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ANDEBOL 

ABC mantém 
liderança 

Comandados de Jorge Rito ven-
cem Arsenal Devesa por 42-20 
em jogo em atraso do Grupo B 

O ABC recebeu e venceu o Arsenal Devesa 
(42-20) em jogo em atraso da 3.' jornada 
da fase de manutenção. A formação de 
Jorge Rito dominou do princípio ao fim e ao 
intervalo já vencia 17-9. Na 2.' parte a toada 
manteve-se, com o jogador da casa, João 
Peixoto, a ser o melhor marcador (10 golos). 
Na equipa comandada por Gabriel Oliveira, 
foi Miguel Gomes a destacar-se, ao 
apontar seis golos. CID RAMOS 

ANDEBOL 1 
-, Fase final—) Gr.  B—)  3? Jornada 

ABC - Arsenal Devesa 42-20 

1  ABC 4 

111 
4 

E 
O 

D 
O 

G 
134-90 

P 
40 

2 ADA Mala/ISMAI 4 3 O 1 118-99 35 

3  Boa Hora 4 3 O 1 124-122 33 

4  Artística Avanca 4 2 O 2 122-108 32 

5  CCR Fermentões 4 2 1 1 103-102 27 

6  AC Fafe 4 1 1 2 98-100 24 

7  SC Horta 4 O O 4 97-122 24 

8  Arsenal Devesa 4 O O 4 88-141 12 

Jornada, 27 abril: ABC-Artística Avanca, Boa Hora-AC 
Fafe e Fermentões-ISMAI. 22 maio : SC Horta-A. Devesa 
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andebol 

O TAÇA. Final 4 da Taça de Portugal 
masculina é sorteada dia 29 (17 h) na 
sede do COP, em Lisboa. Madeira 
SAD, FC Porto, A. Santas e Póvoa AC 
são as equipas a jogo. 
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Belenenses 
empresta 'casa' 
—> Jornada 4 do Grupo A abre com 
um Madeira SAD-Belenenses no 
Restelo, após acordo dos clubes 

Madeira SAD e Belenenses abrem, hoje, a 
4.a jornada da fase final do Andebol 1, no 
Pavilhão Acácio Rosa, por acordo entre os 
clubes, a qual apenas se conclui a 8 de 
maio, com o clássico FC Porto-Sporting. 
Afonso Franco, treinador adjunto do 
Madeira SAD, 5.° classificado, enalteceu o 
valor da equipa comandada por João 
Florêncio, «O Belenenses vem de 
excelente jogo contra o Benfica. É uma 
equipa que se encontra motivada e com 
vontade de vencer, Teremos de defender 
muito bem e estar a um nível elevado» 
antecipou Afonso Franco. C. D. 

ANDEBOL 1 
-, Fase final-) Grupo A-) 4.' Jornada 1 
HOJE 

Madeira SAD— Belenenses 19.00 h 
Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa 

27 DE ABRIL 

Águas Santas — Benfica 
Pavilhão de Águas Santas, na Mala 
8 DE MAIO 

FC Porto — Sporting 
Dragão Caixa, no Porto 

18.00 h 

20.30 h 
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ANDEBOL 1
| Telmo Martins | 

Sem surpresas. O ABC não dei-
xou margem para dúvidas no
dérbi minhoto de andebol e, em
jogo em atraso da terceira jorna-
da do grupo B, venceu o Arsenal
da Devesa por claros 42-20.

Apesar do desnível no resulta-
do, os primeiros minutos de jogo
pautaram-se por um certo equilí-
brio, ainda que a equipa do ABC
tenha dominado durante toda a
partida.

Nos primeiros instantes da par-
tida, Rui Ferreira encarregou-se
de inaugurar o marcador a favor
da equipa orientada por Jorge
Rito. Hugo Rocha, de seguida,
ampliou a vantagem mas Miguel
Gomes voltou a colocar as equi-
pas separadas por apenas um
ponto. Depois de cerca de oito
minutos de equilíbrio no marca-
dor, a equipa do ABC mostrou
que é superior e a meio da pri-
meira parte já vencia confortá-
velmente com sete golos de van-
tagem (10-3).

Apesar da descida à II Divisão
estar praticamente consumada,
durante a primeira parte a equipa
do Arsenal da Devesa mostrou-

-se sempre aguerrida e determi-
nada em levar do jogo o melhor
resultado possível. No entanto,
na saída para o intervalo a equi-
pa já perdia por 17-9.

Na segunda parte, tudo se com-
plicou ainda mais para a turma
de Gabriel Oliveira que viu o ad-

versário entrar muito forte e dis-
parar no marcador. Quando fal-
tavam jogar 15 minutos, a equi-
pa do ABC vencia por 16 golos
de diferença (19-13).

Os arsenalistas foram muito
perdulários no ataque e permiti-
ram que os adversários estives-

sem muitas vezes em superiori-
dade numérica no ataque. As-
sim, sem grandes surpresas, o
jogo terminou com a equipa do
ABC a ter mais do dobro dos go-
los do que o Arsenal (42-20).

Este resultado deixa tudo na
mesma na tabela classificativa.

O ABC lidera o grupo B enquan-
to que o Arsenal da Devesa ocu-
pa a última posição, sem qual-
quer vitória em todos os jogos
disputados até ao momento no
campeonato. A descida à II Divi-
são é um dado praticamente ga-
rantido.

ABC não deixou margem para
dúvidas no dérbi bracarense
EM JOGO em atraso da terceira jornada do grupo B do campeonato nacional de andebol, a equipa 
do ABC/UMinho levou a melhor sobre o Arsenal da Devesa e venceu o dérbi minhoto por claros 42-20.

FLÁVIO FREITAS

João Peixoto esteve em evidência ao apontar dez golos

lll
O jovem atleta João Peixoto
foi o atleta em maior desta-
que na partida ao atingir a
marca dos dez golos marca-
dos, metade dos golos mar-
cados por toda a equipa do
Arsenal da Devesa que teve
como maior dinamizador
Miguel Gomes (seis golos).

ABC/UMINHO 42
Humberto Gomes, Carlos Oliveira, Cláudio
Silva, Nuno Silva (3), António Ventura (3),
Carlos Bandeira (4), João Peixoto (10),
André Rei (4), Hugo Rocha (4), Eduardo
Mendonça (3), Rui Ferreira (4), José Rolo
(2), Miguel Baptista (3), Hugo Rosário,
José Vieira (1) e Francisco Silva (1).
Treinador: Jorge Rito.

A. DEVESA 20
Bruno Silva, Hugo Oliveira, Horácio Silva
(5), Daniel Carvalho, Pedro Dantas (2),
João Costa, Nuno Brito, João Saraiva (1),
João Cunha, Tiago Oliveira (2), Tiago
Cunha (2), Miguel Gomes (6) e Pedro
Pando (2)
Treinador: Gabriel Oliveira.

Árbitros: Daniel Freitas e César Carvalho.

Pavilhão Flávio Sá Leite

Ao intervalo: 17-9.

Técnico do ABC/UMinho
“Queremos vencer todos 
os jogos do grupo B”

“Foi um jogo em que nós cumprimos o nosso objec-
tivo principal, que era ganhar. Foi uma vitória clara.
É evidente que o Arsenal tem argumentos comple-
tamente diferentes do ABC e este jogo também veio
provar um pouco que é uma grande injustiça a nossa
equipa estar no grupo B e não no grupo A. Temos vindo
a mostrar isso nos jogos que temos realizado e temos que
continuar a fazer o nosso trabalho. Não estamos no grupo A por
culpa própria e já que estamos aqui temos que ter o objectivo de vencer todos os jogos, sem qual-
quer tipo de desrespeito pelos adversários. Queremos ganhar todos os jogos do grupo B e fazer
com que a equipa consiga melhor procedimentos e ter um jogo mais consistente de jogo para jo-
go. Ao mesmo tempo queremos dar tempo de jogo a toda a gente. Hoje repartimos o tempo de
jogo por todos os jogadores e todos deram uma resposta muito positiva.”

§Jorge Rito

Técnico do Arsenal da Devesa
“Vamos e queremos descer.
Não temos estrutura “

“Acho que o resultado diz o que foi o jogo e mostra
a grande diferença que existe entre as duas equi-
pas. Parabéns ao ABC, fez o que tinha que fazer, é
um vencedor incontestado. Não fizemos um bom jo-
go, temos tido alguns problemas nas últimas sema-
nas, atletas com dificuldades físicas, algumas condicio-
nantes que não nos deixaram trabalhar. Vamos continuar o
nosso trabalho sabendo que vamos descer. Queremos descer.
Não temos capacidade de estrutura para estar numa I Divisão. Mas vamos continuar a trabalhar
para as jornadas que faltam. Naqueles jogos onde podemos dar alguma réplica vamos tentar o
grande objectivo da época que é conseguir uma vitória. Pelo que têm feito estes jogadores já me-
recem uma vitória. Mesmo neste jogo há coisas boa a tirar. Houve momentos em que consegui-
mos impôr as nossas ideias de jogo e contrariar o adversário. Marcar 20 golos é positivo.”

§Gabriel Oliveira
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O Académico não conseguiu
repetir o êxito da jornada an-
terior em S. Mamede de In-
festa. Os viseenses depois de
terem vencido o FC de Infesta
com um golo de diferença, não
conseguiram evitar a derrota
por quatro golos a menos,
desta feita contra a Académica
de S. Mamede. 

A turma orientada por Rafael
Ribeiro fez uma primeira parte
bastante positiva e, como vem
sendo habitual, chegou ao in-
tervalo a vencer (10-11). Tem
sido um facto a desconcentra-
ção da equipa nos segundos
30 minutos dos jogos. Os ad-
versários pressionam mais, tal-
vez apercebendo-se da forma
como a juventude viseense ac-
tua durante a primeira meia
hora, o que deixa à vista al-
guma falta de maturidade e até

de experiência competitiva a
um nível superior como acon-
tece com os restantes concor-
rentes. 

A Académica de S. Mamede
aproveitou essa evidente falta
de calma dos jogadores aca-
demistas que, como se sabe, é
factor importante numa mo-
dalidade muito específica
como é o andebol. Reacção rá-
pida, mas consolidada nas tro-
cas de bola, é a grande arma

para qualquer equipa. 
No segundo jogo em S. Ma-

mede, os atletas comandados
por Rafael Ribeiro voltaram a
mostrar muita capacidade e
valor andebolístico, mas al-
guns erros defensivos acaba-
ram por deitar por terra as es-
peranças de regressarem a Vi-
seu com mais uma vitória.  Ri-
cardo Sanina voltou a ser o
melhor marcador do Acadé-
mico, igualando Tomás Garcês
e Vasco Silva, da Académica de
S. Mamede, todos com seis go-
los. 

O Estarreja AC continua na
liderança sem ter perdido
qualquer ponto, desde o início
da época, confirmando-se
como o mais sério candidato
a subir à 2.ª Divisão Nacional.

O Académico joga amanhã
no Pavilhão do Fontelo, pelas
21h00, frente ao Alavarium AC,
o vice-líder da Zona, e ao con-
junto orientado por Rafael Ri-

beiro, só a vitória interessa.
Cabe ao público viseense acor-
rer em grande número ao Pa-
vilhão para apoiar os jogado-
res a ultrapassarem tão forte
adversário e que é, também,
um dos candidato. SC |

Académico ‘tropeça’ e ‘cai’ para sexto 

CLASSIFICAÇÃO

3.ª Divisão - 2.ª Fase - Zona 1 
4.ª jornada

Ac.S. Mamede-Académico      24-20
Gond. Cultural-CA Penafiel     32-33
Alavarium AC-FC Infesta           29-28
Estarreja AC-CDC Santana      32-28

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Estarreja AC             4       4    0      0 136-10612
Alavarium                   4       3    0      1 104-10310
Gond. Cultural        4       2    0      2 111-106   8
CA Penafiel               4       2    0      2 112-122   8
Ac.S. Mamede        4       2    0      2  96-106    8
Académico               4       1    1      2 102-107   7
CDC Santana          4       0    2      2 102-109   6
FC Infesta                   4       0    1      3  99-103    5

Próxima jornada                                    
CA Penafiel-Ac. S.Mamede,
Académico-Alavarium AC, 
CDC Santana-Gondomar Cultural
e FC Infesta-EStarreja AC

Andebol
3.ª Div. Seniores Masculinos

Viseenses somam sete pontos

ARQUIVO/LUÍS CRUZ
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APD Porto conquistou 
título nacional em Viseu
ACR4 No evento actuaram três atletas de Viseu, potenciais integrantes 
numa equipa que está a ser organizada para a participar em futuras provas

A Associação Portuguesa de
Deficientes (APD) do Porto
conquistou no passado sá-
bado, em Viseu, o título nacio-
nal de andebol em cadeira de
rodas, na vertente de quatro
atletas por equipa (ACR4). 

O Pavilhão da Escola Secun-
dária Alves Martins foi palco
da fase final do referido cam-
peonato, que ao longo do dia
proporcionou vários encon-
tros e resultou em vitória para
os portuenses, que na final ba-
teram a APD Leiria, detentora
do título, por 2-0.

O Centro Naval Setuba-
lense/UDI (Setúbal) perdeu
com o IFC Torrense por dois
golos sem resposta, acabando
na quinta e última posição da
classificação geral. A formação
de Torres Vedras acabou por
garantir presença nas meias-
finais, tendo defrontado a APD
Leiria com quem perdeu por
2-0.

Na primeira meia-final, a
APD Porto levou a melhor so-
bre o Sporting CP/CP Messi-
nes/AMAL (2-0), apurando-se
para a final frente à formação
leiriense.  No jogo de apura-
mento para o 3.º e 4.º lugares,
o IFC Torrense venceu o Spor-
ting CP/CP Messines/AMAL
por 2-0 e o IFC Torrense ga-
rantindo o último lugar do Pó-
dio. APD Porto e APD Leiria
disputaram o jogo mais re-
nhido do evento, com a equipa

portista a vencer os dois 'setes'
por margem bastante curta. 

A cerimónia de entrega de
prémios contou com a pre-
sença da vereadora do des-
porto da Câmara Municipal de
Viseu, Cristina Brasete; de Ca-
tarina Durão, directora regio-
nal do IPDJ Centro; José Pe-
dreira, director do Estabeleci-
mento Prisional de Viseu; Joa-
quim Escada, coordenador do
projecto 'Andebol 4 All' e Ni-
cole Monteiro, directora téc-

nica da Associação Invictus Vi-
seu.

Joaquim Escada afirmou ao
nosso jornal que “foi uma
grande jornada de promoção
do andebol em cadeiras de ro-
das”, mostrando-se esperan-
çado em que a Invictus “possa
entrar, muito rapidamente, em
competições, aproveitando a
participação dos três atletas
viseenses para sensibilizarem
outros companheiros a forma-
rem uma equipa”. SC |

Portuenses fizeram a festa no Pavilhão da Escola Secundária Alves Martins

Andebol
Camp. Nacional ACR4

DR
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Andebol

ABC com vitória folgada
frente ao Arsenal da Devesa

O 
ABC confirmou, on-

tem, o favoritismo e 

goleou o Arsenal da 

Devesa, por 42-20, 

em encontro em atraso da 

terceira jornada do Grupo 

B – manutenção/descida 

– do campeonato de an-

debol, disputado no Pavi-

lhão Flávio Sá Leite.

O conjunto academis-

ta somou, assim, o quarto 

triunfo consecutivo nesta 

fase da competição, dis-

putadas que estão quatro 

jornadas, e segue no to-

po da classificação, com 

40 pontos, mais cinco que 

o Maia/ISMAI, segundo, 

adversário que visitou e 

venceu na última ronda.

Por seu turno, o Arse-

nal da Devesa, que ao in-

tervalo já perdia por 17-9, 

somou mais uma derro-

ta e já não foge à despro-

moção, uma vez que so-

ma apenas doze pontos.

João Peixoto, do ABC, 

com 10 golos, foi o ho-

mem do jogo, enquanto 

pelo Arsenal da Devesa, 

quem mais se destacou foi 

Miguel Gomes, com seis 

golos, seguido de Horácio 

Silva, com cinco.

As equipas alinharam 

e marcaram:

ABC: Humberto Go-

mes, Cláudio Silva e Car-

los Oliveira; José Rolo (2), 

Miguel Baptista (3), Hugo 

Rocha (4), Carlos Bandei-

ra (4), João Peixoto (10), 

Nuno Silva (3), José Viei-

ra (1), Eduardo Mendon-

ça (3), Hugo Rosário, An-

tónio Ventura (3), André 

Rei (4), Francisco Silva (1) 

e Rui Ferreira (4).

Arsenal: Bruno Silva e 

Nuno Brito; Hugo Olivei-

ra, Horácio Silva (5), Da-

niel Carvalho, Pedro Dan-

D
M tas (2), João Costa, João 

Saraiva (1), João Cunha, 

Tiago Oliveira (2), Tiago 

Cunha (2), Miguel Gomes 

(6) e Pedro Pando (2).

Próxima jorada
Na próxima jornada, a dis-

putar 27 de abril, o ABC 

recebe o Avanca, o Fafe 

visita o Boa Hora e o Fer-

mentões recebe o Maia/

ISMAI.

O Horta-Arsenal da De-

vesa apenas se disputa no 

dia 22 de maio

No entanto, aprovei-

tando o feriado de 25 de 

Abril, o Arsenal viaja ama-

nhã até Lisboa, onde vai 

defrontar o Boa Hora, em 

jogo antecipado da 13.ª 

jornada, com início mar-

cado para as 20h30. 

João Peixoto marcou 10 golos para o ABC

Página 7



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 4,44 x 4,01 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 80179301 24-04-2019

ANDEBOL:
ABC GOLEOU

ARSENAL
DA DEVESA
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Iniciados da Escola da levada vencem 

Termas Andebol Cup 
^ Clube Escola da Levada con- 

quistou um brilhante primeiro 
lugar, no escalão de iniciados 

masculinos, na oitava edição do 
torneio Termas Andebol Cup em 
São Pedro do Sul, que decorreu 
entre 11 e 14 de abril, no concelho 
viseense que empresta o nome a 
esta competição, que este ano 
contou com 84 equipas em minis, 
infantis, iniciados, juvenis, juniores 
e seniores, em representação de 
clubes de várias zonas do território 
nacional, num total aproximado 
de 1.200 atletas. 

O Termas Andebol Cup foi dis- 
putado durante quatro dias de  

competição, com os jogos distri- 
buídos pelos pavilhões de Oliveira 
de Frades, Vouzela e São Pedro 
do Sul, tendo sido organizado pela 
Associação Desportiva Academia 
de Andebol de São Pedro do Sul, 
Câmara Municipal de São Pedro 
do Sul, Associação de Andebol de 
Viseu e Agrupamento de Escolas 
de São Pedro do Sul. 

No mesmo torneio, o emblema 
escolar alcançou ainda um meri- 
tório 49  lugar no escalão de juvenis 
masculinos. 

Já no torneio internacional 
HandGaia 2019, o Clube Escola 
da Levada ficou em 14Y lugar. 
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m Artigos para Hotelar 
o 

o 

o L. 

Afonso Franco (sentado à direita) antevê boa réplica do Madeira SAD num pavilhão difícil. 

Madeira SAD procura primeiro 

triunfo no Grupo A 
A\-13 L 

Raul CairL 
raulcaires@jm-madeira.pt  

C'N Madeira SAD vai procurar 
hoje averbar a primeira 
vitória no Grupo A do 
campeonato nacional de 
andebol e à custa do Be- 

lenenses. A turma madeirense 
vem de um grande resultado para 
a Taça Challenge, na qual recebeu 
e venceu o AEK de Atenas, por 
uma diferença de cinco golos, 
em partida da 12  mão das meias- 
finais desta competição europeia, 
e apesar de saber que tem o jogo 
decisivo marcado já para este 
fim de semana, na Grécia, está 
empenhada em somar os primei- 
ros pontos da fase final da prova 
interna, apesar de reconhecer o 
valor da formação de Belém. 

"O Belenenses vem de um ex- 
celente jogo contra o Benfica, e 
está uma equipa muito motivada 
e forte para a disputa do Grupo 
A", reconhece Afonso Franco, 
treinador-adjunto do Madeira 
SAD, embora fazendo questão de 
avisar que a equipa madeirense 
está "trabalhar bem para conti- 
nuar a sobreviver nas três frentes 
[Campeonato, Taça de Portugal 
e Europa]". 

"Sabemos que temos de fazer 
um grande jogo coletivo e indivi- 

dual para vencer em Lisboa", ob- 
serva, precisando que é preciso 
"defender muito bem" e estar "a 
um nível elevado para conseguir 
anular os bons valores individuais 
do Belenenses para estar mais 
próximo da vitória". 

"Viemos de um bom jogo para 
a [Taça] Challenge e não queremos  

ficar por aqui, lutaremos para ga- 
rantir a nossa primeira vitória no 
Grupo A", avisa. 

A partida com o Belenenses, 
relativa à 42  jornada do Grupo A, 
tem início marcado para esta 
quarta-feira, a partir das 19h00, 
no Pavilhão do Belenenses, em 
Lisboa. 
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Madeira SAD 
procura hoje 
primeira vitória 
no Grupo A 
Pa° 26 
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Foram 7000 a jogar 
torneios de Páscoa 
••• OAndebolmania, em São 
João da Madeira, continuou 
neste ano a ser o maior dos tor-
neios de andebol de Páscoa, ao 
contar com 2200 jovens, de 
140equipasnacionaiseestran-
geiras, durante quatro dias, 
mas a tradição das provas de 
andebol durante as férias esco-
laresnão pára de crescer e, este 
ano, totalizou 7000 atletas: a 
Nazaré Cup teve 1400, de 101  

equipas, enquanto no Hand-
Gaia jogaram 1700, de 97 equi-
pas, e em S. Pedro do Sul, no 
Termas Cup, estiveram1300 e 
101 equipas. Também em cres-
cendo estão os torneios com 
seleções, como o de sub-19 
masculinos em Lagoa (Portu-
gal, Espanha, França e Israel) e 
ode sub-17 femininos em Es-
tarreja (Portugal, Polónia, Ro-
ménia e Rússia). 
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ABC VENCEU ARSENAL 
E CONTINUA LÍDER DO GRUPO B 
O ABC venceu o Arsenal (42-20), em jogo em 
atraso da terceira jornada do Grupo B da fase 
final do campeonato. Os minhotos lideram, 
com 40 pontos, mais cinco do que ISMAI e 
sete que Boa Hora. Hoje (19h00), no Grupo A, 
o Madeira SAD recebe o Belenenses na quarta 
jornada. Neste grupo, com FC Porto e 
Sporting na frente (46 pontos), os insulares 
são quintos e a equipa do Restelo é sexta. 
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A14Vardar-Skopje - SC Pick Szeged: Arrancam os ´quartos´ da Champions
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/04/2019

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=72f7d315

 
O Vardar-Skopje defronta na quinta-feira a equipa do SC Pick Szeged, na primeira mão dos quartos-
de-final da Liga dos Campeões de andebol. O início da partida está marcado para as 19 horas.
 
A turma da Macedónia chegou a este patamar após ter deixado pelo caminho os croatas do RK
Zagreb. Por seu lado, os húngaros eliminaram os polacos do Wisla Plock nos oitavos-de-final.
 
Quem ficará em vantagem nesta eliminatória?
 
CÓD 290
 
Vardar-Skopje
 
1.67
 
Empate
 
7.16
 
SC Pick Szeged
 
2.51
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Ronaldo, 
Bernardo 

e Gonçalo(s) 
CR7 HISTÓRICO, MESMO SEM CHAMPIONS, E 

DISPONÍVEL PARA PORTUGAL. CRAQUE DO CITY, 
TAMBÉM SEM LC, PODE SER TOP EM INGLATERRA. 

PACIÊNCIA E GUEDES EM GRANDE! 

  

08 OPINIÃO 

  

ÀM IN HAMANEIRA José Manuel Freitas 
Jornalista 

E 
OLIVEIRA (PODE BISAR) 
QUEBRARAM 
JEJUM  GREGO 

-L-eague, está nomeado para Jo-
gador do Ano e Jovem Jogador. 
Brilhante! 

Para a Seleção estão também 
disponíveis outros dois jovens 
com um final de época podero-
síssimo: os Gonçalo(s) Paciência 
e Guedes. Eintracht (Bundesli-
ga e Liga Europa) e Valencia (La 
Liga) agradecem os golos. 

Emocionante a homenagem a 
Vieirinha na festa do título do 
PAOK,34 anos depois. Com  o ca- 

pitão lesionado, a reação dos 
adeptos foi fenomenal. Tam-
bém Sérgio Oliveira ganhou a 
aposta grega. Ele que pode ser 
bica m peão esta época e já sabe 
que regressa ao Dragão. 

Quem melhor definiu Vítor Oli- 

veira foi o Carlos Pereira Santos: 
"O Vítor não é deste Mundo." E 
não é! Com as suas n subidas de 
divisão, uma delas a meias, e 
mais de 1.060 jogos na carreira. 
Porque gosta de desafios conti-
nuará nos pacenses? Temos de 
esperar... 

EMALTA 

João Félix- Bruno Lage não 
quer conversas, mas... Mais uma 
noite das tais: dois golos e assis-
tência. Brutal! 

Marega- Não foi feliz com o Li-
verpool, mas cá não perdoa. 
Golo ao Santa Clara mantém 
dragão na luta pelo título. 

Luiz Phellype- Demorou a 
acertar, masjá 'carbura': cinco 
golos nos últimos quatro jogos 
na Liga. Leão com futuro. 

Marco Silva -A seguir ao 'big 
six', está o Everton. Acabadinho 
de esmagar o MU. Com dedo de 
mister! 

Bruno Alves- Golo à Messi, de 
livre, de um futebolista inesgo-
tável. Agora, no Parma! 

Pedro Brazão -Aos 16 anos e no 
dias estreou-se pelo Nice. Um 
ex-Damaiense. Como Rui Costa! 

Futebol feminino- Fantástica 
'remontada' do Benfica, em Bra-
ga (4-2). E o Jamor aqui tão perto. 
em ano de estreia. 

Hóquei em patins- Liga das 
Nações para Portugal, final four 
para Alvaiade. É bonito para a 
modalidade. 

Andebol- FC Porto a um passo 
das decisões na EHF, Madeira 
SAD da Challenge. Clubes domi-
nadores. 

Voleibol-Amanhã pode haver 
novo campeão. Travará o leão a 
águia? 

Ressaca europeia complica-
da- o meu otimismo foi pelo 
cano...-com o afastamento de 
Benfica e FC Porto (a luta pelo 
título continua e tem fim de se-
mana de enorme suspense), 
mas também da Juventus. Alle-
gri falhou na estratégia e CR7 
não estará pela lo.a vez nas 
meias-finais da LC. Mas soma 
novo recorde: é o primeiro fute-
bolista - Mourinho já o havia 
conseguido como técnico- a ser 
campeão em Inglaterra, Espa-
nha e... Itália. Em Portugal seria 
difícil. pois só jogou uma época 
nos leões (2002/03) e estes não 
vencem a Liga desde 2001/02... E 
já garantiu disponibilidade para 
a Seleção. Ótimo! 

CR7 é o 'rei' mas já não restam 
dúvidas de quem é o 'príncipe': 
Bernardo Silva! Forte candidato 
a vencer novamente a Premier 
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