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BOLSAS ALEXANDRE PONA/ASF 

Desde 2013, o projeto já atribuiu 216 bolsas num total de 600 mil euros 

Passar a chama a 46 campeões 
--> Jogos Santa Casa entre-
gam bolsas de educação a 
olímpicos e paralímpicos 

Engenharia aeroespacial, 
psicologia, criminologia e jus-
tiça criminal ou tipologias de 
informação geográfica. Estes 
são os sonhos que Francisco 
Silva concilia com o andebol, 
Messias Batista e David Vare-
la partilham com as pagaias 
da canoagem, Pedro Ribeiro 
Ferreira com a ginástica, ou 
Eduardo Oliveira no pentatlo 
moderno. Ontem, no Pavi-
lhão do Conhecimento, em 
Lisboa, foram alguns dos 46 
atletas - 33 olímpicos e 13 pa-
ralímpicos - que viram estes 
seus sonhos académicos aca-
lentados pelas Bolsas de Edu-
cação Jogos Santa Casa, ceri-
mónia em que cada um 
recebeu cerca de três mil eu-
ros, simbolizados numa cha-
ma iluminada. 

«Trata-se de procurar aju-
dar a que uma carreira seja 
feita sem prejuízo da outra, 
sabendo que é um problema  

complexo conciliar  o mais alto 
nível com o estudo. As carrei-
ras duais são a resposta ao pro-
blema da conciliação», de-
fendeu José Manuel 
Constantino, presidente do 
Comité Olímpico de Portu-
gal, enaltecendo a iniciativa 
que, desde 2013, distribuiu 
218 bolsas, num total que as-
cende os 600 mil euros. O ho-
mólogo no Comité Paralírnpi-
co , José Manuel Lourenço, 
lembrou o fator «inclusivo» 
inerente ao projeto. 

João Paulo Rebelo, secre-
tário de Estado da Juventu-
de e do Desporto, lembrou 
ainda o empenho do Gover-
no na promoção do despor-
to nas escolas. «As unidades 
de apoio ao alto rendimen-
to nas escolas são uma rea-
lidade. Este ano são 16 esco-
las e já atingimos 366 
alunos/atletas, em que 67 
por cento estão no ensino 
secundário. Outro dado re-
levante é que incluímos 
também já 39 modalida-
des» ,rematou o político. C. L. 
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Equipas 
seniores 
no Kakygaia 
-, VN Gaiarecebe a 30: i edi-
ção do popular torneio de 26 
a 30 deste mês 

As equipas femininas do Colégio 
de Gaia, Alavarium, Benfica e 
Seleção júnior B voltam a marcar 
presença no Torneio Kakygaia, cuja 
30.a edição se realiza de 26 a 30 
deste mês, em 10 pavilhões de Vila 
Nova de Gaia, reunindo 104 
equipas de 36 clubes dois dos 
quais polacos. Iniciativa do Clube 
Jovem Almeida Garrett, o torneio 
destina-se ainda aos escalões 
minis e infantis de ambos os sexos 
e iniciadas, juvenis, juniores e 
veteranas femininas, tendo por 
padrinhos os jogadores Cristiana 
Morgado (Clermont, França), 
Miguel Martins e Leandro Semedo 
(FC Porto). CID RAMOS 
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Sporting em 
dia de Europa 
--> Campeões de andebol jo-
gam antes da equipa de fu-
tebol; querem vencer 

O Sporting recebe, hoje, o SC 
Horta, 12.° do Andebol 1, duas 
horas antes da equipa de futebol 
do clube entrar em ação na Liga 
Europa —joga com o Vorskla 
Poltava em Alvaiade, às 20 h. 
«Vamos defrontar uma equipa 
que, teoricamente, é mais fraca, 
mas que joga sem pressão. 
Espero que entremos muito 
fortes», anteviu Hugo Canela, 
técnico dos leões, 2.°s, com 37 
pontos e menos um jogo do que o 
FC Porto (40 pt). O SC Horta 
perdeu ontem, na casa do Avanca 
(36-32), em jogo da 13.a jornada. 

ANDEBOL 1 
—> 14.' Jornada—) Hoje 

Sporting—SC Horta 18.00 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa 
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mais Andebol 

O II DIVISÃO. Benfica segue 
invicto na Zona 3 da II divisão 
feminina. A formação 
comandada por Ana Sobral, 
que venceu todos os seis 
jogos já disputados e, na 
última jornada, bateu o Vela 
Tavira por 32-21, defronta 
esta noite, em jogo 
antecipado da 8.a jornada, o 
Porto Salvo, orientado por 
Paulo Santos e atual 5.° 
classificado na tabela. C. R. 
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De 26 a 29 de Dezembro

Quatro minhotos na selecção sub-17
para torneio de Natal em Fafe
Dois jogadores do BECA-Celorico de Basto, um do Fermentões e outro do
ABC integram a selecção nacional de andebol sub-27 que, a patir de dia
26 de dezembro, vai disputar em Fafe um torneio.  
Do BECA integram esta convocatória o guarda-redes Francisco Fontes e o
pivot Nuno Queirós; do Fermentões é chamado Tiago Castro e do ABC Pe-
dro Castro, sendo que estes dois jogam tanto na primeira como na segun-
da linha.  
A convocatória integra ainda os guarda-redes Pedro Tonicher (Sporting) e
Gonçalo Oliveira (FC Porto), e jogadores como Dinis Mota (Boavista),
Evaldo Almeida, Gonçalo Ferronha e Fábio Ramos (Benfica), Gustavo
Marques e David Soares (FC Porto), Nilton Melo (Sporting). Dinis MOta
(Boavista), Ruben Santos (Feirense), Bernardo Pegas (Carvalhos) e Tomás
Abreu (Marítimo). 

PROGRAMA DO TORNEIO
Dia 27 16  horas: AC Fafe-Selecção; 18 horas - ABC- Estrela Vigorosa.
Dia 28 9.45 horas: A. Santas-AC Fafe;  11.30: Est. Vigorosa-Col. Carvalhos 
15 horas: Seleção - A. Santas; 16:45 horas: ABC x Col. Carvalhos .

Dia 29 
10.30 horas: Apuramento 5.º e 6.º classificados. 
15.00 horas: Apuramento 3.º e 4.º classificados.
16.45 horas: Apuramento 1.º e 2.º classificados.  

§andebol
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

André José e Diogo Silva, pri-
meira linha e pivot do ABC, são
os únicos jogadores de clubes
minhotos chamados à selecção
nacional sub-19 masculinos de
andebol, que volta ao trabalho a
partir de 26 de Dezembro, com
um estágio de cinco dias em Ce-
lorico da Beira.   

O seleccionador nacional deste
escalão, Carlos Martingo, que
desempenha na equipa principal
do FC Porto funções de treina-
dor adjunto, chamou os jogado-
res seguintes: Guarda-redes -
Alexandre Magalhães (Águas
Santas) e Francisco Oliveira (FC
Porto). Ponta esquerda - Filipe
Morais (FC Porto) e Gonçalo
Grácio (Sporting).

Ponta direita - Rafael Azevedo

(Avanca), Vítor Talmazan (Alto
Moinho) e Gonçalo Nogueira
(Benfica).

Pivot - Diogo Silva (ABC) e
João Reis (Sporting).

Primeira linha - Joel Ribeiro
(Sporting), Daniel Neves (Ben-
fica), André Sousa (FC Porto),
Guilherme Tavares (Benfica),
Daniel Vieira (Avanca) e Miguel
Neves (Avanca).

A comitiva integra ainda o se-
leccionador adjunto Tiago Oli-
veira, o secretário técnico Niko-
lai Bodourov e o fisioterapeuta
André Pinto. O grupo  concen-
tra-se às 12 horas de quarta-fei-
ra, 26 de Dezembro, no Hotel
Mira Serra, em Celorico da Bei-
ra.  Os treinos vão realizar-se no
Pavilhão Municipal de Celorico
da Beira.  

André José e Diogo Silva

Primeira linha e pivot do ABC convocados
para estágio da selecção nacional sub-19

DR

Selecção nacional de sub-19 concentra-se, dia 26, em Celorico da Beira
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111 A equipa de ini-
ciados da Secção de An-
debol da Académica (SA/
AAC), único conjunto 
dos estudantes em com-
petição durante o fim de 
semana, deslocou-se ao 
terreno do Sporting de 
Espinho, na 1.ª jornada 
da fase complementar do 
Campeonato Nacional de 
Iniciados. A deslocação 
até ao reduto dos “tigres” 
não correu bem, com a 
formação academista a 
ser derrotada por 53-35.

O resultado desnivelado 
também tem como justi-
ficação, o facto da Briosa 
não ter contado com o 
seu guarda-redes. Ape-
sar dessa contrariedade, 
segundo o comunicado 
divulgado pela SA/AAC, 
“a equipa manteve a com-
batividade e conseguiu 
manter um nível elevado 
no ataque, que não pôde 

contar com o mesmo 
nível na defesa, pela ra-
zão evidente da falta de 
guarda-redes rotiniza-
do”, pode ler-se. A mesma 
comunicação revela que  
“acabaram por ser dois 
valorosos jogadores de 
campo a assumir as des-
pesas na baliza, tendo-se 
mostrado empenhados, 
mas sem o ritmo e o trei-
no necessários”. 

No próximo fim-de-se-

mana, os seniores regres-
sam à competição com a 
deslocação ao terreno do 
Besteiros. O jogo realiza-
se no sábado, dia 15, pe-
las 16H00. Os iniciados 
recebem o Feirense B, no 
domingo, às 11H45, no 
Pavilhão n.º1 do Estádio 
Universitário. Já os vete-
ranos participam no 1.º 
Festand Andebol Masters, 
organizado pelo Acadé-
mico do Porto. E.P.

Andebol Iniciados da Académica 
derrotados em Espinho

DR

Estudantes perderam por 18 pontos com o Sp. Espinho
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O sorteio dos oitavos-de-final
da Taça de Portugal de andebol
ditou o embate entre as qua -
tro principais equipas do cam-
peonato, já que o FC Porto irá
rece ber o Sporting e o ABC será
anfitrião do Benfica. Os “dra-
gões” somam sete troféus na
competição, enquanto que os
“leões” são recordistas com 15.
Os bracarenses contabilizam
12 e as “águias”, actuais deten-
toras do troféu, contam com
seis triunfos.

No que toca às duas equipas
do distrito em prova, o sorteio
ditou que tenham pela frente

equipas da 1.ª Divisão. A San-
joanense, que lidera a Zona
Norte da 2.ª Divisão e que na
última ronda da Taça de Portu-
gal venceu, por 35-28, no re-
cinto  do Torrense, irá receber o

Águas Santas, que ocupa o
quar to lugar no primeiro esca-
lão, o que diz muito das dificul-
dades que o conjunto de São
João da Madeira terá pela fren -
te. Já o Estarreja AC, invicto no

Campeonato Nacional de Se-
niores (única equipa desta di-
visão em prova), que no fun do
é o terceiro escalão da modali-
dade em Portugal, irá deslocar-
se ao recinto do Madeira SAD,

também da 1.ª Divisão (6.º clas-
sificado), depois de na última
ronda ter eliminado o GM 1.º
Dezembro (27-21).

Os jogos dos oitavos-de-final,
que se prevêem de grande difi-
culdades para os dois clubes da
região, estão agendados para o
fim-de-semana de 26 e 27 de
Janeiro. |

Estarreja AC e Sanjoanense 
já conhecem adversários
Jogos A formação estarrejense, que milita no terceiro escalão, vai jogar 
frente ao Madeira SAD, ao passo que a Sanjoanense (2.ª Divisão) recebe o Águas Santas
Andebol
Taça de Portugal

JOGOS
FC Porto-Sporting
ABC Braga-Benfica
Madeira SAD-Estarreja AC
Marítimo-Modicus
Belenenses-Sismaria
Sanjoanense-Águas Santas
V. Setúbal-Alto do Moinho
Fermentões-Póvoa AC

A Sanjoanense festejou o apuramento para esta ronda no sábado

D.R.
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
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Câmara compra
antiga carreira
de tiro de Esgueira
Aveiro | P4

Mais de 60 famílias
à espera de padrinhos
de coração grande
Vera Cruz | P2

Centro Hospitalar
do Baixo Vouga com
“falta de enfermeiros”
Saúde | P32

IAlunos da UA adoptamI

Iárvores “bebé”I

CADEIA POR USAR
MENORES EM FURTOS
Ex-funcionária de ATL situado em Esmoriz, concelho de Ovar, convenceu menores que 
frequentavam o espaço a retirarem dinheiro e ouro de casa dos pais  Página 7

PAULO RAMOS

Estudantes ficam encarregues de cuidar das árvores nos próximos meses Página 5

Ruas da Zona
Industrial em
projecto para
reabilitação
Aveiro | P6

Aquisição de
terreno permite
poupar 3.500
euros por mês
O. Azeméis | P22

Cine Teatro
com “a melhor
programação
de sempre”
Mealhada | P2

Equipamentos
da Oliveirense
fazem sucesso
em Cabo Verde
Solidariedade | P28

Estarreja AC
e Sanjoanense
já conhecem 
adversários
Taça de Andebol | P29
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A equipa de iniciados da Aca-
démica deslocou-se ao terreno
do Sp. Espinho e foi derrotada
por 53-35, no primeiro jogo da
fase complementar. Segue-se
uma recepção ao Feirense, no
domingo, às 11h45 no Pavilhão

1 do Estádio Universitário. 
Sábado, às 16h00, a equipa

sénior academista regressa à
competição no Nacional da 3.ª
Divisão com uma deslocação
ao terreno do Besteiros. Os ve-
teranos estarão em acção no 1.º
Festand Andebol Masters, or-
ganizado pelo Académico do
Porto. |

Iniciados da Académica
derrotados em Espinho
Andebol
Provas nacionais
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Tomás Abreu na seleção sub-17 

O juvenil Tomás Abreu, do Marítimo, 
vai participar no Torneio de Natal Ci-
dade de Fafe, que se disputa de 26 a 29 
de dezembro. Trata-se de um dos mais 
emergentes valores do andebol regio-
nal, joga em quase todas as posições 
com boas performances e aos poucos 
vai consolidando o seu valor com as  

`constantes' chamadas às seleções 
nacionais. Além deste jovem jogador 
que trabalha com a equipa sénior, ou-
tros estão prestes a aparecer na ri-
balta nacional, dando sequência ao 
trabalho de deteção que os grandes 
clubes nacionais vêm efetuando no an-
debol regional. 
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Três madeirenses na seleção sub-17 feminina 
Três madeirenses integram a convo-
catória da seleção de sub-17 feminina 
em andebol. Teresa Pereira (B.Peres-
trelo), Mónica Correia (AD Camacha) e  

Margarida Morais (B.Perestrelo) são as 
madeirenses convocadas para o está-
gio em Vila Nova de Gaia, que decor-
rerá de 26 a 30 deste mês. O maior  

destaque na convocatória vai para Mó-
nica Correira, da AD Camacha, com o 
clube a expressar esse orgulho atra-
vés das redes sociais. 

"É um orgulho enorme para a Cama-
cha voltar a ter uma atleta convocada 
para a seleção Nacional!", redigiram os 
camachenses no facebook. 
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CS Madeira vence '1.2  Master de Handebol CDN' 
Realizou-se o 1' Master de Ande-

bol CDN destinado ao escalão de 
veteranos. Nesta competição par-
ticiparam duas equipas do Sports 

Madeira, Nacional, Esferantás-
tica, Macieira Master e o Master 
Algarve. Venceu a formação B do 

CS Madeira. Num dia de grande 
convívio e de encontros de muitos  

antigos jogadores que recorda-

ram momentos vividos em outras 
épocas. Assim se complementa a 
atividade do andebol recordando 

tempos bem diferentes, onde o 
entusiasmo e a competitividade 
levavam o pavilhão ao rubro. 
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émic 
para desenvolver novos taléntos 

40-"N Académico do Funchal con- 
tinua a trabalhar com o an- 
debol de formação. Um clube 
com o contributo muito im- 
portante na história do an- 

debol da Região, especialmente na 
afirmação nacional. Em masculinos 
e femininos, continua a dar priori- 
dade aos escalões mais jovens, a 
pensar no futuro. Apesar de as con- 
dições não serem as melhores, o clu- 
be tem um papel aglutinador na 
captação e deteção de futuros talentos 
com alguns atletas que já passaram 
pelas seleções e grandes clubes. 
Aleixo Rodrigues, coordenador da 
formação do clube, reconhece que 
"há um défice muito grande de es- 
paços cobertos para o andebol. Tra- 
balhamos neste espaço a maior parte 
dos dias e ainda continuamos com 
outro espaço no 'galinheiro' da Jaime 
Moniz. No entanto, quando o tempo 
está chuvoso, a situação complica- 
se, pois o andebol necessita de espa- 
ços fechados. Temos espaços redu- 

zidos em pavilhão e isso não nos 
permite trabalhar como pretendía- 
mos", ressalvou o técnico do clube 
agora sediado em Santo António. 

Já em relação à forma como o 
clube trabalha a deteção de recruta- 
mento de atletas, a situação é mais 
complicada. 

"Atravessamos uma fase muito 
complexa para trazermos atletas 
para as modalidades coletivas. Há 
uma apetência muito grande para o 
desporto da natureza e de preferência 
as modalidades mais radicais. Por 
isso, numa ilha como a nossa, está a 
tornar-se complicado captar atletas 
para estas modalidades", constata 
Aleixo Rodrigues. A quantidade de 
atletas nas seleções não é como foi 
noutros tempos, mas "é preciso man- 
ter a qualidade de trabalho que 
temos vindo a desenvolver". 

"Com o tempo recuperamos, pois 
houve um certo esmorecimento no 
clube mas agora estamos com um 
grupo interessante, pois temos cerca  

de 130 atletas nos diversos escalões". 
ressalvou o responsável. A ausência 
de atletas nos trabalhos das seleções 
nacionais é assunto que o coorde- 
nador academista faz reparos em 
tom crítico. 

"É uma situação que merece pro- 
funda reflexão sobre o critério de 
seleção e demonstra também o pro- 
blema que é extensivo a outras ati- 
vidades, que é a insularidade. Não 
faz sentido surgirem grandes clubes 
com responsabilidades nas compe- 
tições internacionais a recrutar atletas 
madeirenses e nas seleções só termos 
um atleta masculino. Por outro lado, 
a Federação Portuguesa de Andebol 
deveria clarificar a razão de ausência 
dos jogadores madeirenses. É uma 
situação que merece reflexão e que 
demonstra uma certa discriminação. 
Talvez se jogassem em clubes con- 
ceituados estariam nas convocatórias. 
Isto é um problema de insularidade", 
afirmou, lamentando a situação com 
o processo das seleções nacionais. 

GCSTALE\TIS 
Walter Faria 
redacao@jm-madeira.pt  
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1 Torneio Concentração 
em Infantis 

O Pavilhão da Calheta acolheu 
um fim de semana de andebol no 
escalão de infantis, dividido em 
duas divisões, em masculinos e 
femininos. No total disputaram- 
se 26 jogos por cerca de duas cen- 
tenas de atletas. Em masculinos 
venceu o CE Levada A e em femi- 
ninos a CD Bartolomeu Perestrelo. 
O convívio e a festa estiveram pa- 
tentes ao longo de dois dias em 
que a descentralização permitiu 
um dia diferente a todos as equipas 
intervenientes. 

RESULTADOS 

INFANTIS MASCULINOS 
Madeira SAD-São Roque 10 -10 
CE Levada A-B. Perestrelo 23 - 20 
CE Levada B-Madeira SAD 15 -15 
Marítimo-CE Levada A 21- 31 
São Roque-CE Levada B 10 -13 
B. Perestrelo-Marítimo 30-21 
São Roque- Madeira SAD 10 -11 
Bart. Perestrelo-CE Levada A 23 - 21 
Madeira SAD-CE Levada B 13 -18 
CE Levada A -Marítimo 23 -18 
CE Levada B-São Roque 8 -7 
Marítimo-B. Perestrelo 25 - 28 

INFANTIS FEMININOS 
CS Madeira B-B. Perestrelo 26 -7 
Académico B -São Roque 2 -II 
Académico-Sports Madeira B 2 -14 
CS Madeira A-B. Perestrelo 7 - 29 
São Roque-B. Perestrelo B 17 - 2 
B. Perestrelo B-Académico B 6 -7 
Académico A-Sports Madeira A 13 -12 
Sports Madeira B-São Roque 18-8 
Académico A-B. Perestrelo 12 -15 
B. Perestrelo A-CS Madeira A 20-8 
Académico B-B. Perestrelo B 5 -8 
CS Madeira-São Roque 13- 6 
CS Madeira A-Académico A 10 - 21 

TORNEIO DE ABERTURA 

INFANTIS MASCULINOS — MEIA FINAL 
CE Levada-CD Infante 24 -15 
B. Perestrelo-Marítimo 28 - 31 

5.216.2  
Madeira SAD-Académico 12 -21 

INICIADOS MASCULINOS 
Marítimo-Bartolomeu Perestrelo 28-27 
CD Infante-CE Levada 34-29 

JUVENIS MASCULINOS - FINAL 
Académico-Marítimo 26-30 
39142  /59  
Bart. Perestrelo 27 -19 CD Infante 

JUNIORES MASCULINOS - 22  JORNADA 
Marítimo-Madeira SAD 26-29 
INFANTIS FEMININOS 
CS Madeira A-CD Infante 35 -17 
Académico-CS Madeira B 31 -3 
São Roque-B. Perestrelo A 8 - 31 
Madeira SAD-B. Perestrelo B 30-3 
INICIADOS FEMININOS 
Madeira SAD-CD Infante 24 -17 
Académico-CS Madeira B 28 - 22 
CS Madeira A-B. Perestrelo A 22-26 
Académico-CD Infante 35 - 30 
Camacha-B. Perestrelo B 11-34 
CD Infante-CS Madeira A 34-39 

JUVENIS FEMININOS - 39/49  
CD Infante 20-36 Camacha 

FINAL• 12  JOGO 
B. Perestrelo-CS Madeira 25-27 

FINAL 2º JOGO 
CS Madeira-B. Perestrelo 27 - 28 
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GILBERTO DUARTE 
BATE FILIPE NOTA EM ESPANHA 
Na jornada de ontem da liga espanhola, 
houve dois jogos que tiveram duelos entre 
jogadores portugueses. No Barcelona-
Huesca, que os catalães venceram por 39-23, 
Gilberto Duarte (três golos) bateu Filipe 
Mota (um), enquanto AugustoAranda 
(cinco) perdeu com Sérgio Barros no Cangas-
Puente Genil (21-22). Jorge Silva (três) saiu 
vitorioso no Sinfin-Granollers (22-21).—As. 
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Magnus Andersson vive a primeira época à frente do FC Porto 

Magnus Andersson, treinador do FC Porto, após os 
dragões marcarem 53 golos frente ao Arsenal para o campeonato 

'Foi recorde? 
Não fazia ideia..:' 
Técnico sueco fez descan-
sar algumas das figuras da 
equipa como Salina, 
Quintana e Alexis Borges e 
lançou vários jovens 
jogadores, num ensaio 
pouco habitual para os 
azuis e brancos 

CATARINADOIIIINOCIS 

•**Numa partida sem histó-
ria, o FC Porto-Arsenal, reali-
zado anteontem e referente à 
19.a jornada, será apenas lem-
brado daqui para a frente pelo 
facto de os dragões terem ba-
tido o recorde de golos marca-
dos num só jogo (53), mais 
três do que o anterior máxi-
mo, pertencente igualmente 
aos azuis e brancos. "Foi recor-
de? Não fazia ideia", reagiu, 
bem-disposto, o técnico 
MagnusAndersson a O JOGO, 
quando confrontado com esse 
dado. "Ficamos contentes, foi 
bom tê-lo feito, mas o nosso 
problema não foi o ataque, 
mas sim o facto de na segunda 
parte não termos defendido. 
Não estivemos concentrados, 
mas também era complica-
do...", reconheceu. 

Face à diferença gritante en-
tre as duas equipas, o treina-
dor sueco deu uma oportuni-
dade a jogadores mais novos 
de se mostrarem, como foi o 
caso do pivô Tiago Sousa (18 
anos), o ponta Miguel Pinto 
(19) e o guarda-redes Francis-
co Oliveira (16), que habitual-
mente atuam nos juniores e 
na equipa B (II Divisão) - o 
primeiro foi estreia absoluta,  

enquanto o último, que ainda 
há poucos meses era dos Mi-
ciados do Fermentões, foi lan-
çado na Taça de Portugal há 
seis dias. 

"Temos muitas soluções, 

"O nosso jogo é 
muito físico e não 
jogámos tão duro 
corno estamos 
habituados" 
Magnus Andersson 
Treinador do FC Porto 

tentei dar mais tempo aos jo-
vens, porque sabíamos de an-
temão que era um jogo mais 
acessível, mas também demos 
espaço a outros que não têm 
jogado tanto como o Yoan Ba-
lázquez [melhor marcador 
com oito golos]", contou An-
dersson, lamentando a baixa 
exigência do duelo realizado 
no Dragão Caixa. "Estou um 
pouco desapontado por não 
conseguir ajudá-los mais [aos 
jovens jogadores], foi um pou-
co ingrato para eles, mas era 
difícil para todos. O nosso trei-
no é duro, o nosso jogo é mui-
to físico e não jogámos tão 
duro como estamos habitua-
dos, mesmo até para a Euro-
pa", finalizou. 

Tiago 
Sousa, del8 
anos, fez a 
estreia na 
equipa 
principal do 
FC Porto. 
Também 
jogaram 
Francisco 
Oliveira (16 
anos) e 
Miguel 
Pinto (19) 
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CAMPEONATO AVANCA RICEEU 
E VENCEU SPORTING DA HORTA 
O Sporting recebe hoje, às 18 horas, o 
Sporting da Horta, no encontro que abre a 
14.a jornada do Campeonato Nacional de 
andebol. Os açorianos farão assim dois jogos 
consecutivos, uma vez que já ontem, em 
partida que estava em atraso da 13.a ronda, 
deslocaram-se a Avanca, tendo perdido por 
36-32. Nesse jogo, o lateral-direito Diogo 
Silva fez dez golos em12 jogos. —R.a 
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