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Marienses e Sporting da 
Horta vencem em casa 
As duas formações açorianas que 
competem na II Divisão nacional 
de andebol venceram este fim de 
semana os confrontos da oitava 
jornada que realizaram na condi-
ção de visitados. 

Para a formação da ilha de San-
ta Maria, o triunfo permitiu as-
cender ao sétimo lugar da classi-
ficação, enquanto para os 
faialenses avitória garantiu ama- 

nu-tenção do segundo lugar, man-
tendo-se os faialenses na corrida 
pelo primeiro posto. 

Em Vila do Porto os Marienses 
receberam sábado à noite a Aca-
démica de Coimbra e a equipa 
açoriana venceu com grande ca-
tegoria, com o resultado de 38 -
27 a espelhar grande diferença en-
tre as equipas. 

Ao intervalo os marienses já  

venciam por 20-11, tendo na par-
tida se destacado as ações ofensi-
vas de Seifeddine Cherif (7 golos 
apontados), Cláudio Reis (6) e 
Carlos Moura (5). 

O Marienses ocupa o sétimo lu-
gar da Zona 2 com 15 pontos e 
conseguiu a sua terceira vitória. 

Quanto ao Sporting da Horta 
continua invicto na prova - e com 
menos um jogo realizado -, tendo 
sábado ganho ao Centro Cultura 
Popular Serpapor 32 - 25, com19-
11 ao intervalo. 

Os faialenses somam por vitó-
rias os sete jogos realizados e têm 
21 pontos na Zona 3. • AM 
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N E OL 

Portuguesas 
vão a sorteio 
4  Oitavos de final da Challenge 
ficam hoje definidos. Equipas lu-
sas não são cabeças de série 

Alavarium e Sir/CJB conhecem hoje os 
respetivos adversários nos oitavos de final 
da Taça Challenge feminina, no sorteio que 
se realiza em Viena. Nenhum dos clubes é 
cabeça de série, pelo que poderão ter em 
sorte um dos seguintes conjuntos; as 
croatas do Lokomotiva Zagreb (detentoras 
do troféu), as espanholas do Gran Canária 
(vencedoras em 2016) ou do Málaga, as 
polacas do Lubin, as turcas do Ardesen ou 
Zagnosspor, as holandesas do Quintus ou 
as suecas do Kristianstad! Também a lusa 
Mariana Lopes (Boden) conhece o seu 
adversário, H, C, 
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Finalmente 
a Seleção 
Josip Misic tem percurso pelas 
seleções mais jovens da Croácia, 
tendo representando os sub-
-18/19 e sub-21 e este ano subiu 
ao patamar mais alto ao ser 
convocado para a seleção 
principal. Foi a 11 de janeiro, num 
amigável com o Chile que fez a sua 
estreia, jogando também depois 
outro amigável com a China. 
Contudo, não foi convocado para o 
play off de acesso ao Mundial com 
a Grécia, porque na sua posição 
enfrenta concorrência de luxo: 
Modric (Real Madrid), Ratikic 
(Barcelona) e Brozovic (Inter 
Milão). 

Um golo no 
primeiro jogo 
O internacional croata tem sido 
titular indiscutível no Rijeka, 
liderado por Matjaz Kek (é o 
jogador mais utilizado do plantei). 
Esta época já leva 25 jogos (15 no 
campeonato, 6 na qualificação 
para a fase de grupos da Liga dos 
Campeões e 4 na Liga Europa), 
tendo apontado três golos. 
Curiosamente foi mesmo no 
primeiro jogo oficial, frente aos 
galeses do The New Saints (2.' 
pré-eliminatória da Champions), 
que marcou o primeiro. 

BI 
O MISIC 

Nome completo 
— Josip Misic 
Data de nascimento 
— 28 de junho de 1994 (23 anos) 
Naturalidade — Vinkovci (Croácia) 
Peso — 79 quilos 
Altura — 1,84 metros 
Posição — Médio-centro 
Percurso — Osijek (de 2012 a 2014), 
Rijeka (2014/15), Spezia (2015/16) 
e Rijeka (desde 2016) 

preço e, caso haja entendimento 
entre os dois clubes, Misic até po-
deria chegar a Alvaiade em condi-
ções favoráveis, ou seja, um em-
préstimo com opção de compra 
obrigatória mas a pagar apenas no 
início da próxima temporada. De 
referir também que as boas relações 
que o Sporting mantém com o clu-
be croata podem facilitar futuro 
negócio. Relações institucionais 
que foram criadas e aprofundadas 
aquando da transferência de Ris-
tovski para Alvalade no passado 
verão. 

A LÓGICA DO NÚMERO 

Os títulos conquistados pelo médio, 
todos no ano passado, quando foi 
campeão e venceu a Taça da Croácia. 

 SC P scpabola.pt 

SPORTING 
WORN LINDGREN/EPA 

PERFIL 

MISICigtw 
ima 141P' Médio é polivalente 

e pode jogar como 
6, 8 ou até ser 

utilizado como 10. 
As duas últimas 

são posições 
que Jesus 

quer 
reforçar 

Por várias observações, quer da parte 
EDUARDO MARQUES do diretor do scouting, Manuel Fer-

nandes, quer do treinador adjun-
to de Jesus, Miguel Quaresma. 

j
OSIP MISIC, internacional 
croata que representa o Ri-
jeka, está bem colocado para SAD JÁ DEU PRIMEIRO PASSO 
ser a solução para o Sporting Em todas essas observações de 
reforçar o meio-campo. Jor- que foi alvo, Josip Misic teve nota 

ge Jesus pretende contar a partir de positiva e, por isso, manteve-se 
janeiro com mais um médio, de como uni jogador apetecível para 
características ofensivas, e Misic o Sporting caso surgisse a neces-
encaixa que nem uma luva nas pre- sidade de reforçar o setor. Segun-
tensões do treinador, até porque do informações recolhidas pelo 
lhe oferece soluções várias: o in- nosso jornal na Croácia, o Sporting 
ternacional croata é jogador poli- já terá dado o primeiro passo ao 
valente, que pode desempenhar tentar saber em que condições po-
funções de médio-defensivo, mé- deria resgatar o internacional, para, 
dio-ofensivo e, inclusive, jogar no posteriormente, avançar para con-
apoio ao ponta de lança. Além dis- versações com o clube campeão 
so, é futebolista de enorme enver- croata. 
gadura, com 1,84 metros, caracte- Misic não é um jogador caro. O 
rística que Jorge Jesus gosta de ver valor de mercado do seu passe ron-
nos médios e que também faz de da os 2,5 milhões de euros e mes- 
Misic o desejado. mo sabendo-se que a SAD não tem 

Os seus 23 anos e enorme mar- largos recursos para investir no re-
gem de progressão fazem de Josip forço da equipa em janeiro, este é 
Misic um jogador muito apetecível um valor que pode ser considera-
em Alvalade, sabendo-se que não do aceitável pelos responsáveis leo-
é um desconhecido dos leões. No ninos. Contudo, como em qual-
verão, quando o Sporting estuda- quer contratação, haverá sempre 
va as várias alternativas que tinha necessidade de negociações para 
em carteira, o croata foi alvo de tentar garantir qualidade ao menor 

volta 
à mesa 
do leão 
Referenciado desde o verão, é o desejado 
para o meio-campo o SAD já no terreno 
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Coentrão e Bruno César na esquerda 
a extremo (posição onde, de resto, 
iniciou a sua carreira, pelo que não lhe é 
de todo desconhecida), mas em que a 
lesão contraída pelo argentino logo aos 
12 minutos abortou este teste que 
estava a ser operado por Jorge Jesus, 
que se viu obrigado a fazer recuar 
Coentrão para lateral, encostando Bruno 
César a extremo-esquerdo. O técnico 
leonino gostou, depois, do que viu, pelo 

que estará a encarar seriamente a 
possibilidade de começar o jogo com 
estes dois jogadores no lado esquerdo. 
E se é verdade que Fábio Coentrão vai 
dando cada vez mais respostas 
positivas em relação às exigências da 
competição, não é menos verdade que 
a polivalência de Bruno César garante 
qualidade. O brasileiro não tem a 
profundidade de Acufia, é um facto, 
mas tem outros pontos a favor, como a 
ajuda a fechar o flanco e, a atacar, é 
muito forte no último passe e nos 
cruzamentos. Bruno César e Fábio Coentrão a postos 

-> Tudo indica que esta será a 
aposta de Jorge Jesus para o 
jogo com o Olympiakos 

Sem poder contar com os argentinos 
Jonathan Silva e Marcos Acuria, ambos 
lesionados, para o jogo de amanhã com 
o Olympiakos, a contar para a 5. 
jornada da fase de grupos da 
Champions, o treinador do Sporting, 

Jorge Jesus, parece ter já escolhido os 
dois homens que vão ocupar toda a ala 
esquerda diante dos gregos, pelo que 
devem avançar Fábio Coentrão para a 
defesa e o Bruno César para extremo. 
Esta acabou por ser, de resto, a solução 
já encontrada no último jogo, com o 
Famalicão, para a Taça de Portugal, 
partida na qual os leões começaram com 
Jonathan Silva a lateral e Fábio Coentrão 

William pronto para todo o serviço DE OLHO 
NO OLYMPIAKOS 

CARLACARRICO/ASF 

Mathieu corre para a Champions 
Defesa-central francês já se treinou ontem com o grupo e deixa boas perspetivas para o receção ao Olympiakos 
o Ir a jogo depende agora do treinador Jorge Jesus o O outro central titular, Coates, está castigado na Liga dos Campeões 

SERGICMGUELSANTOS/ASF 

Por 

NUNO RAPOSO 
N 

A
S portas da receção ao 
Olympiakos, uma boa 
notícia para Jorge Je-
sus: o defesa-central de 
34 anos Jérémy Mathieu 

já se treinou integrado no grupo 
e deixa assim boas perspetivas 
para o jogo da Liga dos Campeões 
— amanhã, às 19.45 horas. O in-
ternacional francês recuperou de 
lesão muscular nos gémeos da 
perna direita e ir a jogo depende 
agora do treinador. 

Mathieu lesionou-se em Vila do 
Conde: a 27 de outubro foi obriga-
do a sair aos 29 minutos do en-
contro com o Rio Ave (1-0) e ce-
deu o lugar André Pinto, que 
passou a formar dupla com Coates. 
De lá para cá passaram três jogos —
houve paragem competitiva nas 
provas nacionais, para compro-
missos das seleções —, o camiso-
la 22 ficou sempre de fora e no seu 
lugar avançou André Pinto — Ju-
ventus (1-1 na Champions) e SC Mathieu já trabalhou sem limitações, mas a aptidão para ir a jogo com Olympiakos depende da resposta que der hoje e amanhã nos treinos 

Braga (2-2 na Liga) — e Tobias Fi-
gueiredo — Famalicão (2-0 na Taça 
de Portugal). 

Peça fundamental na estrutura 
defensiva do leão, o ex-Barcelona, 
a 100 por cento, tem lugar garan-
tido no onze. E para avançar em 
definitivo já com os gregos depen-
de da resposta que hoje e amanhã 
de manhã der nos últimos de trei-
nos de preparação, torcendo a es-
trutura leonina para que Mathieu 
possa ir a jogo, até porque o seu 
companheiro titular na zona cen-
tral da defesa, Sebastián Coates, 
viu, na receção à Juve, o terceiro de 
uma série de cartões amarelos na 
Champions e, castigado, não pode 
ir a jogo. Por isso, André Pinto sur-
ge como alternativa para o lugar. 
Se também Mathieu, que corre para 
a Champions, não conseguir che-
gar a tempo, Jorge Jesus terá de 
puxar pela cabeça [ver outra peça 
nesta página] para encontrar não 
uma mas duas soluções, sendo que 
no plantel principal moram ao todo 
quatro defesas-centrais: Mathieu, 
Coates, André Pinto e Tobias. 

O ÁRBITRO. O comité de arbitragem 
da UEFA nomeou o alemão Felix 
Zwayer para dirigir o jogo entre o 
Sporting e o Olympiakos. No ativo 
desde 2004, o juiz já dirigiu este ano 
o encontro entre a formação grega e 
o Rijeka, no play off da Champions. 

O DOUMBIA. O Sporting reagiu com 
estratégia de marketing às notícias 
de uma possível saída de Doumbia 
em janeiro. «Doumbia sai em janeiro. 
O jogador vai sair dia 23 de dezembro 
para ir à Loja Verde fazer compras de 
Natal e inscrever-se como sócio», lê-
-se no facebook do clube. 

O BILHETES. O jogo com Olympiakos 
deve ter nova assistência acima dos 
40 mil adeptos, mas ainda há 
ingressos a 15 e a 35 euros para 
sócios e adeptos, respetivamente. 

-> Apto para jogar no meio-cam-
po e até a central, se o francês 
tiver recaída 

Quem também está apto para o 
jogo com o Olympiakos é William 
Carvalho. O médio de 25 anos de-
belou lesão muscular nos gémeos, 
contraída igualmente no encontro 
da 1O.ª jornada, com o Rio Ave —
embora tenha completado os 90 
minutos —, e desde então não mais 
jogou. Ausente também dos traba-
lhos da Seleção Nacional, apre-
senta-se agora, às portas do re-
gresso da Liga dos Campeões e 
apto para todo o serviço, ou seja, 
para qualquer posição... William Carvalho treina-se a 100 por cento 

O mais natural será William 
ocupar a habitual posição seis, 
mas se nos dois últimos treinos 
antes da receção aos gregos o fran-
cês Jérémy Mathieu acabar por ter 
recaída que o impeça de ir a jogo, 
Jorge Jesus poderá optar por um 
dos dois centrais que ficariam dis-
poníveis, André Pintou ou Tobias 
Figueiredo, e fazer recuar William, 
com Battaglia a assumir posição 
mais recuada no meio-campo. 
Dessa forma, deixaria um central 
de raie do plantel principal no ban-
co de suplentes. Ainda assim, as 
indicações vão no sentido de não 
ser preciso tal alteração, porque 
Mathieu está a dar boas garantias. 

Lemonis convoca 
22 para Alvaiade 
4 Treinador já anunciou convo-
cados; Diogo Figueiras no lote, 
André Martins de fora 

O Olympiakos chega hoje a Lisboa e o 
treinador Takis Lemonis convocou larga 
comitiva de 22 jogadores para o decisivo 
jogo com o Sporting, agendado amanhã, 
e referente à quinta jornada da Liga dos 
Campeões. Entre os eleitos está o 
português Diogo Figueiras. Já André 
Martins ficou de fora das opções por não 
estar inscrito na competição. 

mais sporting 
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Jonathan operado 
com sucesso 
Intervenção cirúrgica ao joelho direito teve lugar ontem à tarde 

num hospital de Lisboa o De volta à competição no início de fevereiro 

HFI FNIA VAI FNTF/AS 

Jonathan Silva, 23 anos, tem esta época 13 jogos de leão ao peito 

PRÉMIOS STROMP 2017 

PREMIADO PREMIO PREMIADO PREMIO 
Carlos Ruesga (Andebol) O Atleta do Ano 
Ana Borges (Futebol feminino) A Atleta do Ano 
Bas Dost (Futebol masculino) Futebolista 

Equipa do Sporting de Futsal (seniores masculinos) 
Europeu 

Equipa do Sporting de Atletismo de Corta 

Mato (seniores masculinos) Europeu Daniel Podence (Futebol masculino) Revelação 
Luís Maximiano (Futebol) Academia Sporting 
Hugo Canela (Andebol) Técnico 
Rui Caeiro (Vogal do Conselho Diretivo) Dirigente 

Equipa do Sporting de Judo (seniores masculinos) 
Europeu 

Equipa do Sporting de Goalball 

(Desporto Paralímpico) Europeu José Manuel Almeida (Futsal) Coordenador 
FOOTescola de Rio Maior Dedicação 
Horário Preto Especial Pavilhão 
Maria Lourdes Borges Castro Saudade 

Patrícia Mamona (Atletismo) 
Francisca Laia (Canoagem) 
João Soldado (Ténis de Mesa Paralímpico) 

Europeu 
Europeu 
Europeu 

João Benedito Carreira João Vaz (Natação Paralímpica) Europeu 
André Santos (Kickboxing) 
Nelson Évora (Atletismo) 
Ângelo Girão (Hóquei em patins) 

Mundial 
Mundial 
Mundial 

Anzi Aguditze (Judo) 
Joana Ramos (Judo) 
Maria Siderot (Judo) 

Europeu 
Europeu 
Europeu 

Gonçalo Nunes (Hóquei em patins) Mundial Samuel Santos (Bilhar Pool) Europeu 

Tomás Pereira (Hóquei em patins) 
Inês Martins (Ginástica) 

Luís Gonçalves (Atletismo Paralímpico) 

Mundial 
Mundial 

Mundial 

Luís Costa (Ciclismo Paralímpico) 
Tiago Freitas (Hóquei em Patins) 

João Pedro Maio (Hóquei em Patins) 

Europeu 
Europeu 

Europeu 
Catarina Duarte (Atletismo Paralímpico) Mundial Gustavo Pato (Hóquei em Patins) Europeu 

Erica Gomes (Atletismo Paralímpico) Mundial 
Equipa do Sporting de Hóquei em Patins sub-15 

Europeu 

João Pedro Monteiro (Ténis de Mesa) 
Diogo Carvalho (Ténis de Mesa) 

Europeu 
Europeu 

Filipa Mendonça (Padel) Europeu 
Equipa do Sporting de Andebol 
(seniores masculinos) Europeu 

Vasco Pascoal (Padel) Europeu 

Dost e Podence recebem Stromp 
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Mario Hermoso fica referenciado 

Por 

NUNO RAPOSO 

F
OI ontem à tarde operado, 
com sucesso, ao joelho di-
reito, o lateral-esquerdo 
Jonathan Silva, 23 anos, 
que se lesionou durante o 

jogo de quinta-feira, entre o Spor-
ting e o Famalicão, da 4.ª elimina-
tória da Taça de Portugal. A inter-
venção cirúrgica teve lugar numa 
unidade hospitalar de Lisboa, pre-
parando-se agora o argentino para 
ter alta. 

Numa primeira observação, o 
departamento médico do Spor-
ting, na sexta-feira, ainda alimen-
tou esperança de não ter de sub-
meter o internacional argentino a 
operação, mas já no sábado os exa-
mes complementares de diagnós-
tico revelaram que o problema no 
ligamento do joelho direito obri-
gava à intervenção cirúrgica e a 
uma paragem de 10 a 12 semanas. 

Operado ontem, o defesa-es-
querdo inicia agora o programa de 
recuperação, que obriga a trabalho 
diário na Academia, em Alcoche-
te, numa primeira fase apenas no 
departamento médico, depois 
também no ginásio e por fim no 
relvado. Desta forma, o argentino 
deve estar apto para voltar à com-
petição no início de fevereiro, por 
alturas dos jogos com o Vitória de 
Guimarães e com o Estoril, das 20.2  
e 21.ª jornadas da Liga Portugue-
sa. 

D. R. 

Acufia visitou Jonathan no hospital  

BOCA JUNIORS DE OLHO 
Esta lesão de Jonathan Silva sur-

giu numa altura em que o argen-
tino estava a ter destaque na late-
ral esquerda dos verde brancos, 
pois com Fábio Coentrão a não fa-
zer mais de três jogos consecuti-
vos, o argentino foi várias vezes 
chamado à titularidade — tem esta 
temporada 13 jogos (seis no cam- 

Argentino recupera bem, mas 
só voltará a competir lá mais para 
o final do mês 

Marcos Acufía é neste momen-
to, a par de Jonathan Silva, o caso 
clínico que maiores preocupações 
provoca junto do departamento 
médico dos leões, ainda que o ar-
gentino continue a responder mui-
to bem e, nesse sentido, a recupe-
rar dentro dos prazos previamente 
estabelecidos pelos clínicos. 

O extremo argentino recupera 
de um problema muscular na coxa 
direita, lesão contraída no jogo  

peonato ; dois na Taça de Portugal; 
um na Taça da Liga; quatro na 
Champions). Ainda assim, e com 
o Boca Juniors interessado em ad-
quirir o passe em definitivo — es-
teve cedido ao clube de Buenos Ai-
res de janeiro de 2016 a junho de 
2017 —, o defesa-esquerdo estava 
no mercado, mas a lesão pode ter 
complicado a transferência. 

com o SC Braga, mas dá passos se-
guros no sentido do total restabe-
lecimento e, nesse sentido, já faz 
corrida no relvado. 

Ainda assim, o regresso à com-
petição, e caso não se registe qual-
quer contratempo neste processo, 
só deverá acontecer lá mais para o 
final do mês, eventualmente no 
primeiro jogo com o Belenenses, 
para a Taça da Liga, agendado para 
dia 29 do corrente mês — os leões 
voltam a jogar com os azuis no dia 
3 de dezembro, mas para o cam-
peonato. Será então por essa al-
tura que Acufía reaparecerá. 

Jesus pretende lateral com maior 
experiência e por isso espanhol 
está na lista para o futuro 

A A BOLA avançou ontem que 
o Sporting e o seu scouting estão 
muito atentos a Mario Hermoso, 
polivalente defesa que depois de 
cumprir toda a formação no Real 
Madrid está a impor-se no Espa-
nhol na sua primeira temporada 
em La Liga. Mas para já a SAD ain-
da não deve desenvolver contac-
tos para a contratação imediata. 
Tudo porque o esquerdino tem ape-
nas 22 anos e apesar dos respon- 

Depois do 'Rugidos' novos pré-
mios para os jogadores; vogal do 
CD Rui Caeiro é dirigente do ano 

Depois de terem sido distingui-
dos com o Rugidos de Leão, Bas 
Dost e Daniel Podence serão home-
nageados com o Prémio Stromp 
no jantar anual daquele prestigia-
do grupo, que terá lugar a 12 de  

sáveis leoninos lhe reconhecerem 
qualidade e enorme margem de 
progressão, a sua juventude é um 
handicap à sua contratação já em 
janeiro. Face à lesão e paragem 
prolongada de Jonathan Silva, Je-
sus pretende ter mais uma solução 
para o lado esquerdo da defesa mas 
um jogador com maior experiên-
cia. Assim, Mario Hermoso conti-
nuará a ser apenas um jogador re-
ferenciado pelos leões, tal como 
sucede com outros esquerdinos já 
identificados pelos leões como o 
holandês Mitchell Dijks e o ira-
quiano Ali Adan (Udinese). 

dezembro, numa unidade hotelei-
ra de Lisboa. Ainda no futebol, 
também o jovem Luís Maximiano 
será homenageado. 

Entre os 31 distinguidos, desta-
que também para o vogal do Con-
selho Diretivo Rui Caeiro, que re-
ceberá um Stromp como dirigente 
do ano, enquanto o técnico é Hu-
go Canela, do andebol. 

D. R. 

-) FILHA 
DE RUI 
PATRÍCIO 
JÁ É SÓCIA. 
A filha do 
guarda-redes 
do Sporting já é 
sócia dos leões, 
com o número 
165.688. Fica 
então satisfeito 
o desejo 
do jogador, 
revelado 
em recente 
entrevista 

Marcos Acufia já corre no relvado 
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Madeira Rodrigues explica a sua intenção «tendo em conta as recentes acusações públicas graves feitas contra Bruno de Carvalho» 

Madeira pede auditoria 
Em causa 10 transferências e cerca de 7 milhões de euros pagos em 
comissões o Sporting remete resposta para o 'manual para burros' 

CARLA CARRIÇO/ASE 

Por 

RUI BAIONETA 

13 
 EDRO MADEIRA RODRI-
GUES, candidato derro-
tado nas últimas eleições 
para a presidência do 
Sporting, já fez chegar ao 

presidente do Conselho Fiscal e Dis-
ciplinar dos leões, Nuno Silvério 
Marques, uma carta com um «pe-
dido de auditoria à aquisição e alie-
nação de direitos económicos e des-
portivos de profissionais de futebol 
(10) » com caráter de urgência. 

O sócio 10.668 explica que a sua 
atitude tem a ver com «recentes 
acusações públicas graves, nomea- 

damente a do crime de peculato, 
feitas contra o atual presidente do 
clube, Bruno de Carvalho». 

Madeira Rodrigues defende que 
é importante que os sportinguis - 
tas percebam «o destino final dos 
quase 7 milhões de euros em co-
missões que foram pagas nestes 
negócios [ver peça em anexo]» e 
acredita que «o facto de o Minis-
tério Público estar a investigar esta 
questão não invalida, antes refor-
ça, que o Conselho Fiscal possa 
atuar de forma proativa e ajudar a 
esclarecer». 

Madeira Rodrigues disponibi-
liza- se para pagar a auditoria. 

O Sporting reagiu e fonte da SAD  

remeteu a resposta para os passos 3 
e 4 do documento publicado por 
Bruno de Carvalho, sábado, no fa-
cebok, que chamou de «manualpara 
burros». O primeiro fala precisa-
mente na auditoria e o líder leonino 
garante que não tem medo. «Medo 
tenho da estupidez humana», es-
creveu. O dirigente lembrou que a 
auditoria está prevista para este man-
dato e garantiu que os auditores «têm 
acesso a tudo». «Agora já não se 
brinca. Agora trabalha-se a sério. O 
controlo e fiscalização é constante, 
e a forma transparente como damos 
toda a informação aos Sportinguis - 
tas (algo que nunca tinha sido feito) 
e a quem audita e fiscaliza tem sido 
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por todos apontado como um exem-
plo», acrescentou. E ainda: «Até ao 
sócio que andava a mandar informa-
ção do Sporting ao Pedro Guerra foi 
dada uma resposta positiva. Se al-
guém quiser fazer uma auditoria sé-
ria, imediata, seguindo as regras de-
finidas pelo CF, pagando-a, pode 
começar já!». 

No passo 4, BdC lembrou que 
«está uma queixa feita por PPC [Pau-
loPereiraCristóvão] no Ministério Pú-
blico, por isso está a decorrer os trâ-
mites normais de um processo 
destes». «É deixar a Policia fazer o 
seu trabalho. Eu estou tranquilo, até 
porque já expliquei estes temas ve-
zes de mais», escreveu. 

PROCESSOS DE 
TRANSFERÊNCIAS EM CAUS 

»Na carta enviada ao presidente do 
Conselho Fiscal, Nuno Silvério Marques, 
Madeira Rodrigues revela as 10 
transferências que quer ver auditadas 
para perceber o destino de cerca de €7 M 
em comissões. Aqui ficam em detalhe e 
como escreve Madeira Rodrigues na carta. 

O ALAN RUIL (Aquisição) —
Comissão declarada de um milhão de 
euros (700 mil para a Admira 
Partners e 300 mil para a Costa 
Aguiar Sports), 

O BRUMA. (Alienação) — Comissão 
declarada de 800 mil euros para a 
Buttonpath. 

O BRUNO CÉSAR. (Aquisição) —
Comissão declarada de um 1,3 
milhões de euros para a Costa Aguiar 
Sports. 

O CÉDRIC SOARES. (Alienação) —
Comissão declarada de 600 mil 
euros para a Buttonpath. 

O FREDY MONTERO. (Alienação) —
Comissão declarada de 350 mil 
euros para a Proeleven (aqui a 
dúvida levantada prende-se com o 
valor real da alienação). 

O JUNYA TANAKA. (Aquisição) —
Comissão declarada de 500 mil 
euros para a B.I.S.C. 

O MARVIN ZEEGELAAR. 
(Alienação) — Comissão declarada 
de 300 mil euros para a Buttonpath. 

O NALDO. (Alienação) — Comissão 
declarada de 360 mil euros para a 
Buttonpath. 

O PAULO OLIVEIRA. (Alienação) —
Comissão declarada de 230 mil 
euros para a Buttonpath. 

O RÚBEN SEMEDO. (Alienação) —
Comissão declarada de 1,4 milhões 
de euros para a Buttonpath. 

?AGENDA DE HOJE 
O plantei leonino reúne-se hoje às 10.30 

horas, na Academia, sessão aberta nos primei-
ros 15 minutos, medida imposta pela UEFA. 
Mais tarde, pelas 18.30 horas, Jorge Jesus e um 
jogador vão estar no auditório do estádio para 
abordar o jogo com o Olympiakos. 
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ÁGUIAS 
ACUSAM 

DIRIGENTES 

Aí ESTÁ O MÉDIO QUE O 

SPORTING 
PROCURA 
PARA JANEIRO 

DO FC PORTO 
DE AMEAÇAR 

ÁRBITROS 
O 

Dizem que os factos 
já foram reportados 

às autoridades 

Revelam 
telefonemas 

de Pinto da Costa 
e Luís Gonçalves 

Denunciam 
teia de relações 
para influenciar 
classificações 

dos juizes 

LIGA 
DOS CAMPEÕES 

GRUPO A 

4. 
Leões no terreno 

pelo croata 
de 23 anos 
do R geka 

BALIZA 
itWARA 
VARELA OLYMPIAKOS 

der  

4i 

O
Avaliado 

em € 2,5 milhões, 
pode fazer 

três posições 

DESEJADO 

0Svilar e Júlio césar  
ficaram em Lisboa 

°Fabio Duarte, finalista 
da Youth league, vai 
sentar-se no banco frente ao 
C 5KA, em Moscovo p. a 14 

a sai% 

MSS 

MADEIRA 
RODRIGUES 

PEDE AUDITORIA 
PARA ANALISAR 

10 TRANSFERENCIAS 
pesa 

LIGA DOS CAMPEÕES 
L I UM DIA VOU GANHAR 

• .;.-4:_ja 

OS HEROIS 
\pA TAÇA 

A festa do Caldas 

FC PORTO 

0Dragões 
podem 
apurar- 
para os oitavos de final A (HAmpioNs se 

em caso de vitória 
e se o RB Leipzig CA convicção de  Sérgio Conceição 
não vencer no Monaco na véspera de defrontar os turcos 

e do Farense 
o 

Santa Clara  quer receber 
um dos grandes 

J1. 70 r 21 
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Bas Dost ganha 
Bas Dost é o vencedor 

Stromp 2017 para futebolis-
ta do ano. Podence é a revela-
ção. Entre os vencedores, que 
foram ontem conhecidos, estão 
Hugo Canela. treinador de an-
debol, e Nelson Évora, do atle-
tismo. O andebolista Carlos 
Ruesga e a futebolista Ana Bor-
ges são os atletas do ano. 
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ANDEBOL
GUILHERME TAVARES NO
TORNEIO DE AVILÉS

Guilherme Tavares, do Clube
Escola da Levada, foi convoca-
do pela Federação de Andebol
de Portugal para participar
num estágio no torneio interna-
cional de Avilés, em Espanha,
pela Seleção Nacional de junio-
res C.
A concentração e estágio de
preparação será a 12 de de-
zembro, no Centro de Alto Ren-
dimento (CAR) de Vila Nova de
Gaia e o Torneio Internacional
Avilés de 14 a 18 de dezembro.
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DOIS LUSOS 
NO SETE IDEAL 
O lateral-esquerdo Fábio 
Magalhães e o central Tiago 
Pereira estão no sete ideal da 
nona jornada da II divisão 
francesa. Fábio, que joga no 
Chartes, e Tiago Pereira, no 
Selestat, estiveram em 
destaque nas vitórias, por 31-
28, e 30-29, sobre o Pontault 
Combault e Caen, respetiva - 
mente. O lateral-esquerdo 
teve 85,71% de eficácia, com 
12 golos em 14 remates e o 
central 50%, com três em 
seis. -V.P. 

Página 10



A11

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,17 x 7,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72313771 21-11-2017

MOS 
»EIRA EM BERLIM 
Carlos Oliveira, de 17 anos, é 
o guarda-redes que irá à 
Alemanha, para onde o FC 
Porto viaja amanhã e, na 
quinta-feira, defronta o 
Fuchse Berlim, na segunda 
mão da terceira eliminatória 
da Taça EHF. Com  a lesão de 
Quintana, tal como O JOGO 
havia adiantado, Oliveira é 
quem está mais próximo e, 
inclusivamente, com o 
nome na lista da Federação 
Europeia desde o início da 
temporada.—R.G. 

Página 11



A12

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 17,31 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72313791 21-11-2017

Yoan Balázquez fez 7o golos em io jogos e tem sido uma das grandes revelações da Liga Asobal 

Yoan Balázquez, emprestado pelos dragões ao 
Teucro, é o segundo melhor marcador em Espanha 

"TRABALHO PARA 
JOGAR NO FC PORTO" 
Tem ai anos, esteve no FC 
Porto B, Avanca e ISMAI e 
agora encontra-se na 
Galiza, noTeucro, estando 
a revelar-se um concretiza-
dor nato. Pertence ao FC 
Porto, tendocontrato para 
as próximas três épocas 

RUIGUIMARÃES 
••• Com uma média de sete 
golos por encontro, o lateral-
esquerdo Yoan Balázquez, jo-
gador cubano do FC Porto 
emprestado aos espanhóis do 
Teucro, é o segundo melhor 
marcador da Líga Asobal. Ao 
cabo de dez jornadas, soma 70 
golos, sendo apenas superado 
pelo central do Guadalajara, 
José Maria Coloma, que leva 
73, mas sendo o marcador dos 
livres de sete metros, que lhe 
valeram 19 desse total. 

Com 21 anos, depois de ter 
estado uma temporada no FC 
Porto B e Avanca e outra no 
ISMAI, o meia distância con-
tinua a rodar e com um obje-
tivo. "O que eu quero é jogar  

no FC Porto, só estou à espera 
que me chamem e vou logo. 
Trabalho parajogar no FC Por-
to, que é uma equipa muito 
grande e foi quem me foi bus-
car", diz Balázquez a O JOGO. 
"Em Cuba não se joga tanto, 
não há muita competição, em 
Portugal joga-se muito mais e 
isso fez-me crescer. Estes dois 
anos foram muito bons para 
mim", continua o atirador, 
para quem as passagens por 
FC Porto B, Avanca e ISMAI 
foram importantes para o tra-
balho que está agora a desen-
volver em Espanha. 

"Está tudo a correr muito 
bem, no princípio senti que 
precisei de alguma adaptação, 
eram novos métodos e uma 
nova forma de jogar, mas de-
pois comecei a trabalhar e as 
coisas começaram a sairbem", 
conta o cubano, que faz 22 
anos a 26 de dezembro e tra-
çou uma meta individual para 
alcançar esta época: "Gostava 
de ser o melhor marcador do 
campeonato. Não é fácil, aqui  

o que não falta são excelentes 
jogadores, atletas com uma 
grande capacidade, mas era 
algo que gostava muito de al-
cançar." Para já, Yoan Ba- 

"O que eu quero é 
jogar no FC Porto, 
só estou à espera 
que me chamem e 
vou logo" 

'Agora, o meu 
remate está forte, 
muito forte. Antes, 
não estava assim 
tanto, mas agora 
sai com muita 
potência" 
YoanBalázquee 
Jogador do Teucro 
emprestado pelo FC Porto 

lázquez está bem lançado, 
sendo o tiro exterior a arma 
que mais e melhor utiliza - 
dos 70 golos, 54 são de nove 
metros e 16 de primeira linha. 
"Agora, o meu remate está for-
te, está muitoforte [ri-sei.An-
tes, não estava assim tanto, 
mas agora sai com muita po-
tência", refere o lateral es-
querdo, que tem sido uma das 
grandes revelações do cam-
peonato espanhol, ainda um 
dos mais competitivos da Eu-
ropa. "Estou a trabalhar forte 
e a tentar fazer as coisas bem", 
justifica o jovem jogador de 
1,97 metros. 

"Aqui as defesas são muito 
altas, fortes e duras, marcam 
muito em cima eé preciso tra-
balhar bastante para as conse-
guir ultrapassar", revela ain-
da o caribenho, que também 
começou a ser utilizado no 
Teucro de Pontevedra em 
ações defensivas: "Eu pratica-
mente só atacava, mas aqui 
em Espanha já defendo e es-
tou a gostar." Página 12
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ANDEBOL As equipas 
femininas do Colégio João de 
Barros e Alavariurn, apuradas 
para os oitavos-de- final da Taça 
Chailenge, vão hoje a sorteio, 
sendo integradas no Pote 2. Os 
cabeças-de-série são Perla 
Lublin (POL), Lokomotiva 
Zagreb (CRO), Kristianstad 
(SUE), Virto/Quintus (110L), 
Rocasa G. Canaria e Rincon 
Malaga (ESP), Ardesen e 
Zagnosspor (T1JR). 
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MADEIRA SAD 

'Catástrofe' faz parte do passado 
L-511 O Madeira SAD já pode respi - 

rar de alívio. Depois de três derro - 
tas consecutivas na fase regular do 
campeonato, a turma do Funchal 
apurou-se para os oitavos-de-fi-
nal da Challenge e com um recor-
de que fica para a história doclube, 
após alcançar nas duas mãos as vi-
tórias mais expressivas na Europa, 
frente aos cipriotas do Parnassos 
Strovolou, por 46-12e 35-20. 

"Quando falo com os meus jo-
gadores, digo- lhes que nos acon  

teceu a catástrofe parecida com as 
cheias da Madeira em 2010. Qua-
tro dos nossos titulares, Bruno 
Moreira, Hugo Lima, Tiago Ferro e 
João Pinto, têm estado lesionados. 
Foi uma situação que fez mossa 
num clube como o Madeira SAD", 
explicou Paulo Fidalgo, treinador 
da turma do Funchal. 

O futuro só pode melhorar e os 
jogos cornos adversários europeus 
demonstrou isso mesmo. "A dife-
rença de 34 golos na 14  mão não  

traduz a diferença real entre as 
equipas. Só que os cipriotas não es - 
peravam um ritmo tão forte im-
posto pelo Madeira SAD. Reativá - 
mos processos, com velocidade, 
mesmo arriscando situações limi-
te. A 2' mão já foi urna partida mais 
normal, em que voltámos a de-
monstrar a nossa superioridade", 
justificou Paulo Fidalgo, que espe-
ra começar a recuperar já no cam-
peonato, com o Madeira SAD a 
deslocar-se amanhã a Fafe. o ko. 
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TRUNFO. Espanhol está em boa forma para ajudar leões 

ANDEBOL 

"O campeonato 
o grande objetivo" 

Carlos Ruesga, central do 
Sporting, está de regresso 
à boa forma e lança jogo de 
amanhã em Águas Santas 

ALEXANDRE REIS 

Cudic brilha na Champions 

OSportingnão resistiu ao anda -
k »mento da Liga dos Campeões e foi 

eliminado, mas o desaire não está a 
afetar o grupo de trabalho. O espa - 
nhol Carlos Ruesga, central dos 
leões, quer olhar para a frente, 
perspetivando °próximo objetivo, 
que é a sua equipa vencer amanhã 
na deslocação a Águas Santas e re-
gressar ao comando da fase regular 
do campeonato. 

"Ninguém gosta de perder um 
jogo bastante importante como foi 
o da Ucrânia, mas agora estamos 
focados no campeonato, que é o 
grande objetivo. Temos de estar 
concentrados num jogocomplica-

;:-tlocomo Águas Santas, umaequipa 
forte em casa e superior às que te-
mos defrontado ultimamente. O 
adversário dificulta sempre a vida 
às boas equipas, mas nós estamos 
melhores a cada dia que passa", 
sustentou :o asturiano, de 32 anos, 
aosite do chibe de Alvaiade. 

Ao contrário da temporada tran-
sata, onde foi eleito o melhor joga-
dor do campeonato, a nova época 
não tem corrido de feição ao antigo 
campeão mundial, abalado com 
muitas lesões que o afastaram algu -
mas semanas dos campos. Mas o 

_pior já passou: "Sinto bem fisica-
mente. No começo, tanto eu como 
outros jogadores tiveram alguns 
problemas, mas agora estou cada 
vez melhor para poder ajudar a 
equipa. Se há desgaste da Cham-
pions? Estamos habituados a jogar 
dois jogos por semana." o  

El O Sporting falhou o apura-
mento para o playoff de acesso 
aos oitavos -de - final da Liga dos 
Campeões, ao perder (29-32) na 
84  ronda do Grupo D frente ao 
Motor Zaporozhye, mas ao nivel 
individual, um dos seus jogado-
res voltou a brilhar ao mais alto 
nível. Na eleição para as cinco 
melhores defesas da mesma jor-
nada, o guarda - redes dos leões, 
o esloveno Aljosa Cudic, foi um  

dos contemplados, revelando-
se muito forte num duelo aos 6 
metros como canhoto ucrania-
no !uri' Kubatko. 

Refira-se que o sérvio Ivan 
Nikcevic, ponta-esquerda do 
Sporting, também foidistingui-
do na ronda 6, ao ser eleito para o 
Sete Ideal, após a partida com os 
franceses do Montpellier, onde 
os leões, que ocupam o 49  lugar 
da série, também perderam. o 
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Central do Sporting está de regresso à boa forma e lança jogo de amanhã em Águas Santas
 
O Sporting não resistiu ao andamento da Liga dos Campeões e foi eliminado, mas o desaire não está a
afetar o grupo de trabalho. O espanhol Carlos Ruesga, central dos leões, quer olhar para a frente,
perspetivando o próximo objetivo, que é a sua equipa vencer amanhã na deslocação a Águas Santas e
regressar ao comando da fase regular do campeonato.
 
"Ninguém gosta de perder um jogo bastante importante como foi o da Ucrânia, mas agora estamos
focados no campeonato, que é o grande objetivo. Temos de estar concentrados num jogo complicado
com o Águas Santas, uma equipa forte em casa e superior às que temos defrontado ultimamente. O
adversário dificulta sempre a vida às boas equipas, mas nós estamos melhores a cada dia que passa",
sustentou o asturiano, de 32 anos, ao site do clube de Alvalade.
Continuar a ler
 
Ao contrário da temporada transata, onde foi eleito o melhor jogador do campeonato, a nova época
não tem corrido de feição ao antigo campeão mundial, abalado com muitas lesões que o afastaram
algumas semanas dos campos. Mas o pior já passou: "Sinto bem fisicamente. No começo, tanto eu
como outros jogadores tiveram alguns problemas, mas agora estou cada vez melhor para poder
ajudar a equipa. Se há desgaste da Champions? Estamos habituados a jogar dois jogos por semana."
 
Autor: Alexandre Reis
 
Temas:AndebolSportingCarlos RuesgaÁguas Santas
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