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VICTOR SALGADO/FCB 

-) APRESENTADO. Mais um português num colosso europeu: o 

internacional Gilberto Duarte foi ontem apresentado no Palau 

Blaugrana como reforço do andebol do FC Barcelona: «Estou na 

melhor equipa do mundo», regozijou-se o lateral-esquerdo de 28 

anos, já de posse da camisola n.° 28 
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Provas europeias sorteadas 
--> Sporting estreia Liga dos 
Campeões em casa, dra-
gões a Taça EHF fora 

Sorteadas, ontem, em Vie-
na (Áustria) as provas euro-
peias para a nova temporada 
do andebol, há desde já a cer-
teza de que as equipas portu-
guesas não terão vida fácil. Na 
Ligados Campeões, o Sporting 
reencontra os macedónios do 
HC Metalurg, os dinamarque-
ses do Bjerringbro-Silkeborg, 
os turcos do Besiktas Mogaz, 
os russos do Chekhovskie 
Medvedi (Rússia) e os eslova-
cos do Tatran Presov no Gru-
po C, jogando aLa jornada em 
casa, no Pavilhão João Rocha, 
com o HC Metalurg, entre 12 
e 16 de setembro. 

Fora inicia o FC Porto o 
acesso à fase de grupos da Taça 
EHF. O adversário é o ven-
cedor da última Taça Challen-
ge, o romeno Potaissa Turda, 
com o qual joga a 1. a mão da 1.a 
ronda de qualificação na Ro-
ménia, a 1 e 2 de setembro, e 
a 2.a a 8 e 9 no Dragão Caixa,  

sendo que, se passar à fase se-
guinte, o aguarda o SKA 
Minsk, 3.2  classificado da Liga 
da Bielorússia. Na 2.a ronda 
da mesma prova entra o Ben-
fica, para jogar com o vence-
dor do RK Dubrava (Croácia) 
- FH Hafnarfjordur (Islândia) 
a 1.a mão a 6 ou 7 de outubro 
e a 2.a no fim-de-semana se-
guinte. 

Na 3.a ronda de qualifica-
ção da Taça Challenge entra, 
no masculino, o Madeira SAD 
(enfrenta o vencedor do jogo 
HC Olimpus- 85 -USEFS, da 
Moldávia, e os holandeses JD 
Techniek Hurry-Up) com a 
1.ª mão a 17 ou 18 de novem-
bro e a 2.a a 24 ou 25, aceden-
do automaticamente aos 16 
avos de final da prova se ven-
cer, e no feminino o Alava-
rium, que enfrenta o ZRK Kri-
vaja, da Bósnia, e o SIR 12  
Maio /ADA CJ Barros, que jo-
gará com os sérvios do ZRK 
Naisa Nis, com duas vitórias 
(1.a mão a 10 e 11 de novembro, 
2.a a 17 ou 18) a valerem tam-
bém 16 avos de final a ambas. 
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José A. Silva 
no A. Santas 
-> Regressa como treina-
dor principal à equipa que 
já orientou de 1997 a 2005 

José António Silva será técnico prin 
cipal do Águas Santas na próxima 
época. Professor na Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto 
(coordenador do Departamento de 
Andebol), foi treinador principal do 
Benfica nas épocas de 2008/09 a 
2010/11, no Madeira SAD 
(2006/07) e no Águas Santas, 
onde, de 1997/98 a 2004/05 
deixou trabalho de base e de  

organização no âmbito da 
formação. Técnico com grau Master 
Coach, treinou ainda o Andebol 
Clube de Fafe em 2015/16 e 
2016/17 tendo conduzido os 
minhotos ao principal escalão do 
andebol nacional. O seu percurso 
passou, também, pelas seleções 
nacionais femininas de juvenis, 
promessas e esperanças, sendo 
ainda treinador-adjunto da seleção 
sénior feminina em 1996/97.0 
novo treinador do Águas Santas 
tem várias publicações em livros e 
revistas de andebol, foi orador em 
vários encontros e congressos e, 
como formador conta 
participações em cursos de 
treinadores da EHF e da Federação 
de Andebol. M. P. 
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JOGOS EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS 

Remo disputa seis finais 
Oito embarcações nacionais estarão hoje na luta pelas 
medalhas em Montemor o Andebol perde nos quartos 

EUG2018 

Dinis Costa e Afonso Costa (Universidade de Coimbra) mostraram que podem lutar pelo pódio de LM2x 

C
OM a qualificação de oito embar-
cações nacionais para seis finais 
de hoje, o remo esteve em particu-
lar destaque no quarto dia dos Jo-
gos Europeus Universitários Coim-

bra-2018. Depois de ter alcançado a segunda 
melhor marca das meias-finais, Joana Bran-
co (Univ. Lisboa) será a primeira a entrar em 
ação na final de LW1x, que tal como todas 
as outras será disputada na distância de 2 mil 
metros na pista de Montemor-o-Velho. Joa-
na estará ainda em ação na regata de LW2x, 
depois de ontem se ter qualificado, junta-
mente com Inês Oliveira, para a luta pelas 
medalhas em LW2x. 

Os restantes remadores de universida-
des nacionais que marcarão presença em fi-
nais A são Carlos Cruz (Polit. Viana Caste-
lo) e Ricardo Russo (U. Lisboa) em LM1x; João 
Gomes /Pedro Mateus (U. Coimbra) em LM2-
-; os irmãos internacionais lusos Dinis Cos-
ta /Afonso Costa (U. Coimbra) e a dupla  

Eduardo Sousa/Tomás Barreto (U. Coim-
bra) em LM2x; e por fim o quarteto João Va-
rela, Ricardo Castro, Miguel Menezes e Pe-
dro Menezes (U. Coimbra) em M4-. Note-se 
que Portugal contará ainda com outras sete 
embarcações em finais B. 

Piores notícias vieram do andebol, uma 
das 13 modalidades em competição, e onde 
as esperanças lusas eram grandes. Enquan-
to no sector masculino a Univ. Minho ficou 
afastada das meias-finais ao perder com a 
Univ. Aix-Marselha por 23-28, A Univ. Coim-
bra saiu derrotada do embate face à Univ. 
Basileia por 27-34. Já nas senhoras, a Univ. 
Porto arrasou a Univ. Coimbra por 46-16. 

Igualmente afastados das meias-finais 
ficaram os mesatenistas João Neves (U. Por-
to), que depois de ter superado o polaco 
Piotr Cyrnek (U. Rzeszow) por 3-2, perdeu 
contra o turco Addullah Yigenier (U. Nisan-
tini) por 0-3, assim como Raquel Andrade 
(U. Porto) e Margarida Matos (U. Porto). 
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ANDEBOL -TAÇA EHF 

ADVERSÁRIOS 
O FC Porto vai defrontar o Po-
taissa Turda (Roménia) na 
primeira ronda de qualifiCação 
de acesso à fase de grupos da 
Taça EHF de andebol. O Benfi-
ca joga apenas na segunda ron-
da, devido ao 2.0  lugar alcança-
do no Campeonato 2017/18. 
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Recordações
dos EUG2018
não faltam

A organização pensou em tu -
do, até nos brindes que os
atletas e demais participantes
dos EUG’2018 podem levar de
recordação alusivas à própria
competição. Junto ao Pavi-
lhão 3 do Estádio Universitá-
rio está um stand com porta-
chaves, pins, t-shirts, óculos,
sweats e até peluches com a
réplica da mascote DUC. |

FADU promove
campanha
contra violência

A Federação Académica do
Desporto Universitário (FADU)
está a promover durante os Jo-
gos Europeus Universitários
uma campanha contra a vio-
lência no desporto. 

Tendo em conta a actual con-
juntura  que vive o desporto na-
cional, a FADU chamou todos
os “capitães” das equipas por-
tuguesas participantes nos EUG
a envergar uma braçadeira
bran ca com a inscrição, em lín-
gua portuguesa e língua in glesa:
“Contra a Violência no Des-
porto”. Esta braçadeira foi en-
vergada na cerimónia de aber-
tura dos Jogos Europeus Uni-
versitários e é utilizada em com-
petição. |

Coimbra parte em
busca da medalha
Montemor No dia em que o ténis de mesa e o remo se
despedem dos EUG 2018, atletas da UC/AAC querem brilhar

A Universidade de Coimbra/
/Aca démica vai procurar hoje
somar as primeiras medalha
nos Jogos Europeus Universi-
tários. No Centro de Alto Ren-
dimento de Montemor-o-Ve-
lho, irão realizar-se as finais de
remo, depois dos dois primeiros
dias terem sido dedicados às
eliminatórias. A UC/AAC vai es-
tar representada na final de
LM2x por Eduardo Sousa e To-
más Barreto e ainda pelos ir-
mãos Dinis Costa e Afonso
Costa.

No andebol, as duas equipas
academistas sofreram a ter-
ceira derrota em outros tantos
jogos, ainda que os jogos te-
nham sido bem distintos. A

turma feminina sofreu novo
pesado desaire por 14-46 diante
da Universidade do Porto,
tendo previsto para hoje o der-
radeiro desafio frente à Univer-
sidade de Oslo. Os masculinos,
por sua vez, perderam por 27-
34 diante de Basileia num de-
safio em que os pupilos de San-
dro Gomes tiveram sempre na
discussão do resultado, ce-
dendo apenas na recta final. A
equipa academista despede-se,
amanhã, da competição diante
dos turcos do Yeditepe, frente
aos quais vão tentar assegurar
o primeiro triunfo.

No basquetebol 3x3, que se
joga no Estádio Universitário
de Coimbra, a equipa mascu-

lina começou por perder frente
aos romenos do Pitesti por 20-
14, depois redimiu-se e supe-
rou o Politécnico do Por to (7-
12), terminando na 5.ª posição
do Grupo A. Já as mulheres
averbaram dois desaires por 7-
19 diante das russas do Volga e
das húngaras do Szechenyi por
18-8.

Em badminton, nas provas
singulares masculinas e femi-
ninas os atletas academistas
não foram felizes nos desem-
penhos que tiveram, excepção
feita a João Fernandes que so-
mou um triunfo e uma derrota.

No ténis, a UC/AAC registou
uma derrota por 0-2 contra os
suíços de St. Gallen. |

FERREIRA SANTOSD.R.

Andebol feminino sofreu pesada derrota Montemor recebe hoje as finais do remo

Basquetebol com uma vitória e uma derrota

Resultados do dia
ANDEBOL

Masculinos
Quartos-de-final

Bochum-Nijmegen                           33-24
Barcelona-Belgrado                        27-25
Marselha-U. Minho                         28-23
Suceava-Oslo                                        28-16

9.º/11.º lugares
UC/AAC-Basileia                               27-34

Femininos
Meias-finais 9.º lugar

UC/AAC-U. Porto                              14-46
Akdeniz-Oslo                                        27-17

Quartos-de-final
Lituânia SU-Marselha                   23-29
Belgrado-UASPPA (Alem.)        29-26 
Pitesti-Radboud Nijmegen       25-36 
Rijeka-Colónia                                      23-29 

BASQUETEBOL 3X3
Masculinos

Grupo A
Pecs-Pol. Porto                                        13-6
UC/ACC-Pitesti                                   14-20
Vytautas-Veliko Turnovo            21-12
Veliko Turnovo-Pecs                          21-9
Pitesti-Vytautas                                  10-21
Pol. Porto-UC/ACC                             7-12

Grupo B
Goettingen-Porto                             21-15
U.North-Ohalo                                    10-13
Girona-Goettingem                        13-16
Porto-U. North                                        22-2

Grupo C
Ljubljana-Istambul                            20-16
Wroclaw-Technion                           20-18
Istambul-Wroclaw                           18-13
Budapeste-Ljubljana                      21-19

Grupo D
Viena-Primorska                                   9-11
Belgrado-Univ. Ed. Física            17-11
Rouen-Minho                                       22-12
Minho-Viena                                          12-21
Univ. Ed. Física-Rouen                   15-16
Primorska-Belgrado                       19-20

Femininos
Grupo A

UC/ACC-Volga                                         7-19
Volga-Aveiro                                              7-10
Szechenyi-UC/ACC                            8-18

Grupo B
Pau-Pitesti                                               10-21
Pitesti-Lucerna                                        18-8
Middle East-Pau                                     8-14

Grupo C
Ljubljana-Zadar                                      20-3
Zadar-Ohalo                                              9-19
Porto-Ljubljana                                       6-15

Grupo D
Lithuanian-Vasyl                                        8-9
Vasyl-Goettingen                              19-10
Univ. Ed. Fisica-Lithuanian            14-7

TÉNIS DE MESA
Pares masculinos

Nisantasi-Karlsruhe                            3-2
Porto-Rzeszow                                        0-3
Nottingham-W.Brittany                  3-1
Lorraine-Marmara                                1-3
Ostrava-Sheffield                                   3-0
Porto-Gothenburg                               0-3
Rzeszow-Twente                                    3-0
Vytautas-Marmara                              1-3

Singulares masculinos
O. Bajger-J. Pulkkinen                        3-0
Z. Gunduz-A. Gul                                    3-0

P. Cyrnek-J. Neves                                 2-3
M. Benes-A. Yigenler                           2-3

Singulares Femininos
K. Kusinska-K. Hessenthaler       3-0
M. Jukic-K. Slifirczyk                           0-3
R. Andrade-H. Zhang                          3-1
B. Ren-A. Blazhko                                   1-3
V. Venckute-Y. King                               2-3
R. Maier-Q. Xiao                                      0-3
R. Zalomska-S. Broersen                 3-0
M. Matos-K. Nowocin                        0-3

TÉNIS
Masculinos

Equipas
Istambul-Munique                                2-0
Sevilha-Stirling                                          2-0
UC/ACC-St.Gallen                                 0-2
Oslo-Univ.Ed.Fisica                              0-2
Porto-Innsbruck                                      0-2

Femininos
Equipas

Ozyegin-Lisboa                                        0-3
Bordéus-C.Jose Cela                          2-0
Innsbruck-Istambul                              0-2
Mainz-AGH                                                 0-2
Roterdão-Stirlin g                                  0-2
Lisboa-Munique                                      0-2

BADMINTON
Singulares masculinos

J. Morais-M. Makhnovskyy           2-1
P. Pedroso-V. Berra                                0-2
J. Morais-T. Van Herbruggen        0-2
R. Meyniel-M. Ribeiro                        2-0

Singulares femininos
S. Midha-I. Medeiros                           2-0
A. Dias-A. Klyve                                        0-2
G. Simões-L. Yang                                   0-2

Todos os resultados e o programa
do dia podem ser consultados em

www.eug2018.com

EUG

DESPORTO JOGOS EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS 2018
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Ricardo Ferreira Santos

Duas medalhas olímpicas na
maratona, o bronze em Los An-
geles 1984 e o ouro em Seul
1988. A estas conquistas junta-
se o 1.º lugar no Mundial, em
1987 (Roma) e os títulos euro-
peus em 1982 (Atenas), 1986
(Estugarda) e 1990 (Split). Rosa
Mota dispensa apresentações,
mas faz da simpatia uma ima-
gem de marca.

Por estes dias está em Coim-
bra a acompanhar os Jogos Eu-
ropeus Universitários, algo que
a deixa «muito orgulhosa», e é
constantemente abordada pe-
los mais jovens para uma fo-
tografia. «É muito agradável»,
responde de sorriso na cara.
«Muitos destes jovens têm até
24 anos, faz agora 30 anos que
ganhei em Seul, por isso nem
me viram correr, mas é um si-
nal de que acompanham o que

fiz e isso é muito bom», referiu
ao Diário de Coimbra.

O facto desta competição
mul tidesportiva se realizar em
Coimbra «é motivo de orgulho»
para Portugal e Rosa Mota
deixa rasgados elogios à cidade

e ao acontecimento. «Ver este
movimento e esta juventude
toda é fantástico e quando re-
gressarem aos seus países vão
levar Coimbra, que é uma ci-
dade linda, e Portugal na me-
mória. Quem sabe se um dia

mais tarde não vêm cá com os
filhos, pois uma das coisas que
temos boas e que é uma carac-
terística nossa, é o saber receber
e isso não se esquece», elogiou.

A antiga atleta olímpica lem-
bra ainda a importância da car-

reira dual, na qual os atletas
conseguem conciliar a vertente
desportiva (alta competição) à
académica. «Hoje em dia é pos-
sível conciliar e há muitas con-
dições para que isso seja pos-
sível, mas também está nas
mãos dos alunos/atletas con-
seguirem. Temos atletas olím-
picos que são médicos, enfer-
meiros e de outras profissões,
e isso é um claro sinal de que é
possível», destacou.

Para Rosa Mota, «o desporto
é uma mais-valia» para a vida,
aconselhando vivamente os
jovens a praticar alguma acti-
vidade, realçando «o conví-
vio». «Até eu já fiz alguns ami-
gos cá em Coimbra nestes dias
e não faço parte das equipas,
por isso posso dizer que o des-
porto só nos traz coisas boas»,
concluiu aquela que é uma das
grandes referências do des-
porto luso. |

JOGOS EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS 2018 DESPORTO

Fotos
do dia

Muralhas
Academista consegue
furar a muralha defen-
siva de Basileia num
belo momento de an-
debol em Pé de Cão

 DUC também joga
A mascote dos Jogos
cada vez que aparece
traz muita animação

Fair-Play
Exemplos de “fair-play”
valem ouro. Eis o
apoio dado pelo atleta
de andebol de Marse-
lha ao colega da U. Mi-
nho que se lesionou

�Bandeira na torre
A bandeira dos EUG
2018 está hasteada na
torre da Universidade
de Coimbra

“Ver este movimento e esta
juventude toda é fantástico”
Rosa Mota Antiga atleta e medalhada olímpica está em Coimbra e é um 
exemplo para os mais novos que a têm procurado para tirar fotografias

FERREIRA SANTOS

Rosa Mota tem esbanjado simpatia em Coimbra onde acompanha os Jogos Europeus Universitários

1

2

3

4

Vozes

Matija Radanovic
Basquetebol / Eslovénia

O torneio de basquetebol de
3x3 está muito bom. É difícil
jogar porque as regras são di-
ferentes do basquetebol de
5x5 e o próprio jogo é mais di-
nâmico. É muito bom estar
aqui em Coimbra. Eu não
gosto da cidade, eu adoro. A
organização do torneio é boa,
as pessoas são muito acolhe-
doras. Está tudo muito bem e
espero que assim continue. 

Lesnik Bostjan
Basquetebol / Eslovénia

Para mim tudo está a correr
muito bem e eu espero, em
termos de equipa, estar pre-
sente na final de basquetebol
3x3 com a Universidade de
Primorska. Estou a gostar
muito da cidade também.
Coimbra é uma cidade pe-
quena e estou a gostar muito.
As pessoas têm sido muito
simpáticas connosco e isso é
muito bom.
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DiáriodeCoimbra
Fundador Adriano Lucas (1883-1950)  | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011)  |  Director Adriano Callé Lucas

18 DE JULHO DE 2018 QUARTA-FEIRA N.º 29.979 DIÁRIO JORNAL REPUBLICANO ÓRGÃO REGIONALISTA DAS BEIRAS HÁ 88 ANOS A INFORMAR                 0,80 €

25

ENSINO SUPERIOR COM
5.675 VAGAS EM COIMBRA
Começam hoje as candidaturas à primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior
público. Há mais lugares para novos alunos na Universidade e Politécnico Páginas 4 e 5

No jogo de apresentação, estudantes, que estiveram melhor na segunda parte, só perde-
ram nos penáltis para o Belenenses depois do 0-0 no final dos 90 minutos. Página 21

Briosa seml
a taça masl

com boas ideiasl

FERREIRA SANTOS

CÂMARA 
DE PENACOVA
APRESENTA 
NOVA EQUIPA 
DE SAPADORES
FLORESTAIS

Em dia de feriado munici-
pal, a autarquia renovou,
ainda, o apoio financeiro
à Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Volun-
tários. P12

“SONS DE VERÃO”
LEVAM MÚSICA 
CLÁSSICA À MATA
DO BUÇACO
Programa inédito, a reali-
zar de 27 a 29 deste mês,
envolve Orquestra Clás-
sica do Centro, Fundação
Mata do Buçaco e Câ -
mara Municipal da Mea-
lhada. P16

Nesta
edição

Especial
Saúde

GNR apreendeu mais de 2.500 peças 
de roupa contrafeita Auto-estrada na Mealhada | P17

Prisão para 
grupo que 
assaltou sénior
Sangalhos | P28

Jovem e 16 anos
detido por 
assalto a café
Pombal | P18

Praia de Buarcos
garante banhos 
a deficientes 
Figueira da Foz | P14

Rosa Mota entusiasmada
com Jogos Europeus 
Universitários Desporto | P22 e 23
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Madeira SAD foi afastado na última época da Taça Chalienge pelo AEK. 

Madeira SAD entre 
moldavos ou holandeses 
Nem bom nem mau, é a leitura que 
se pode fazer do resultado do sorteio 
que ontem teve lugar em Viena rela-
tivo à 3.a eliminatória da Taça 
Challenge em andebol, sorteio que 
para já deixou em aberto a possibili-
dade dos madeirenses do Madeira 
Andebol SAD defrontarem uma 
equipa da Moldávia ou da Holanda. 

Tudo vai depender do resultado 
da eliminatória anterior a ter lugar 
em Outubro, (6 ou 7 primeira mão e 
13 ou 14 a segunda mão) para se ficar 
a saber com quem a formação ma-
deirense irá fazer a sua estreia na 
edição 2018/2019 desta prova. 

E tudo indica que, para já, a vanta-
gem esteja do lado do JD Techniek 
Hurry Up, da Holanda, formação 
que na temporada de 2016/2017 
atingiu as meias-finais da prova sen-
do então eliminados pelo Sporting. 

Do conjunto da Moldávia o HC 
Olimpus 85, embora campeões na-
cionais, apresentam à partida uma 
equipa bem mais modesta sendo 
um plantel bem mais à mão dos 
madeirenses. 

A 3.a eliminatória da Taça 
Chalienge 2018/2019, onde entra a 
SAD, está marcada para 17 ou 18 
de Novembro e 24 ou 25 de No-
vembro, os madeirenses irão ac- 

tuar fora na 1•a mão, recebendo de-
pois no Funchal oito dias depois o 
seu adversário. 

"Uma honra estarmos na Europa" 
Paulo Fidalgo, treinador do Madeira 
Andebol SAD reagiu a este sorteio, 
da seguinte forma, em declarações 
ao DIARIO: "Como já tinha referido 
em outros momentos, a Taça 
Challenge esta temporada está mais 
reforçada em quantidade e qualida-
de. O sorteio não foi muito positivo, 
mas podia ter sido pior, reconhece-
mos. Se o mais provável acontecer 
podem se encontrar dois semifina-
listas nessa eliminatória, uma vez 
que o Techniek Hurry-Up jogou 
meias-finais da Challenge na época 
2016/2017, o que seria uma grande 
eliminatória. Os moldavos parecem 
ser mais modestos apesar de terem 
sido campeões no seu país, e por isso 
nunca menosprezar o seu papel nes-
ta eliminatória. O mais importante 
foi ter ouvido outra vez o nome Ma-
deira nos 'microfones' da EHF, é 
uma honra estar na Europa, penso 
sermos os únicos na Região a com-
petir numa prova Europeia, por isso, 
e por todo universo do Andebol da 
Madeira tudo faremos para estar 
nos oitavos-de-final:' H.D.P. 
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Andebol: Taça EHF

FC Porto defronta 
romenos
O FC Porto vai defrontar os romenos do Po-
taissa Turda na primeira ronda de qualificação 
de acesso à fase de grupos da Taça EHF de an-
debol, ditou o sorteio realizado ontem em Vie-
na, na Áustria.

O Benfica entra a competir na segunda ronda 
e irá defrontar o vencedor da eliminatória que 
opõe, na primeira, a formação croata do RK Du-
brava e a islandesa do FH Hafnarfjordur. 

A formação encarnada, segunda classificada 
do campeonato nacional de 2017/18, entra em 
campo para a primeira mão a 6 ou 7 de outubro 
e jogará a segunda no fim de semana seguinte.

A primeira mão está agendada para 1 e 2 de 
setembro, na Roménia, e a segunda para 8 e 9 
do mesmo mês, no Dragão Caixa.

Em caso de vitória sobre os romenos, os por-
tistas defrontarão na segunda ronda o SKA Minsk, 
terceiro classificado da edição passada Liga da 
Bielorrússia. 

O Sporting disputará o Grupo C da Liga dos 
Campeões, onde também estão colocados HC 
Metalurg (Macedónia), Bjerringbro-Silkeborg 
(Dinamarca), Besiktas Mogaz (Turquia), Chekho-
vskie Medvedi (Rússia) e ainda Tatran Presov 
(Eslováquia). 

A primeira jornada será no Pavilhão João Ro-
cha, entre dia 12 e 16 de setembro, quando o Spor-
ting receber os macedónios do HC Metalurg.
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AVEIRO NAS 
1431LS" NO BASQUETEBOL 3X3 

A Universidade de Aveiro está nas meias-
finais do torneio feminino de basquetebol 
3x3 dos Jogos Europeus Universitários, em 
Coimbra, depois de batera Universidade do 
Porto por 18-15 nos "quartos". No remo, mais 
três barcos garantiram um lugar nas finais A 
de hoje. No andebol masculino, a Universida-
de do Minho foi afastada nos "quartos" e, no 
ténis, a Universidade do Porto também. —c.D. 
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***José António Silva, con-
forme O JOGO assegurara, é o 
técnico do Águas Santas, re-
gressando assim a uma casa 
que bem conhece, tendo sido 
atleta e treinador. Nesta se-
gunda função, esteve na Maia 
entre 1997/98 e 2004/05, ga-
rantido a subida de divisão e a 
conquista do único troféu de 
seniores do clube: a Taça de 
Portugal de 2000/01, ganha ao 
ABC. JoséAntónio Silva, de 53 
anos, tem outros troféus con-
quistados, mas ao serviço do 
Benfica, onde esteve três épo-
cas: uma Taça de Portugal 
(2010/11), uma Supertaça 
(2010/11) e uma Taça da Liga 
(2008/09). -R.G. 

Página 12



A13

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 21,58 x 23,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 75929377 18-07-2018

:-S,serveto 

Gilberto Duarte, com a camisola 28, foi ontem apresentado como jogador do Barcelona 

"Estou 
disposto 
a jogar onde 
e como 
o treinador 
pedir" 

Gilberto 
Duarte 
Jogador do 

Barcelona 

"O Gilberto 
também 
nos 
garantirá 
golos. 
Trata-se de 
um jogador 
muito bom 
em todas as 
facetas" 

David 
Barrufet 
Diretor do 
Barcelona 

Gilberto Duarte, com o mítico David Barrufet ao lado, foi ontem apresentado como 
jogador do Barcelona. Assinou por uma temporada e quer ganhar todas as competições 

"E UM DIA MUITO FELIZ" 
Começou no Lagoa AC, 
onde jogou oito anos, 
passou para o FC Porto, 
durante nove temporadas, 
esteve as últimas duas 
épocas no Wisla Plock, da 
Polónia e ontem foi 
apresentado no Barcelona 

GUIIMBAES 

«Hm "Esta equipa joga para 
ganhar tudo, essa é a identida-
de do Barça. Quero ganhar a 
Liga, a Taça e a Champions. 
Nem duvidei quando o Barça 
me contactou. Estou muito 
contente por representar este 
emblema e venho para dar 
tudo desde o princípio", disse 
Gilberto Duarte, ontem, du-
rante a apresentação como 
jogador do Barcelona, após ter 
assinado um contrato válido 
poruma temporadacomoclu-
be culé. Gilberto, de 28 anos, 
reconheceu estar "muito con-
tente por ter assinado pelo 
Barcelona" e garantiu: "Darei 
o máximo para ajudara equipa 
a alcançar todos os objetivos. 
Este é um dia muito feliz na 
minhavida e agora só falta co-
meçar a trabalhar." 

Convidado a descrever as 
próprias características e a di-
zer que tipo de soluções pode 
trazer à equipa blaugrana, o la-
teral-esquerdo foi lesto. "Sou 
um jogador muito completo, 
nos últimos anos melhorei 
muito nas ações defensivas. 
Posso defender em várias po-
sições e também contribuir no 
ataque e no contra-ataque", 
assegurou,mostrando-se"dis-
posto a jogar onde e como o 
treinador pedir". 

TtruLos 

Gilberto Duarte, que nas 
últimas duas épocas esteve 
no Wisla Plock (Polónia), 
no FC Porto ganhou sete 
campeonatos, uma Taça 
da Liga e duas Supertaças 

Relativamente ao contacto 
dos octocampeões de Espa-
nha, e também clube mais ti-
tulado no país vizinho, o late-
ral-esquerdo, que começou a 
jogar no Lagoa AC, confirmou 
que "até à assinatura do con-
trato foi tudo muito rápido", 
porque, justificou "este é o 
tipo de situação em que nada 
se coloca em dúvida". 

Ainda assim, Gilberto Duar-
te revelou ter conversado com 
Alexis Borges, de quem foi 
companheiro no FC Porto e  

com quem joga na Seleção 
portuguesa, e que oluso-cuba-
no lhe disse que "jogar no Bar-
celona é um orgulho e uma 
grande experiência". 

Gilberto esteve acompanha-
do na cerimónia de apresenta-
ção, entre outros, pelo diretor 
desportivo David Barrufet, fi-
gura mítica do andebol do Bar-
ça, que venceu, entre muitos 
outros títulos, sete Ligas dos 
Campeões. O antigo guarda-
redes explicou a contratação 
do internacional português:  

"O Gilberto suprirá a saída de 
Wael jallouz [tunisino que foi 
para o Fuchse Berlim, da Ale-
manha], reforçará o plantel na 
defesa e no ataque, porque é 
um jogador muito forte. O que 
queremos napróxima tempo-
rada é correr muito e o Gilber-
to também nos garantirá go-
los. Trata-se de um jogador 
muito bom em todas as face-
tas." 

Com uma época de contrato, 
Gil garantiu pensar "apenas 
em dar o máximo". 
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FC PORTO COM 
ROMENOS 
NA TAÇA EHF 
Dragões jogam como 
Potaissa Tarda e Benfica só 
começa na segunda 
eliminatória. Madeira SAD 
joga na Challenge 

ima O Potaissa Turda, equipa 
romena que venceu a Taça 
Challenge na épocapassada-e 
foi finalista na anterior, derro-
tadapelo Sporting-, é o adver-
sário do FC Porto na primeira 
eliminatória da Taça EHF de 
andebol, com a primeira mão 
a jogar-se no Dragão Caixa, a 1 
ou 2 de setembro, e a segunda 
naRoménia, no fim de semana 
seguinte. Em caso de vitória, 
os portistas, treinados pelo 
sueco Magnus Andersson, já 
sabem que na segunda ronda 
defrontarão o SKAMinsk, ter-
ceiro classificado da edição 
passada Liga da Bielorrássia.0 
Benfica só começa nessa se-
gunda ronda e defrontará o 
vencedor da eliminatória en-
tre a formação croata do RK 
Dubrava e a islandesa do FH 
Hafnarfjordur. Na Taça 
Challenge, °Madeira SAD en-
trará na terceira ronda, enfren-
tando o vencedor das partidas 
entre HCOlimpus-85-USEFS, 
da Moldávia, e o JD Techniek 
Hurry-Up, da Holanda. 
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ANDEBOL  
Campeão da Challenge no Porto 
UR  O FC Porto não tem pera doce 
na P eliminatória da Taça EHF, 
pois defrontará os romenos do Po-
taissa Turda, vencedores da Taça 
Challenge. Os dragões terão, ain-
da, a desvantagem de jogar a P 
mão no Dragão Caixa (a 1 ou 2 de 
setembro), visitando depois Turda 
(dia 8 ou 9 do mesmo mès). 

O sorteio de ontem em Viena de 
Áustria também apurou os jogos 
da T ronda, pelo que os azuis e 
brancos, se passarem, defrontarão  

os bielorrussos do SK A Mins'., ca-
beças-de-série na 2.% eliminatória. 

Já o Benfica, vice-campeão na-
cional, também se apresenta com 
o mesmo estatuto nesta fase, fi-
cando à espera do vencedor do 
embate da P eliminatória entre os 
croatas do Dubrava e islandeses do 
Hafnarfjordur. Os encarnados 
disputarão a P mão na Luz (6 ou 7 
de outubro) e a 2' fora (dia 13 ou 14 
do mesmo mês). 

O Madeira SAD apresenta-se  

como primeiro cabeça-de-série, 
mas na Taça Challenge. A turma 
do Funchalestá na 3,  eliminatória, 
defrontando em novembro o ven - 
cedor dos duelos entre os molda -
vos do HC Olimpus- 85 e os holan-
deses do Techniek Hurry-Up. 

Em femininos, o Alavarium en-
contra as bósnias do Krivaja, en-
quanto que o João de Barros medi-
rá forças com as sérvias do Naisa 
Nis, vencedoras em 2007, na 3a 
eliminatória, em setembro. o A.R. 

Página 15



A16

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 4,66 x 1,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 75929874 18-07-2018

ANDEBOL Portugal está em 
Celje, na Eskwénia, onde defronta 
amanhã a França, na Ia jornada do 
Grupo D do Europeu sub- 20. 
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Portugueses tentam na quarta-feira arrecadar as primeiras medalhas lusas na prova.
 
Um total de oito equipas portuguesas apuraram-se hoje para finais A de remo nos Jogos Europeus
Universitários, a decorrer em Coimbra, tentando na quarta-feira arrecadar as primeiras medalhas
lusas na prova.
 
A Universidade do Porto qualificou Joana Branco em LW1x, com a atleta a juntar-se a Inês Oliveira
para a final de LM2x, e a equipa composta por João Varela, Ricardo Castro, Miguel Menezes e Pedro
Menezes em M4.
 
Em LM1x masculinos estarão Carlos Cruz, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e Ricardo
Russo, da Universidade de Lisboa, enquanto a Universidade de Coimbra coloca duas duplas na final de
LM2x: Dinis Costa e Afonso Costa, mais Eduardo Sousa e Tomás Barreto. João Gomes e Pedro Mateus
vão representar a formação 'da casa' em LM2.
 
No basquetebol 3x3, a equipa feminina da Universidade de Aveiro apurou-se em primeiro lugar na
fase de grupos, antes de eliminar a equipa da Universidade do Porto nos quartos de final (18-15),
disputando na quarta-feira as meias-finais, frente às ucranianas da Universidade Vasyl Stefanyk. A
final é no mesmo dia.
 
Com nove medalhas no andebol masculino, a Universidade do Minho procurava o 10.º 'metal', numa
prova que tem dominado nos últimos anos, mas caiu hoje nos quartos de final, ante os franceses da
Universidade Aix-Marselha, por 28-23, eliminando a única possibilidade de medalhas no andebol.
 
Nos 'quartos' de equipas masculinas, a formação de ténis da Universidade do Porto falhou o
apuramento e a garantia de levar para casa pelo menos a medalha de bronze, ao perder com os
austríacos da Universidade de Innsbruck.
 
Manuel Almeida perdeu o primeiro jogo com Patrick Ofner, por um duplo 6-0, antes de Bernardo Pires
perder o segundo encontro, por duplo 6-1, com Matthias Raubinger.
 
Também da Universidade do Porto, João Neves começou o dia ao apurar-se para os quartos de final
depois de vencer o polaco Piotr Cyrnek (Politécnico de Rzeszowska), mas foi depois eliminado pelo
turco Abdullah Talha Yigenler (Universidade de Nisantasi).
 
Sportinforma / Lusa

Página 17


