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ANDEBOL 
Sub-18 na ronda intermédia 
Noruega, hoje (15.30 h), e Roménia, 
amanhã (13.30 h), em Koprivnica, 
são adversárias de Portugal na 
ronda intermédia do Grupo L1 do 
Europeu de sub-18 masculino, na 
Croácia. Foram 3.°s na 1.a fase (Gr. A). 
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ANDEBOL 18/19 

Regresso do cubano Pedro Valdés permitiu juntar todos os jogadores na imagem de família 

Têm a palavra 

MAIS FORTES 

( Penso que estamos mais 
fortes, pelo facto de já haver 
uma base, estarmos juntos há 
algum tempo e nos termos 
reforçado bem. Os reforços têm 
qualidade, fomos buscá-los por 
isso e também são pessoas 
fantásticas 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

VENHA O TÍTULO! 

) O nosso objetivo é fazer-
mos igual ao último ano, no mí-
nimo. Mas a ideia é melhorar. 
Queremos iniciar a nova tempo-
rada com mais um título [Super-
taça], cientes de que o Benfica é 
um rival difícil, dotado de muita 
qualidade, tal como nós 

CARLOS CARNEIRO 
capitão do sporting 

CARLA CARRI 0/ASF 

et 

Fábio Chiuffa é um dos novatos 

AMIZADES FORA 

( Estou muito ansioso por 
começar. Estamos a treinar há 
algumas semanas e está na 
hora de dar o start. Temos um 
grupo espetacular e o 
treinador é gente boa. Tenho 
três amigos no Benfica, mas 
não há amizade na quadra 

FABIO CHIUFFA 
Jogador do sporting 

TUDO EV ALTA 

O Pavilhão João Rocha é 
fantástico, talvez o maior de 
Portugal. Tenho evoluído a 
título individual mas o 
importante é a equipa e 
estamos a preparar-nos para a 
Supertaça. O plantel é muito 
aberto a pessoas novas e o 
treinador é um senhor 

LUÍS FRADE 
Jogador do sporting 

Ganhar tudo menos a Champions 
Plantei juntou-se, ontem, pela primeira vez o Prepara a época e a tentativa de 

conquista da Supertaça Aponta à vitória nas competições internas 

Por 

GABRIELA MELO 

O
RGULHOSOS de formarem a equi-
pa «alvo a abater», os jogadores do 
Sporting juntaram-se todos, pela 
primeira vez, ontem, no Pavilhão 
João Rocha, para continuar a pre- 

parar a nova época, na qual a Supertaça, a 26 
deste mês, é o primeiro de três objetivos as-
sumidos, excluída desde logo a Liga dos Cam-
peões, mais distante. 

«Queremos ganhar a Supertaça, recon-
quistar o campeonato e terminar com a Taça 
de Portugal», disse o técnico Hugo Canela, 
antes do primeiro treino com todos os jogado-
res (o cubano Pedro Valdés representou a se-
leção) e de admitir a satisfação por liderar a 
equipa «alvo a abater, sinal de bom traba-
lho». As suspeitas de corrupção no título de 
2016 /17 são «resolvidas lá fora». 

Quanto à Liga dos Campeões, Hugo Cane-
la diminuiu as expectativas ao apresentar mais 
desvantagens por oposição a pontos fortes. 
«Temos um ano de experiência e vimos como 
podíamos ter avançado um pouco mais na úl-
tima temporada», valorizou o treinador. Mas 
ainda não chega, quando os rivais têm «mui-
ta experiência internacional, participações 
quase anuais na competição, saber acumula-
do e grandes investimentos» . Superar a fase de 
grupos é o objetivo do Sporting nesta tempo-
rada de qualificação direta. 

«A maior parte dos jogadores competiu na 
Liga dos Campeões pela primeira vez no ano 
passado. Temos a esperança de fazer melhor 
nesta época», recordou o capitão Carlos Car-
neiro, para quem o campeonato será «mais di-
fícil de conquistar» em relação a 2017/18. «O 
Benfica e o FC Porto reforçaram-se muito bem. 
Somos o alvo a abater por sermos campeões 
nacionais e será muito equilibrado e difícil até 
final. Mas treinamos para isso.» 

Para a concretização destes objetivos, o 
clube dispõe de um plantel mais forte, na 

CARI A CARRIM/ASF _ 

opinião de Hugo Canela, da qual Carlos Car-
neiro faz eco. Ambos recordam como Neven 
Stjepanic e Valentin Ghionea são «expe-
rientes» na Liga dos Campeões, embora 
também «boas pessoas», nas palavras do ca-
pitão, tal como os estreantes Fabio Chiuffa 
e Luís Frade. «A valia é inquestionável. Col-
mataram saídas importantes. Têm-se entro-
sado bem. Encontraram um grupo de tra-
balho forte, a integração tem sido agradável 
e quando as pessoas se sentem bem, a qua-
lidade também vem ao de cima.» 

A equipa juntou-se no Pavilhão João Ro-
cha ao fim de quatro semanas de prepara-
ção no Catar. «Podemos estar todos juntos 
e a pensar apenas em andebol. Defrontamos 
uma seleção de grande qualidade, mais 
adiantada em termos de preparação», sin-
tetizou Hugo Canela. 

O Sporting estagia em Viseu na próxima se-
mana e faz a apresentação aos sócios no pró-
ximo dia 21. Apenas cinco dias antes do pri-
meiro troféu da época, a Supertaça, diante do 
Benfica. No ano passado, o bicampeão na-
cional perdeu o troféu para o ABC. 

PLANTEL 2018/19 

C ht  

= 

NÚMERO NOME IDADE POSIÇÃO CLUBE 
1 Matej Asanin 

Aljosa Cudic 

24 
30 

guarda-redes Sporting 
16 guarda-redes Sporting 
86 Matevz Skok 31 guarda-redes Sporting 
2 Pedro Valdés 23 lateral-esquerdo Sporting 
7 Bosko Bjelanovic 32 lateral-esquerdo Sporting 

13 Frankis Carol 30 lateral-esquerdo Sporting 

23 Edmilson Arai° 24 lateral-esquerdo Sporting 

10 Cláudio Pedroso 32 lateral-direito Sporting 

22 Neven Stjepanovic 25 lateral-direito Duhail (Catr) 

11 Carlos Ruesga 33 central Sporting 

18 Carlos Carneiro C 36 central Sporting 
15 Pedro Solha 36 ponta-esquerdo Sporting 
37 Ivan Nikcevic 37 ponta-esquerdo Sporting 
19 Fábio Chiuffa 29 ponta-direito Logroão (Esp) 

29 Valentin Ghionea 34 ponta-direito VVisla Plock (Pol) 
17 Tiago Rocha 32 pivô Sporting 

82 Luís Frade 19 pivô Águas Santas 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O Espaço Vita, em Braga, vai
acolher no dia 25 de Agosto, um
sábado, a VIII Gala do Andebol,
em que se vão distinguir em di-
versas categorias os melhores da
modalidade na época 2017/18 e,
domingo, no Fórum Braga, vão
ter lugar os jogos das supertaças
feminina e masculina que mar-
cam o arranque oficial da época
2018/19. 

Para a supertaça feminina, no
domingo às 14.30 horas, está
agendado o jogo entre Madeira
SAD e SIR 1.º de Maio / ADA
CJ Barros. Para as 17, está mar-
cado o Sporting-Benfica, tam-
bém no Fórum Braga.

No sábado, a VIII Gala é consi-
derado pela Federação de Ande-
bol de Portugal como o maior
evento de celebração da época
2017/2018, onde serão conheci-
dos os vencedores de cada cate-
goria do andebol nacional.

Serão ainda atribuídos prémios
de reconhecimento a três pes-
soas ou instituições que se desta-
caram no seu percurso no ande-
bol nacional. 

Assim, no Espaço Vita, dia 25
de Agosto, às 21 horas, vão ser
revelados os vencedores dos
prémios, seguintes:

Revelação Feminina e Mascu-
lina, Melhor Jogadora e Melhor
Jogador, Melhor Guarda-Redes
Feminino e Masculino, Melhor

Treinador de Provas Nacionais
Femininas e Masculinas e, ain-
da, Melhor Dupla de Árbitros. 

Este ano a direcção da Federa-

ção  de Andebol de Portugal  to-
mou a decisão de valorizar aque-
les que mais perto estão do me-
lhor andebol português. 

VIII Gala do Andebol e supertaças
no Espaço Vita e no Fórum Braga
MELHORES DE 2017/18 vão ser distinguidos em Braga, dia 25 de Agosto, sábado no Espaço Vita. 
No dia 26, no Fórum Braga, um Sporting-Benfica na supertaça masculina abre época 2018/19.

Do ABC/UMinho
Jorge Rito e Humberto Gomes 
nas categorias de melhor
treinador e guarda-redes
Os nomeados finalistas, por categoria, 

para a VIII Gala do Andebol, são: 

Atleta Revelação Feminino 2017/2018 
Beatriz Sousa (Madeira SAD) 
Carolina Monteiro (Colégio de Gaia) 
 Joana Resende (Colégio de Gaia) 

Atleta Revelação Masculino 2017/2018 
Diogo Oliveira (AA Avanca) 
Diogo Silva (AA Avanca) 
Reinier Taboada (AA Avanca) 

Melhor Jogadora 2017/2018 
Helena Soares (Colégio de Gaia) 
Mónica Soares (Madeira SAD) 
Renata Tavares (Madeira SAD) 

Melhor Jogador 2017/2018
Belone Moreira (SL Benfica) 
Carlos Ruesga (Sporting CP) 
Frankis Carol (Sporting CP) 

Melhor Guarda-Redes Feminina 
Andreia Costa (Académico FC) 
sabel Góis (Madeira SAD)  
Jéssica Ferreira (Colégio de Gaia) 

Melhor Guarda-Redes Masculino 
Aljosa Cudic (Sporting CP) 
Humberto Gomes (ABC UMinho) 

Luís Silva (AA Avanca) 

Melhor Treinador
Provas Nacionais Femininas - 2017/2018 
João Florêncio (ASSO Assomada) 
Paula Marisa Castro (Colégio de Gaia) 
Sandra Martins (Madeira SAD) 

Melhor Treinador
Provas Nacionais Masculinas - 2017/2018 
Carlos Martingo (AA Avanca) 
Hugo Canela (Sporting CP) 
Jorge Rito (ABC UMinho) 

Melhor Dupla de Árbitros 2017/2018
Daniel Martins / Roberto Martins (AA Leiria) 
Duarte Santos / Ricardo Fonseca (AA Madeira) 
Eurico Nicolau / Ivan Caçador (AA Leiria) 

DR

Fórum Braga acolhe no dia 26 os primeiros jogos da época de andebol 2018/19, com um Sporting-Benfica

§nomeados

DR

Jorge Rito, treinador do ABC/UMinho

DR

Humberto Gomes, guarda-redes do ABC e selecção

lll
“Pela primeira vez ,  os
melhores  nas diversas
categorias,  foram votados
directamente pelos
treinadores, capitães 
e sub-capitães de  cada 
equipa, num exercício
individual de honestidade
e consciência,  de opinião

pessoal acerca daqueles 
que mais se destacaram
individualmente e
desportivamente,
independentemente 
do clube a que pertencem, 
das provas nacionais e
internacionais em que
participaram ,  ou das
responsabilidades que cada
um dos eleitores tem 
nos respetivos clubes que
representam”, refere a FAP
na sua página oficial. 
“Com a certeza  que desta
forma teremos um sistema
de votação que  melhor
valoriza   os intervenientes
da   modalidade ,  fazendo
com que todos participem
de forma igualitária”, lê-se
ainda no portal da FAP. 
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Madeira SAD discute 
supertaça em Braga 

CAMPEÃ 
MADEIRENSE ENTRA 
EM ACÇÃO NO DIA 25 
DE AGOSTO PELAS 
14H30 

Braga foi a cidade escolhida para 
inaugurar a época 2018/2019 do 
andebol português. 

Para além da VIII Gala do An-
debol, receberá também a Super-
taça Feminina, onde o Madeira 
Andebol SAD e SIR 1° de Maio / 
ADA CJ Barros medem forças, no 
dia 26 de Agosto, às 14h30 e ainda 
o tão aguardado duelo entre 
Sporting e Benfica, às 17h00, no 
Fórum Braga, para a atribuição da 
Supertaça masculina. , 

Para além destas duas competi-
ções, Braga será o palco do maior 
evento de celebração da época 
2017/2018, onde serão conheci-
dos os vencedores de cada cate- 

goria do andebol nacional, assim 
como, três prémios reconheci-
mento, que serão atribuídos a 
pessoas e/ou instituições que se 
destacaram no seu percurso no 
andebol nacional. 

No Espaço Vita, dia 25 de Agos-
to, às 21 horas, serão revelados os 
vencedores dos vários prémios e 
onde a Madeira figura entre os 
nomeados em algumas catego-
rias. 

Eis os nomeados da Região: 
Beatriz Sousa (Madeira SAD) 
para atleta revelação; Mónica 
Soares (Madeira SAD) e Renata 
Tavares (Madeira SAD) para me-
lhor jogadora feminina; Isabel 
Góis (Madeira SAD) e Jéssica 
Ferreira (Colégio de Gaia) para 
melhor guarda-redes feminina, 
Sandra Martins (Madeira SAD) 
para melhor treinadora e ainda a 
dupla Duarte Santos/Ricardo 
Fonseca (AA Madeira) que estão 
entre as três duplas que lutam 
pelo prémio de melhor dupla de 
árbitros 2017/2018. 
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Seleção de andebol de praia foi a primeira a apurar-se para os Jogos Olímpicos da Juventude (Buenos
Aires, 6 a 18 outubro), mas foi a preterida pelo Comité Olímpico Português por influência da FIFA.
Uma história de três anos de trabalho que termina em revolta e frustração.
 
Seleção de andebol de praia foi a primeira a apurar-se para os Jogos Olímpicos da Juventude (Buenos
Aires, 6 a 18 outubro), mas foi a preterida pelo Comité Olímpico Português por influência da FIFA.
Uma história de três anos de trabalho que termina em revolta e frustração. Seleção de andebol de
praia conseguiu apurar-se para os Jogos com 3.º lugar no Euro 2016 e 4.º no Mundial 2017. © IHF O
sonho começou e morreu na praia. A equipa de andebol de praia sub-18 começou um plano desportivo
de três anos que projetava a qualificação para os Jogos Olímpicos da Juventude 2018 (6 a 18
outubro). Para isso, tinha de ficar entre as quatro primeiras do Euro sub-16 na Nazaré (3.º lugar) e
entre as três melhores europeias no Mundial sub-17 de 2017 (4.º, terceira melhor do Velho
Continente). Qualificação garantida. Ou não: uma série de incidências vedou-lhes o caminho. As
jogadoras estão revoltadas e frustradas, Carlos Resende (que tem uma filha na equipa) fala de uma
falácia criada pela FIFA, o selecionador Paulo Félix diz que tiraram "a cereja do topo" de um longo e
frutuoso percurso. E até o Comité Olímpico Português (COP), que tomou a decisão, admite ser "uma
grande injustiça". "Nós estamos desde 2016 a trabalhar para isto [Jogos Olímpicos da Juventude,
JOJ]. É uma frustração e uma desilusão. Foi uma decisão injusta e a destruição de um sonho
alimentado durante três anos", diz ao DN Sara Pinho, 18 anos, jogadora do Alavarium/Love Tiles
(pavilhão) e da Be One-Teclur (praia), que representou a seleção no Euro 2016 (sub-16), no Euro
2017 (sub-17) e Mundial 2017 (sub-17). "Após todos os estágios, todas as viagens e após três anos
de trabalho da nossa parte, com inúmeras desigualdades, em que quase não tínhamos roupa de
seleção, montávamos os campos, carregávamos balizas e muitas outras coisas... Com o pouco que
nos davam fazíamos muito e nunca deixámos ninguém mal. Sentimos que nos deixaram a nós!",
desabafa também ao DN Vivi Silva, 17 anos, presente nas três competições acima mencionadas e
atleta do CALE (pavilhão) e do EFE Tigres (praia). "A FIFA ou a UEFA é que decidiram. Isto do futsal
masculino não se qualificar é uma falácia, porque também se apuraram e depois houve ordens para
que fosse retirada a candidatura. Nós não estamos contra a Federação Portuguesa de Futebol. Mas,
como cidadão, sinto que estão a fazer-me de lorpa. A UEFA, ou a FIFA, escolheu contra as regras do
Comité Olímpico Internacional [COI]", disparou Carlos Resende, pai da atleta Joana Resende, um dos
melhores andebolistas da história nacional e treinador do Benfica. "Porque se o futsal masculino
estivesse entre as candidaturas como devia estar por se ter qualificado, aí teriam de escolher o futsal
masculino e o andebol feminino, que foram as seleções que obtiveram melhores resultados",
acrescenta. Carlos Resende: "Como cidadão, sinto que me estão a fazer de lorpa." © Carlos
Costa/Global Imagens A retirada da equipa masculina de futsal, por indicação da FIFA, deixou o
Comité Olímpico Português com a batata quente na mão: só podia eleger uma equipa feminina e outra
masculina de entre as quatro modalidades coletivas (futsal, andebol de praia, râguebi e hóquei em
campo). Quatro conseguiram apurar-se (as duas de andebol de praia e as duas de futsal) e optou
pelas jovens do futsal (apuradas num dos grupos de quatro equipas, com três goleadas em três jogos
- 31-1) e pelos jovens do andebol de praia (que falharam a qualificação, ficando em 7.º lugar no
Mundial 2017 como quarta europeia, mas sendo repescados pela desistência de uma das três
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melhores europeias, a Espanha). Injustiça, revolta, frustração: o mundo do andebol, rapazes
incluídos, está em choque desde 6 de agosto. E criou uma onda nas redes sociais de apoio às
andebolistas femininas: #SOMOSOLIMPICAS. Esse era o último dia para o anúncio da representação
portuguesa nas modalidades coletivas e o COP emitiu um comunicado a explicar os critérios da opção
pela seleção feminina de futsal (1.ª do ranking europeu) e da de andebol de praia masculino (quarta
melhor europeia no Mundial 2017, promovida a terceira por desistência da Espanha). "Em caso de
qualificação de mais de uma equipa em um ou dois géneros, garantir-se-á a participação de uma
equipa de cada género em modalidades distintas. Na circunstância de se qualificarem duas equipas do
mesmo género, será selecionada aquela que tenha obtido a melhor classificação continental no evento
de qualificação", explicou o comité presidido por José Manuel Constantino (estava fora do país e
deixou os esclarecimentos para o departamento de comunicação do organismo). Contactado pelo DN,
o Comité Olímpico Internacional clarificou: "Para os Jogos Olímpicos da Juventude há regras
específicas definidas para aumentar a universalidade das equipas dos vários desportos. Cada CON
[Comité Olímpico Nacional] tem a oportunidade de qualificar uma equipa de entre as quatro
modalidades coletivas para os JOJ (futebol, râguebi, andebol e hóquei), no entanto, quando toca aos
critérios de seleção, cada CON só pode levar uma equipa feminina e outra masculina de entre os
quatro desportos. Cabe a cada CON escolher as equipas." E foi esta escolha, com as equipas aceites
pelo COP para a seleção final, que mais ondas levantou: "Nesta circunstância, terminados os
processos de qualificação e apuramento, foram comunicadas pelas respetivas federações
internacionais as seguintes equipas nacionais consideradas elegíveis para os Jogos Olímpicos da
Juventude - Buenos Aires 2018: 1. a) Andebol de praia feminino; 1. b) Andebol de praia masculino; 1.
c) Futsal feminino", anunciou o comunicado de 6 de agosto. "Quanto ao esquema da FIFA ou lá quem
é que fez isso, não percebi bem o objetivo... Era para ter a certeza de que ia uma modalidade deles e
as femininas eram as que tinham mais hipóteses, pois só concorriam connosco? Não percebi mesmo,
mas pelo que percebi, se o futsal masculino fosse inscrito, provavelmente, como teriam de ir duas
modalidades diferentes, as que iam em função das melhores classificações seriam o futsal masculino
(ficaram em primeiro lugar, na mesma numa qualificação muito fácil) e nós que ficamos em 4.º no
Mundial", questiona-se Luísa Cortes (18 anos, JAC Alcanena, no pavilhão, e Be One-Teclur, na praia),
guarda-redes da equipa e uma das três "melhores jogadoras" que já nem fizeram o Euro sub-18 de
2018 por estarem a representar Portugal no Mundial sub-20 de pavilhão, tal como Beatriz Sousa (16
anos, destaque nas duas competições que valeram a elegibilidade: MVP do Euro sub-16; e Melhor
Especialista no Mundial sub-17) e Joana Resende (17 anos), que já se estrearam pela seleção
principal. "Com o pouco que nos davam fazíamos muito e nunca deixámos ninguém mal. Sentimos
que nos deixaram a nós!", desabafa Vivi Silva, 17 anos "O COI definiu que só podiam ir uma equipa
feminina e uma equipa masculina, mas as federações internacionais é que decidiam os critérios. A
FIFA decidiu que só podia ir uma equipa de futsal. Com os países a dizerem levo esta equipa deste
desporto e esta daquele, foram-se preenchendo as quotas nas quatro modalidades coletivas e
recebemos a informação da FIFA de que tinha de ir a equipa feminina de futsal. O COP inscreveu as
quatro equipas até a FIFA dizer que não podia ir a masculina de futsal. Se achamos que é uma grande
injustiça? Claro, mas tinha de haver condicionantes. O COP falou com o COI e as federações para ver
como se podiam limitar os estragos. Mas a quota do COI era irredutível: duas equipas", explicou fonte
do COP. "O andebol feminino foi a primeira equipa a apurar-se, com o 4.º lugar no Mundial das
Maurícias 2017", começa por dizer o selecionador feminino de andebol de praia, Paulo Félix. "A FIFA
ou a UEFA disse que se houvesse duas equipas de futsal iria a feminina. E excluiu a masculina. O que
revolta as miúdas é que têm muito melhores resultados, e nisso até os miúdos estão de acordo. E o
formato do apuramento. Elas fizeram um Europeu sub-16 de 16 equipas em que apenas as melhores
quatro se apuravam para o Mundial sub-17. Foram terceiras no Euro sub-16 da Nazaré em 2016 e
conseguiram o acesso ao Mundial sub-17 de 2017, conseguindo o 4.º lugar como terceiras melhores
europeias", defende Paulo Félix. "O apuramento do futsal foi um torneio europeu entre quatro
seleções, três jogos e num fim de semana. Esta geração disputou quatro competições internacionais.
Três Europeus e um Mundial. Tiraram-lhes a cereja do topo", conclui. No entanto, a questão dos
resultados é menos sorridente para as andebolistas de praia. De facto, no futsal o apuramento para os
JOJ realizou-se num fim de semana, entre 1 e 4 de novembro de 2017 (no Pavilhão Vrnjacba Banja,
na Sérvia, para os masculinos, que golearam nos três jogos Hungria (8-3), Ucrânia (8-4) e Sérvia (15-
3) e se instalaram no 2.º lugar do ranking europeu atrás da Rússia. Nas mesmas datas, as femininas
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golearam Ucrânia (13-1), Azerbaijão (10-0) e Itália (8-0) e chegaram ao 1.º lugar do ranking
europeu. Mas se o andebol de praia feminino conseguiu o 4.º lugar, terceiro europeu, no Mundial de
2017 (a prova que definia as vagas para os JOJ), a equipa masculina quedou-se pelo 7.º posto (quarta
europeia, promovida a terceira por desistência dos JOJ de uma seleção, o que levou a EHF a convidar
Portugal, que aceitou). "Nós tivemos esse sonho, alegria e satisfação ao perceber que conseguimos
um dos grandes objetivos, mas, agora, percebemos que tudo o que sentimos e vivemos nos foi
roubado", atira Sara Silva, 18 anos Na Federação Portuguesa de Futebol ficou-se com "a ideia de que
ainda havia a possibilidade de ir a equipa de futsal masculino" e que o processo foi gerido
exclusivamente pelo COP. A revolta e frustração, essas, já não descolam de um grupo de uma dúzia
de raparigas/mulheres que ultrapassaram dois torneios internacionais (um Europeu e um Mundial)
com o objetivo bem claro do plano a três anos de trabalho: os Jogos Olímpicos da Juventude. "Nós
tivemos esse sonho, alegria e satisfação ao perceber que conseguimos um dos grandes objetivos,
mas, agora, percebemos que tudo o que sentimos e vivemos nos foi roubado", atira Sara Silva, 18
anos, também presente no Euro 2016, Euro 2017 e Mundial 2017 e que representa o Colégio de Gaia,
no pavilhão, e o EFE Tigres, na praia. "Passámos horas a fio a treinar, sem ninguém perceber o que
estávamos a fazer às oito da manhã de top e cuecas na praia; passámos por várias viagens de horas e
horas, fechados em aeroportos provando comidas que não conhecíamos; tivemos de lidar com várias
pessoas a dizer que o andebol de praia era uma brincadeira. Tudo isto que carregámos às costas faz
de nós as raparigas que somos hoje! E o que nos vai na alma não é aquilo que passou há um ano
quando abrimos os braços ao nosso treinador e dissemos: 'Conseguimos, Paulo.' O que nos vai na
alma é uma insatisfação, pesadelo e angústia por saber que o que somos e o que nos tiraram só
mostra que não valemos aquilo em que realmente nos formámos e só mostra que nem todo o esforço
é recompensado", lamenta-se a jovem. ANDEBOL DE PRAIA EURO 2016 EM SUB-16 (NAZARÉ, 8 a 10
de julho) Masculinos: Espanha (1.º), Portugal (2.º), Itália (3.º) e Rússia (4.º) Femininos: Holanda
(1.ª), Espanha (2.ª), Portugal (3.ª), Noruega (4.ª). MVP: Beatriz Sousa MUNDIAL 2017 EM SUB-17
(MAURÍCIAS, 11 a 16 Julho) Masculinos (15 equipas): Espanha (1.º), Itália (2.º), Argentina (3.º),
Rússia (4.º), Venezuela (5.º), Taipei (6.º) Portugal (7.º) Femininos (14 equipas): Hungria (1.ª),
Holanda (2.ª), Argentina (3.ª), Portugal (4.ª). Melhor Especialista: Beatriz Sousa  FUTSAL -
QUALIFICAÇÃO EUROPEIA DO FUTSAL FEMININO (Dois grupos de quatro equipas, apurou-se o 1.º de
cada) Qualificação no Pavilhão Municipal de Caminha - 1 a 4 de novembro de 2017 Portugal venceu o
grupo com três vitórias em três jogos: Portugal 13-1 Ucrânia; Portugal 10-0 Azerbaijão; Portugal 8-0
Itália Ranking Europeu 1 - Portugal; 2 - Espanha MASCULINO (Quatro grupos de quatro equipas,
apurou-se o 1.º de cada) Qualificação no Pavilhão Vrnjacba Banja (Sérvia) - 1 a 4 de novembro 2017
Portugal venceu o grupo com três vitórias em três jogos: Portugal 8-3 Hungria; Portugal 8-4 Ucrânia;
Portugal 15-3 Sérvia Ranking Europeu 1 - Rússia; 2 - Portugal; 3 - Espanha; 4 - Itália
 
António Pedro Pereira
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tome nota 
HOJE

OFICINA DE 
FILOSOFIA

Quinta da Cruz
14h30 

Todas as terças e quintas-fei-
ras até ao final de Agosto, a
Quinta da Cruz recebe as ofi-
cinas de Filosofia e Teatro
para crianças. Os temas de
amanhã e quinta-feira são
‘Conectados: virtualidade ≠
realidade’ e ‘Espaço, tempo
(habitar a presença)’.

VISEUFOLK

Feira de São Mateus
18h00 

Pelo palco ViseuFolk, na
Praça Viriato, vai passar o
Rancho Folclórico da Fre-
guesia de Cepões, seguido
pelo Grupo de Bombos ‘Os
Foliões’.

CONCERTO DE 
SÉRGIO LUCAS

Feira de São Mateus
22h00

Sérgio Lucas, natural de São
Pedro do Sul, sobe ao palco
principal da feira.

HYM-R E MC DY

Ice Club
23h45

Hym-R e MC Dy são os con-
vidados para uma festa em
véspera de feriado.

AMANHÃ

VISEUFOLK

Feira de São Mateus
18h00 

No palco ViseuFolk, na Praça
Viriato, actuam o Grupo de
Cantares de Rebordinho e os
Zés Pereiras ‘Os Abelhões’.

CONCERTO DE 
MICKAEL CARREIRA

Feira de São Mateus
22h00

Mickael Carreira sobe pela

primeira vez ao Palco San-
tander da Feira de São Ma-
teus e promete encantar os
fãs com o seu estilo român-
tico e ritmos latinos conta-
giantes.

QUARTAS 
DE VERÃO

Ice Club
23h45

O dj Tbe Boss é o convidado
para a iniciativa Quartas de
Verão.

PRÓXIMOS DIAS

APRESENTAÇÃO
MEIA-MARATONA

Feira de São Mateus
Quinta-feira, 17h00 

Apresentação da Meia-Ma-
ratona ‘Running Wonders Vi-
seu’.

VISEUFOLK

Feira de São Mateus
Quinta-feira, 18h00 

Pelo palco ViseuFolk, na
Praça Viriato, vai passar o
Grupo de Cantares de Boa
Aldeia, seguido pelo Rancho
Folclórico de Moure de Ma-
dalena.

CONCERTO DAS
GOLDEN SLUMBERS

Feira de São Mateus
Quinta-feira, 22h00

As Golden Slumbers sobem
ao palco da feira para um es-
pectáculo de música ‘indie’.

SUNSET

Farminhão
Sexta-feira, 16h10

Nas piscinas de Farminhão
realiza-se uma sunset party.

VISEUFOLK

Feira de São Mateus
Sexta-feira, 18h00 

Pelo palco ViseuFolk, na
Praça Viriato, vai passar o
Grupo Folclórico ‘Leões da
Beira’, seguido pelos Zés Pe-

reiras ‘Os Maravilhas’.

CONCERTO DE
RICHIE CAMPBELL

Feira de São Mateus
Sexta-feira, 22h00

Richie Campbell sobe ao
palco principal da feira para
animar o público.

FRIDAY NIGHT OUT

Ice Club
Sexta-feira, 23h45

‘Friday Night Out’ é o lema
para uma noite que tem
Bryan Wilson como convi-
dado.

VISEUFOLK

Feira de São Mateus
Sábado, 18h00 

No palco ViseuFolk, na Praça
Viriato, actuam o Rancho
Folclórico de Gumirães e o
Rancho Folclórico de Perei-
ras de Bodiosa.

TORNEIO 
DE ANDEBOL

Pavilhão Cidade 
de Viseu
Sábado, 18h00

Arranque da 20.ª edição do
Torneio Internacional de An-
debol de Viseu, organizado
pela Federação de Andebol
de Portugal e pela Associa-
ção de Andebol de Viseu,
com o apoio do Município
de Viseu.  

CONCERTO DE ANA
MOURA

Feira de São Mateus
Sábado, 22h00

A fadista Ana Moura sobe ao
palco principal da feira para
um espectáculo que se es-
pera memorável.

FAZ GOSTOSO

Ice Club
Sábado, 23h45

‘Faz gostoso’ é a proposta da
discoteca para esta noite que
conta com a presença de No

Maka.

RUCA E AMIGOS

Feira de São Mateus
Domingo, 10h00

O espectáculo do “Ruca”
sobe ao palco principal da
feira. O público é convidado
a conhecer, cumprimentar e
tirar fotografias com os seus
personagens favoritos.

DANÇANDO 
NO MUSEU

Museu Nacional 
Grão Vasco
Domingo, 16h00

O Jardim da Alma e o Centro
Kailas, em parceria com o
Museu Nacional Grão Vasco,
convidam para uma oficina
de danças circulares sagra-
das nos claustros.

ROTA DA 
CARQUEJA

Barreiros
Domingo, 17h30

No âmbito do projecto Per-
cursos Activos realiza-se
uma caminhada pela Rota
da Carqueja. A concentração
é feita às 17h00, no Largo da
Carvalha. A distância do per-
curso é de 3,65 quilómetros.

VISEUFOLK

Feira de São Mateus
Domingo, 18h00 

No palco ViseuFolk, na Praça
Viriato, actuam o Rancho
Folclórico ‘As Cabacinhas’ de
Santiago e o Rancho Folcló-
rico de Orgens.

CONCURSO DOS
VESTIDOS DE CHITA

Feira de São Mateus
Sábado, 21h30

O Concurso dos Vestidos de
Chita na Feira de São Mateus
conta este ano com Filo-
mena Cautela como apre-
sentadora. A banda sonora
será do Homem dos 7 Instru-
mentos, projecto de Tozé
Santos, vocalista dos
Per7ume.  Página 8
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dia 25 de agosto, em Braga

Gala do andebol
no Espaço Vita
O Espaço Vita, em 
Braga, recebe, no 
dia 25 de agosto, a 
partir das 21h00, a 
8.ª Gala do Ande-
bol. Também nesse 
fim de semana, no 
Fórum Braga, dis-
puta-se a Superta-
ça em masculinos 
e femininos.

Em masculinos, 
a Supertaça coloca 
frente a frente Sporting e Benfica, a partir das 
17h00 do dia 26. Às 14h30, também no Forum 
Braga, Madeira SAD e 1.º de Maio disputam a  
Supertaça em femininos.

No Espaço Vita – Rua de S. Domingos, em Bra-
ga – dia 25 de agosto, às 21h00, serão revelados 
os vencedores dos prémios: revelação feminina 
e masculina, melhor jogadora e melhor jogador, 
melhor guarda-redes feminino e masculino, me-
lhor treinador de provas nacionais femininas e 
masculinas e, ainda, melhor dupla de árbitros.

Pela primeira vez, os melhores nas diversas ca-
tegorias  foram votados diretamente pelos trei-
nadores, capitães e sub-capitães de cada equipa.

Jorge Rito e Humberto Gomes
entre nomeados
Nos nomeados, destaque para Jorge Rito (ABC) 
na categoria de treinador, e Humberto Gomes, 
como guarda-redes.

D
M
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Arcos de Valdevez 
incentiva emigrantes 
a investir no concelho
REGIÃO  A Câmara de Arcos de Valdevez incentivou, 
ontem, os emigrantes do concelho a reabilitar 
e investir na sua terra natal. O Encontro da 
Diáspora Arcuense serviu para reforçar laços e o 
envolvimento no desenvolvimento local. P.12

D
R

É urgente a Europa 
reencontrar-se 
com o patrono S. Bento

região P.16

FAMALICÃO CRIA NOITE 
PARA A JUVENTUDE 
NA FEIRA 
DE ARTESANATO

Última P.40

JAZZ AO LARGO 
REGRESSA 
A BARCELOS 
EM SETEMBRO

desporto P.20

SP. BRAGA 
AVANÇA 
PARA A COMPRA
DO CENTRO 
DESPORTIVO 
DE FÃO

região P.13

RIBEIRA 
PREPARA 
TAPETES DE SAL
DA ROMARIA 
DA SENHORA 
D’AGONIA

desporto P.29

GALA 
DO ANDEBOL 
NACIONAL 
REALIZA-SE
NO ESPAÇO VITA
A 25 DE AGOSTO

Braga P.04-05

BIBLIOTECAS 
DE JARDIM 
SÃO OÁSIS 
DE CULTURA 
E LAZER

STAND Nº1

RELIGIÃO  P.08-09
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 luís Filipe silva

A 
direção do Xico 
Andebol, liderada 
por Diogo Leite Ri-
beiro, foi ontem 

empossada para o biénio 
2018/20, numa cerimó-
nia que decorreu no Pavi-
lhão Francisco de Holanda 
e que juntou muitas per-
sonalidades vimaranen-
ses, como o vereador da 
cultura, Ricardo Costa, o 
presidente da Associação 
de Andebol de Braga, Ma-
nuel Moreira, e o antigo 

presidente, Alves Pinto, 
que passou o testemunho 
ao novo elenco.

Para levar a bom por-
to este mandato, Diogo 
Leite Ribeiro apelou ao 
envolvimento não só da 
sua equipa de trabalho, 
mas também da socie-
dade vimaranense. Além 
disso, apesar de salientar 
que o clube vive do tra-
balho de voluntariado, o 
novo líder pediu a ajuda 
de todos para que a ges-
tão do clube seja feita de 
modo profissional.

Diogo Leite Ribeiro tomou posse como presidente

«Xico Andebol tem que ter 
uma gestão profissional»

«As metas passam por 
voltar a chamar à práti-
ca do andebol ex-atletas, 
quer para o escalão de ve-
teranos quer para a orga-
nização dos jogos. Quere-
mos  reorganizar o clube 
para termos condições pa-
ra a equipa sénior regres-
sar ao principal escalão 
do andebol português», 
começou por dizer o no-
vo líder do Xico Andebol.

E a principal mudan-
ça que preconiza para o 
clube é mesmo o trabalho 
coletivo. Acima de tudo, 
passa por atrair o maior 
número de pessoas que 
gostam de andebol. Se 
isso acontecer, tudo se-
rá mais fácil. Se for ape-

nas o trabalho de uma 
pessoa isolada, isso será 

mais difícil. 
Assim, teremos a pos-

sibilidade de ir junto dos 
nossos parceiros e patro-
cinadores e mostrar que o 
clube está vivo para ven-
der a sua marca e ima-
gem e atrair novas pes-
soas», destacou.

E é nesta base que Dio-
go Leite Ribeiro preten-
de uma gestão profissio-
nal, ou seja, que tenha o 
contributo de todos para 
que nada falhe. «Num clu-
be que assenta o seu tra-
balho no voluntariado, 
teremos que ter uma ges-
tão profissional. Precisa-
mos de reunir um maior 
número de pessoas para 
que no final todas pos-
sam fazer um bocado e 
termos resultados mais 
satisfatórios».

Diogo Leite, à esquerda, com Otávio Santos e Ricardo Costa

... e Novo patrocinador

Andebol feminino a crescer

O novo presidente do Xico Andebol – que quer chegar 
ao mil associados – destacou o crescimento do ande-
bol feminino, que poderá ter a médio prazo uma equi-
pa sénior feita toda no clube e também revelou o novo 
patrocinador da equipa, os Têxteis JF Almeida.

Diogo Leite 
sucede 

a Alves Pinto 
na liderança 

do Xico

Diogo Leite no uso da palavra
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Andebol

Sporting e Benfica
no Torneio de S. Mateus

O torneio de S. Mateus em andebol, disputa-se nos dias 
18 e 19 de agosto, em Viseu, e este ano contará com a 
participação do campeão nacional, Sporting, e do vi-
ce-campeão, Benfica, a quem se juntam o Chekhovski 
Medvedi (Rússia) e o Chambéry SMB Handball (França).

O torneio realiza-se no Pavilhão Cidade de Viseu e 
a entrada do público é livre. No sábado jogam Spor-
ting-Chambéry ( 16h00) e Benfica-Chekhovski Med-
vedi (18h00). No domingo, a final é às 17h00.
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O
CCF Fermentões ar-
rancou, ontem, para 
uma nova tempora-
da, onde vai disputar 

o principal campeonato 
nacional de andebol, es-
calão em que já não par-
ticipava há muitos anos.

O conjunto vimara-
nense, que continua sob 
orientação técnica de Jo-
sé Vieira parte com um 
plantel formado por 19 
jogadores, entre os quais 
se contam algumas "ca-

ras novas", no caso, dois 
ex-juniores cedidos pe-
lo ABC, Diogo Duarte e 
Daniel Miranda, e ainda 
o guarda-redes Gaspar 
Cunha, que representava 
o Arsenal de Braga.

No entanto, o treina-
dor bracarense José Vieira 
pode vir, ainda, a receber 
mais alguns jogadores. Pa-
ra já, sabe que pode con-
tar com os seguintes:

Guarda-redes: Raúl 
Nunes, Pedro Carvalho e 

Andebol: I divisão

CCR Fermentões arrancou
para nova temporada

Gaspar Cunha.
Laterais: Rui Rolo, João 

Martins, Paulo Silva, Jo-
sé Ferreira e José Pedro 
Pinto.

Pivots: Nuno Pinheiro 
e João Barbosa.

Centrais:  Gonçalo Areias,
Paulo Caniço e Hélder 
Cunha.

Universais: Daniel Oli-
veira e Sérgio Ribeiro.

Pontas: Luís Martins, 
João Carvalho, Diogo 
Duarte e Daniel Miranda.

O Fermentões inicia 
a competição um pouco 
mais tarde que os restan-
tes adversários, uma vez 
que adiou para 26 de se-
tembro o encontro no pa-
vilhão do AC Fafe. Assim, 
o primeiro jogo em que 
vai participar será o rela-
tivo à 2.ª jornada, no dia 
12 de setembro, com a re-
ceção ao FC Porto. Segue-
-se, no dia 15 de setembro, 
a visita ao Benfica, e no 
dia 22, a receção ao Gaia.

Plantel do Fermentões para a época 2018/19
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SPORTING 2018/19 

POUÇÃO IDADE Q.IMEANTEMOt< 
1 Matei Asanin GR_- _ 24 -SPOrting 
2 Pedro Vaidés LE 23 Sporting 
5 Ectmilson Araújo LE 24 Sporting 
7 Bosko Bjelanovit LE 32 Sporting 
10 Claúdlo Pedroso LD 32 Sporting 
11 Carlos Ruesga C 33 Sporting 
13 Frankis Caro' LE  _ 30 Sporting 
15 Pedro Solha PE 36 Sporting 
16 Aljosa Cudlc GR 30 Sporting 
17 Tiago Rocha PV 32 Sporting 
18 Carlos Carneiro C 36 Sporting 
19 Fábio Chiuffa PD 29 Logrofio(Espanha) 
22 Neven Stjepanovic LD 25 DuhaH (Catar) 
29 Valentin Ghionea PD 34 1ilfisla Plock (Polónia) 
37 Ivan Nikcevic PE 37 Sporting 
82 Luís Frade PV 19 ÂguasSantas 
86 Matevz Skok GR 31 Sporting 
Treinador: Hugo Canela 

Sporting já trabalha com a ambição de entrar a ganhar a Supertaça 

~KL O Sporting quer repetir o sucesso das últimas 
duas épocas e fazer uma boa campanha na Europa 

Prontos para 
lutar pelo ui 
0 primeiro compromisso 
oficial dos comandados de 
Hugo Canela é contra o 
Benfica, a 26 de agosto, 
numa partida que vai 
decidir o vencedor da 
Supertaça. O troféu será 
disputado em Braga 

MIGUELGOUVEIAPEREZRA 
EM> "O objetivo é sempre o 
mesmo", recorda Hugo Ca-
nela, sorrindo e relembrando 
os títulos nacionais conquis-
tados pelo Sporting, soba sua 
orientação, nas duas últimas 
temporadas."Neste momen-
to, somos a referência e um 
alvo a bater. O que é bom, si-
nal de que estamos a fazer 
um bom trabalho", acrescen-
tou o treinador leonino. 

Depois de um estágio posi-
tivo no Catar, os bicampeões 
nacionais estão de volta a ter-
ritório nacional e já prepara-
ram o primeiro compromisso 
oficial, que será a Supertaça, 
frente ao Benfica, a 26 de 
agosto. Um troféu que os 
leões pretendem conquistar, 
tal como as restantes provas 
internas. "O Sporting é um 
clube grande, que luta por to-
das as competições e tam-
bém temos possibilidade de 
entrar diretamente na Liga 
dos Campeões, o que não vai 
ser fácil", analisou Hugo Ca-
nela. 

Fábio Chiuffa, Luís Frade, 
Valentin Ghíonea e Neven  

Stjepanovic são as caras no-
vas do Sporting para esta 
temporada, quatro reforços 
que foram bem recebidos, ga-
rante Carlos Carneiro. "A va-
lia deles é inquestionável, 
muita qualidade, boas pes-
soas e têm-se integrado bem. 

"Reforçámo-nos 
bem e penso que 
temos um plantei 
mais forte- 
Hug* Canela 
TreinadordoSporting 

Encontraram um grupo for-
te, que se dá bem, e estamos 
bem servidos", realçou o ca-
pitão leonino. 

Proveniente do Logrofio 
(Espanha), o brasileiro Fábio 
Chiuffa está entusiasmado 
com o novo desafio. "Estou 
num dos maiores clubes da 
Europa e o maior de Portugal. 
É muito gratificante fazer 
parte de uma equipa tãogran-
de", frisou, numa opinião 
partilhada por Luís Frade, 
outro dos reforços do plantel 
leonino:"Éum grande clube, 
com condições de trabalho 
fantásticas. Estou a viver um 
sonho. É uma honra poder 
treinar com o Tiago Rocha, 
Carlos Carneiro e Pedro So-
lha." 
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ANDEBOL. Em jogo de 
preparação para a Starligue de 
França (começa em setembro), 
o Tremblay, do ponta Pedro 
Portela (ex-Sporting), perdeu 
(29-30) com o Dunkerque, do 
lateral Wilson Davyes. 
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PRONTOS. 
Leões tiraram 

'  habitual foto 
de família do 
plantel. mas 
também dos 
quatro reforços 

AILEËÃO COM 
FOME DE TRI 
Campeões nacionais 
apresentaram a equipa 
com quatro reforços 
e a mesma ambição 

JOSE MORGADO 

Bicmnpeão nacional de forma 
categórica - com recorde de vitó-
rias - o Sporting apresentou on-
tem no Pavilhão João Rocha, em 
Lisboa, o plantelcom o qualvai lu-
tar não apenas pelo tricampeona-
to e pelas restantes competições 
internas, mas também por chegar 
mais longe na fortíssima Liga dos 
Campeões da EHF. 

"O Sporting é um grande clube, 
que luta por todas as competições 
em que se insere. Este ano entra -
mos diretos na Liga dos Ca m -  

peões, queremos passar a fase de 
grupos, mas sabemos que é muito 
difícil. Internamente, queremos 
conquistar já a Supertaça, lutar 
pelo campeonato e, claro, fechar 
com a Taça", confessou 1-Jugo Ca-
nela, treinador do Sporting, em 
jeito de lançamento da época. 

O técnico admite que as primei - 
ras semanas de pré - época - já com 
a presença dos quatro reforços 
(Chiuffa, Stjepanovic, Ghionea e 
Frade) - correram bem e que o 
leão está pronto não só para a Su-
pertaça (diante do Benfica), como 
também para o torneio de Viseu, já 
no próximo fim de semana. "O 
início é sempre bom, as pessoas 
aparecem sempre cheias de ex-
pectativas. Temos O plantei com-
pleto e é uma equipa de muita 
qualidade", confessou, fazendo  

umbalanço posit ivoda semana de 
trabalho no Qatar, que incluiu 
partidas com a seleção do país. 
"No Qatar treinámos bem, jogá-
mos com uma seleção com a pre-
paração muito avançada. Foi bom 
vergue já estamos em ótimas con-
dições. Os reforços são fantásticos 
e encaixam-se bem no grupo."  

'Cashball' fica à porta 
Canela não fugiu à questão sobre 
assuspeitas de corrupção que en 
volveram o andebol leonino, rela --
cionadas com o caso 'Cashball'. "É 
fácil lidar: limitamo- nos a fazer o 
nosso trabalho, que é jogar. O res-
to que sejadecidido !afora. O nos-
so foco é treinar, jogar e ganhar. o 

PLANTEL PARA 2018/19 
JOGADOR POSik /40 Clube Ant 
Asanin (CRO) CR Sporting 
Cuclic (ESL) GR Sporting 
Skok (ESL) GR Sporting 
Ruesga (ESP) Central Sporting 
Carneiro (POR)Central Sporting 
Valdes (CUB) LE Sporting 
Bosko (POR) LE Sporting 
Frankis (CUB) tE Sporting 
Edmilson (POR) LE Sporting 
Pedroso (POR) LD Sporting 
Stjepanovic (BOS) LD Duhad (QAT) 
Solha (POR) PE Sporting 
Nikcevic (SER) PE Sporting 
Chiuffa (BRA) PD Logrofio (ESP) 
Ghionea (ROU) PD Plock (POL) 
Nikcevic (SER) PE Sporting 
Rocha (POR) Pivô Sporting 
Frade (POR) Pivó Aguas Santas 

FALAM OS REFORÇOS 

"Este clube dá condições que 
outros não podem dar e tem o 
maior pavilhão de Portugal. 
Estou a viver um sonho" 
PEDRO FRADE, capitão 

"O Sporting é o maior clube de 
Portugal e um dos maiores da 
Europa. Não foi difícil decidir 
que vinha" 
FÁBIO CHIUFFA, reforço 
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