofinto 1 
Gançiblkiálo 3 
õkijoi~5 2  

~ilidi 2 
6 

Pedniiernink  • 
GibOSCP~  

AGUAS 
"Gr 

PettoPid—iiio Gr 
Guitigrearrieiro 1 

JoFfBsbou 
NunoCavalab • 

PbtloQta 

PnidiõSolsa 

EbSAri6136 ---  
RubenSouu 3 
muno Rebdo • 
TlapPenis 1 
Aià4liel 7 
Luís Frade 
Juan Couto 

Fábio Semedo tenta impedir o remate de Luís Frade 

Tedriadon Treinador: 
loao %rendo Paulo Faria 
Aolnterva1o1145 
lAirdia.0524.103.4L._ 15' 44.20_211,_ _ 
2. 9!13, gY1145, 3.51349,40'11,X 
4Stepaa,SO'ãõ49,SSiái-3-4.-ioriái4b 
Eacluiãoe2/4  
Verrnelhoiell• 

imounianAss 
<fim O Águas Santas, que fez 
ontem o primeiro de seis jo-
gos em 18 dias, derrotou o 
Belenenses, no Restelo, por 
números pouco expectáveis, 
no entanto, uma exibição 
muito acertada dos maiatos, 
perante uma atuação "mise-
rável", conforme disse o téc-
nico João Florêncio, dos azuis 
- sem o lesionado Nuno Ro-
que -, explicam os 13 golos à 
maior. 
Após um parcial de 4-0, 

sensivelmente a meio da pri-
meira parte, que fez o marca-
dor passar de 4-4 para 4-8, o  

Águas Santas tomou conta 
do encontro e nunca mais 
largou a liderança. Pelo con-
trário, de resto, uma vez que 
na segunda parte o domínio 
foi bem mais claro e a dife-
rença no marcador tomou-se 
dilatada muito rapidamente. 
"O resultado teve mais a 

ver com a nossa incapacidade 
de sermos coletivos, temos 
tido essa capacidade, mas 
hoje [ontem] as coisas não 
começaram a correr bem, ao 
falharmos na concretização, 
e depois foi cada jogador a 
puxar para o seu lado. Perde-
mos os princípios de jogo e 
depois veio ao de cima a inse- 

gurança e a incapacidade", 
explicou João Florêncio, ad-
mitindo: "O Águas Santas fez 
um excelente jogo e mereceu 
ganhar, não há dúvida ne-
nhuma quanto a isso." 

Pelos maiatos, que tinham 
este jogo em atraso da 19.a 
jornada - têm também com o 
ABC, da 13.a jornada, e como 
ISMAI, da 20.a - o técnico 
Paulo Faria disse que "o 
Águas Santas cumpriu o seu 
papel, tendo, pela primeira 
vez na época, o plantel com-
pleto" e disse estar preparado 
para a larga série de jogos: 
"Estão em atraso, há que os 
disputar." 

RESULTADOS 19...SORNADA 
i2,1enensapAguai Santas 2346 
cux.sf.. 

V E D 114 P 
t Fr Porto 20 20 0 O 6433 60 
2. Sporting 20 18 0 2 667486 56 
I ~lb 20 15 O 5 597477 50 
4. o« 18 14 1 3 601-481 47 

madelra58D 20 11 1 8 593543 43 
6. Amar  20 9 2 9 506-528 40 
7. Amarada • 18 10 O 8 466-463 38 
8. KR* 20 7 O 13 506386 34 
5t koHor; 20 6 2 12 514-620 34 
ia BeienenOes 20 6 1 13 545591 33 
II. MAI 18 6 2 10 489-53 32 
IL Painel 20 2 4 14 531-626 28 
13. 56.133te 18 2 4 12 445541 26 
14. Pc.S.Ittarnede 20 0 317 439-577 Z3 

' . ' 
sp.iiarta-Avanca(21h00),Sefka•Aprs 
Sentas(20h00).1SkUU-8oaHora(19n00). 
FCPorto-ABC (16h00). Madeira SAD-
Sporting 07h00).Arsenal-Ac.S. Marno& 
(21h00). Belenenses-AC Fate (1'4130) 
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Andebol Águas 
Saletas vsu ela 
casa de Babem= 
• O Águas Santas ganhou. 
ontem, fora, ao Belenen-
ses, por 36-23, em jogo em 
atraso da 19' jornada da 1.' 
Divisão Nacional de ande-
bol. Os maiatos mantive-
ram o sétimo lugar, en-
quanto a equipa do Restelo 
isolou-se no décimo posto. 
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ANDEBOL 

Aguas Santas cilindra 
PI O Águas Santas bateu ontem o 
Belenenses, por 36 -23, em jogo 
que fechou a 19' jornada do Cam-
peonato Nacional. A equipa trei-
nada por Paulo Faria atingiu o in-
tervalo já na frente do marcador 
(15-11), aumentando depois a 
vantagem que no final se cifrou 
em 13 golos. 

André Rei, com 7, e Mário Oli-
veira, com 6, foram os melhores 
marcadoresdo Águas Santas, en-
quanto no Belenenses destaca 
ram -se Gonçalo Ribeiro (6) e 
Carlos Siqueira (5). 

O resultado não alterou as posi-
ções das equipas na classificação, 
mantendo-se a formação dos ar-
redores do Porto em 7Q e a de Lis-
boa no 10" lugar. o 

ANDEBOL 
19.° jornada 

BELENENSES 23-36 ÁGUAS SANTAS 

CLASSIFICAÇÃO 
P .1 V E D cmcs 

FC PORTO 60 20 20 O O 617,453 
& SPORTING 56 20 18 O 2 667-486 

BENFICA 50 20 15 O 5 597-497 
& ABC 47 18 14 1 3 601-481 
& MAD. SAD 43 20 11 1 8 593.543 
& AVANCA 40 20 9 2 9 506-528 
& A. SANTAS 38 18 10 O 8 466-463 
0211C FAFE 34 20 7 O 13 506-585 
et BOA HORA 34 20 6 2 12 514-620 

BELENENSES 33 20 6 1 13 545-591 
& MAIA ISMAI 32 18 6 2 10 489-525 
& ARSENAL 28 20 2 4 14 531-626 s. SP. HORTA 26 18 2 4 12 445-541 
09 S. PAAMEDE 23 20 0 3 17 439-577 
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ANDEBOL 

Nikola Karabatic 
condenado por fraude 

Nikola Karabatic, eleito o melhor 
jogador do Mundial, viu confirmada a 
condenação por fraude no âmbito de 
apostas ilícitas em jogos na liga. O 
francês foi multado em io mil euros e 
tem dois meses de pena suspensa. 
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PATRÍCIA 
MAMONA 
BRONZE: Ganhou a pro-
va do triplo em Dussel-

dorf, Alemanha, com a sua melhor marca 
do ano (14,u metros) e está na liderança no 
Circuito Mundial de pista coberta. Reforço 
claro de um estatuto na elite. [pág. 38] 

NIKOLA 
KARABATIC 
LATA É mais uma prova 
clara que o crime não 

compensa. O andebolista francês, eleito o 
melhor jogador do Mundial, foi condenado 
por fraude devido a apostas ilícitas na liga 
francesa. Péssima imagem. [pág. 321 

Atribuídas por Norberto Santos 

MARCO 
SILVA 
OURO: Dois técnicos por-
tugueses em confronto 

na Premier League e nenhum perdeu (o-o). 
Mas o Hull City bateu o pé à equipa de José 
Mourinho em Old Trafford e saiu do último 
lugar. Não é para todos. [pág. 28] 

ANTÓNIO 
OLIVEIRA 
PRATA: Um virtuoso a jo-
gar futebol e um mestre a 

analisar o fenómeno. É uma entrevista com 
profundo 'know-how' sobre a matéria, onde 
não falta a abordagem ao clássico FC Porto-
Sporting. Vale a pena ler. [págs. io/u] 
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