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Bruno Carvalho denunciado por corrupção

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b2137bdf-0d37-4e3e-966f-

4571111914e0&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
Bruno Carvalho está a ser investigado por corrupção desportiva no âmbito do processo Cashball,
avança o Jornal de Notícias. O antigo presidente do Sporting terá sido apontado como o cérebro da
operação por Paulo Silva, o intermediário que denunciou o caso no DIAP do Porto em março do ano
passado. Paulo Silva denunciou um alegado esquema de viciação de resultados de andebol e da
Primeira Liga de futebol e implicou agora Bruno Carvalho no caso garantindo que as ordens de
aliciamento a árbitros e jogadores vinham do antigo líder leonino.
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ANDE OL 

 

PATRIK STOLLARZ/AFP 

Brasil volta a surpreender 
4 Equipa de Fabio Chiuffa 
venceu a Croácia (29-26) e 
joga hoje com a Espanha 

O Brasil, de Fábio Chiuffa, 
continua a fazer história no 
Mundial, tendo a vitória por 
29-26 sobre a Croácia de-
monstrado, uma vez mais, 
que pode ser uma das sur- 

presas da prova a jogar-se 
na Alemanha e Dinamarca. 
O adversário de hoje dos ca-
narinhos será a Espanha, em 
mais um jogo de grau de di-
ficuldade bastante elevado. 

Ainda no grupo 1, a Fran-
ça derrotou a Islândia por 
22-31. Os atuais campeões 
do mundo realizaram mais  

uma boa exibição, demons-
trando que querem revalidar 
o título. Neste grupo a lide-
rança pertence à Alemanha 
e França, com seis pontos, 
seguida da Croácia, com 5. 

Já no grupo 2, a Noruega 
confirmou o favoritismo 
diante do Egito, a vencer por 
32-28. A Hungria também Chiuffa na festa da vitória brasileira 

se impôs à Tunísia, 26-21, 
enquanto a Suécia ocupa a 
liderança, com sete pontos, 
sendo a Dinamarca 2.ª, com 
4. Nota ainda para Angola 
que, ao bater o Japão por 32-
-29, fechou a competição 
no 23.2  lugar. 

Suécia - Noruega, Croá-
cia - Alemanha e Egito - Di-
namarca preenchem o pro-
grama de jogos de hoje. 

CID RAMOS 
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Artística
de Avanca
derrotada 
pelo Benfica 

A equipa sénior masculina de
andebol da Artística de Avanca
sofreu, na noite de sábado, mais
uma pesada derrota, desta feita
no recinto do Benfica, onde per-
deu por 38-22. Recorde-se que,
já na última quarta-feira, tam-
bém diante de um candidato ao
título, o FC Porto, tinha sido der-
rotada por 39-18.

Nuno Carvalho, com sete go-
los, e Rúben Ribeiro e Diogo
Silva, ambos com quatro, fo-
ram, no recinto dos “encarna-
dos”, os jogadores mais efecti-
vos da Artística de Avanca, que,
contudo, nunca conseguiu co-
locar em causa a supremacia
do Benfica, que ao intervalo já
vencia por 16-9.

Na quarta-feira, a Artística
volta a ter uma deslocação
complicada, já que defronta, a
partir das 21 horas, o ISMAI. |

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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Brasil histórico 
põe Croácia em risco 
••• Após ter alcançado a se-
gunda fase do campeonato do 
mundo pela primeira vez e as-
sim garantido a melhor classi-
ficação de sempre num Mun-
dial - 13.° lugar, em 2013 -, o 
Brasil continua a surpreender. 
Ontem, perante a Croácia -
campeã do mundo em 2003 e 
olímpica em 1996 e 2004 -, a 
seleção do sportinguista Fábio 
Chiuffa (um golo em dois re-
mates) foi mais forte. Na pon-
ta final, com os croatas a ape-
nas um golo, uma defesa de 
Leonardo Tercariol foi decisi-
va, tendo Haniel Langaro fei-
to o resultado com um remate 
a106 km/h. Os croatas ficaram 
com as "meias" em risco. De 
resto, o leão Frankis Carol fez  

oito golos em17 remates na vi-
tória do Catar sobre a Rússia; o 
dragão Thomas Bauer fez 13 
defesas e teve 39% de eficácia 
na vitória da Áustria sobre o 
Baréme Borko Ristovs lci (Ben-
fica) não foi utilizado pela Ma-
cedónia. 

MUNDIAL 

GRUPO 1 
2.'JORNADA 

Brasil-Croácia 29-26 
isUndia-França 22-31 

GRUPOII  
Hungria-Tunísia 26-21 
Noruega-Egito 32-28 

Macedónia-Chile 32-30 
Japão-Angola 29-32 
Rússia-Catar 28-34 
Corda-ArábiaSaudita 26-27 

Barérn-Austrla 27-29 
Sérvia-Argentina 28-30 
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FC Porto deixa 
França com pleno 
Dragões prepararam 
a Taça EHF batendo 
Dunkerque, Cham-
béry e Ivry, todos da 
Starligue francesa 

RUIGUIMARAES 
••• O FC Porto deixou Fran-
ça com um pleno de vitórias. 
Presentes noTomeio Interna-
cional de Châtellerualt, osdra-
gões começaram por derrotar 
o Dunkerque, nono classifica-
do da Starligue, por 30-22, de-
poisbateram o Chambéry, ter-
ceiro na melhor liga francesa, 
por 27-24, e ontem superiori-
zaram-se ao Ivry,12.° do cam-
peonato francês, por 27-23. 

Frente ao conjunto onde 
atuam o cubano Cuni Morales 
(ex-FC Porto) e o eslovaco Mi-
chal Kopco (ex-Sporting), os 
dragões, que ao intervalo já  

venciam por 14-10, tiveram 
em Angel Hemandez, Fábio 
Magalhães (ambos com qua-
tro golos) e Daymaro Salina 
(três) os melhores marcado-
res. Kopco fez dois golos e Mo-
rales ficou em branco frente à 
antiga equipa. 

Para os azuis e brancos, este 
foi um torneio que visou pre-
parar desde já a presença na 
fase de grupos da Taça EHF, 
que começam a jogar no dia 9 
de fevereiro, em casa, frente 
ao Cuenca, de Espanha. Para 
além disso, ganhar ritmo para 
o que aí vem também foi pen-
sado pela estrutura portista: 
entre 26 de janeiro (visita ao 
Sporting da Horta) e 30 de 
março (receção ao Constanta, 
da Roménia), os azuis e bran-
cos farão 17 jogos em 63 dias, 
ou seja, uma partida a cada 
quatro dias. 

FC Porto surpreendeu as equipas francesas 
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ANDEBOL 

Chiuffa e Brasil 
vencem Croácia 
MI  O Brasil está afazer história 
no Mundial, tendo ontem ven-
cido (29-26) a Croácia, na 1" 
ronda do Grupo 1 da Main 
Round (Colónia). O sportin-
guista Chiuffa marcou 1 golo e 
Borges, bicampeão pelos leões, 
5. Na mesma série, a França li-
dera (7 pontos), ao vencer (31-
22) a Islândia (0). A Alemanha é 
2' (5), a Croácia 3' (4), ,a Espa-
nha 4" (2) e o Brasi159  (2). 

O Qatar, com 8 golosde Carol 
(Sporting) foi 13" ao bater (34-
28) a Rússia; a Macedónia, de 
Ristovski (Benfica) foi l5' ao su-
perar (32-30) o Chile; a Áustria 
de Bauer (FC Porto) foi 19' ao 
vencer (29-27) o Bahrain. An-
gola, orientada por Filipe Cruz, 
ganhou (32-29) ao Japão e evi-
tou o último lugar. o 
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