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ANDEBOL

Favoritismo assumido
3 Estreante FC Porto em dois encontros no Dragão e Benfica na
Polónia jogam para a Taça EHF
O FC Porto estreia-se este fim de
semana na Taça EHF a defrontar os
macedónios do Ohrid na 2.' fase de
qualificação, em dois encontros
agendados para o Dragão Caixa (15
horas), tendo os dragões estatuto de
visitante no de hoje e a confiança
por palavra de ordem, como se percebeu na antevisão, no palco dos jogos: «Estamos em boa forma. Por
isso, prevejo que a equipa esteja num
bom nível nos próximos três jogos» ,
realçou o treinador Lars Walther,
cuja estratégia passa por impor ritmo
elevado. «É uma equipa típica dos
Balcãs, joga de forma lenta, mas é
muito física. Por isso, temos de aproveitar a nossa velocidade.»
Apos início de época atribulado (2
derrotas, 1 empate) , o FC Porto soma
já três vitórias seguidas: «A equipa
está confiante e com vontade de começar esta ronda europeia. Vimos
de três vitórias consecutivas, uma
na casa do Sporting, o que fez subir
a nossa motivação», reforçou o guarda-redes Hugo Laurentino.
AFONSO AGUIAR

CALENDÁRIO
4 Taça EHF 4 2.° ronda 4 1.a mão 4 Hoje
Ohrid (Mac)—FC Porto

15.00 h

Pavilhão Dragão Caixa, no Porto
4 2.° mão 4 Amanhã
FC Porto—Ohrid (Mac)
Pavilhão Dragão Caixa, no Porto
Gwardia Opole (Pol)—Benfica

15.00 h
15.00 h

Hala Widowiskowo Sportawa Opolu, em Opole, Polónia

Benfica em vantagem
Já o Benfica defende amanhã, na
Polónia, a vantagem de 4 golos
(28-24) conquistada na Luz diante do
Gwardia Opole, e apenas com vitórias
averbadas entre campeonato e prova
europeia, os comandados de Carlos
Resende apostam no sucesso para
chegarem à 3.a ronda. Certo é que, e
face a estes jogos do fim-de-semana,
os compromissos relativos à 7.a
jornada do Andebol 1 tiveram de ser
adiados para a próxima quarta-feira,
dia em que o ISMAI recebe o FC Porto
(21 horas), com o dérbi Benfica-Sporting marcado para o dia seguinte
(19.30 h), sendo que, além das águias,
também os leões têm, amanhã,
compromisso em casa com os
franceses do Montpellier para a Liga
dos Campeões.
HUGO COSTA

Treinador dos dragões, Lars Walther tem expectativas altas para os jogos do fim de semana

Problemas
afetam ISMAI
3 Jogadores e equipa técnica com
significativos atrasos nos pagamentos
O ADA MAIA/ISMAI vive situação de
apreensão pelos sucessivos atrasos no
pagamento das verbas mensais
acordadas com a direção do clube e
que A BOLA apurou chegar, nalguns
casos, aos seis meses de atraso,
contabilizando a época passada e a
presente. O nosso jornal tentou
contactar, sem sucesso, o presidente
Luís Barros para uma explicação sobre
este tema. Certo é que a equipa sénior
a competir no Andebol 1 leva três

CALENDÁRIO
Andebol 1 4 7.ajornada 4 Hoje
Belenenses—AC Fafe
Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa

15.00 h

Boa Hora—São Bernardo

16.00 h

Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa
Arsenal Devesa—Madeira SAD
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga
Avanca—Xico Andebol

18.00 h

ILOO h

Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca
Águas Santas—ABC
18.00 h
Pavilhão da AA Águas Santas, na Mala
ISMAI—FC Porto (18 out.)
18.00 h
Pavilhão Municipal, na Maia
Benfica—Sporting (19 out.)
Pavilhão n° 2 da Luz, em Lisboa

19.30 h

vitórias nas seis jornadas realizadas sucessos com Avanca, AC Fafe e Xico
Andebol, derrota nas deslocações ao
Belenenses e Madeira SAD e na
receção ao ABC.
H. C.
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Ailer
rdir
Equipa madeirense joga hoje em Braga.

Madeira SAD favorito
em casa do Arsenal
EQUIPA MADEIRENSE
ESTÁ. QUASE QUE
OBRIGADA A VENCER
EM BRAGA, EQUIPA
AO ALCANCE
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
A sétima jornada da primeira fase
do campeonato nacional da I Divisão em andebol, seniores masculinos, reserva ao Madeira Andebol
SAD uma partida onde vencer e
somar a totalidade dos pontos em
disputa é quase 'obrigatória'.
De facto, o conjunto comandado pelo técnico Paulo Fidalgo assume hoje pelas 17 horas, frente
ao Arsenal Devesa, jogo a ter lugar no Pavilhão Flávio Sá Leite,
em Braga, como o ponto de partida para um ciclo de quatro encon-

tros onde as madeirenses apostam tudo para somarem outras
tantas vitórias. Não sendo claramente uma tarefa fácil, sobretudo
jogos fora da Região, este apronto
do Madeira SAD em Braga é certamente urna excelente oportunidade para que os três pontos regressem à Região. Bruno Moreira
está limitado fisicamente. Já o
central Hugo Lima teve apenas
repreensão registada e assim terá
a possibilidade de ir a jogo.
Na II Divisão, o Marítimo faz as
honras da casa recebendo pelas 18
horas, no Pavilhão do Complexo
Desportivo de Santo António, o CA
Póvoa. Uma partida quês e afigura complicada para os comandados do técnico Paulo Vieira. O
Póvoa apresenta-se no Funchal
com 9 pontos e três vitórias. Já os
verde-rubros somam 6 pontos e
duas vitórias. O factor casa poderá certamente ter peso para o
lado dos madeirenses.
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O Calendário Solidário da Universidade do Minho passa na edição de 2018 "todas as fronteiras" da
academia e conta, pela primeira vez, com atletas internacionais que aceitaram despir a roupa e
"preconceitos" para "ajudar e marcar a diferença".
Em declarações à agência Lusa, o mentor do projeto, o fotógrafo e atleta Nuno Gonçalves, revelou que
a quarta edição da iniciativa vai contar, além da participação dos atletas da academia minhota, com a
equipa feminina de andebol da Universidade do Porto e com duas atletas internacionais, a espanhola
Rocío Sánchez Estepa, campeã do mundo universitária de karaté e a britânica Samantha Murray, vicecampeã olímpica em 2012 na disciplina de pentatlo moderno.
Segundo explicou o fotógrafo, o objetivo do Calendário Solidário é angariar verbas para o Fundo Social
de Emergência da Universidade do Minho, uma iniciativa da associação académica da instituição
minhota que apoia estudantes com dificuldades económicas e que já recebeu cerca de 18 mil euros
resultantes de vendas e doações relacionadas com o Calendário Solidário.
"Começámos só com os atletas de judo, abrimos a porta a outros atletas e a outros grupos da
academia mas este ano passamos todas as fronteiras da academia e nacionais. Termos atletas
internacionais de renome, esta internacionalização do projeto, é um dos maiores reconhecimentos que
podíamos ter, depois de na edição de 2016 [para os calendários de 2017] termos tido a participação
do Emanuel Silva", campeão olímpico de canoagem salientou Nuno Gonçalves.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
Para o fotógrafo, "o sucesso deste calendário é que apesar de haver nus, não há qualquer conotação
erótica, não se explora a nudez, são nus atléticos, artísticos e quer atletas, estudantes e quer quem
compra o calendário entende isso e entende sobretudo a importância do fim que se dá ao dinheiro
conseguido".
Rita Vilaça, campeã nacional de ténis que participa no calendário de 2018, salientou precisamente o
"fim solidário" da iniciativa que, disse, "dá coragem e entusiasmo" para tirar as fotografias.
"Foi muito divertido. Eu já conhecia o Nuno e o projeto, o propósito dele [do projeto], ajudar e marcar
a diferença, foi o que me motivou. No início estava bastante nervosa mas a sessão correu de uma
forma tão confortável, à vontade, que acabou por não custar. Acho que há o medo e o preconceito até
tirar as fotografias mas depois de as ver tudo isso passa", explicou a atleta.
Ainda com o calendário para 2018 por fechar, Nuno Gonçalves já pensa nos meses de 2019, revelando
um desejo em jeito de desafio.
"Queria muito ter um dos estudantes que beneficiou do Fundo Social de Emergência. Era dar um
rosto, um de muitos, ao que nos move nesta iniciativa", disse.
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pelas 17h00

Arsenal da Devesa
recebe
Madeira SAD
O Arsenal da Devesa, que
na última ronda perdeu,
"fora de casa", com o ABC/
/Minho (29-20), recebe,
esta tarde (17h00), no mesmo palco, ou seja, no Flavio Sá Leite, o Madeira
SAD, quinto classificado
do principal campeonato de andebol luso.

AC Fafe em Belém
O AC Fafe joga, esta tarde
(15h00), no Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa, com
o Belenenses.

Xico com Avanca
Pelas 18h00, no reduto do
AA Avanca, entra em cena
o CD Xico Andebol.
Hoje jogam-se, ainda,
o Boa Hora FC-CD São
Bernardo e o Águas Santas-ABC/UMinho (18h00):
As partidas Benfica-Sporting e Maia/ISMAI-Porto foram adiadas.
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águas santas-abc/uminho é hoje. jorge rito pede concentração

DM

«Derrota recente do Águas Santas
pode tornar as coisas mais difíceis»
pedro vieira da silva

ABC/UMinho, segundo classificado
do Andebol 1, que
está a dois pontos
de Benfica (segundo) e
Sporting (leões têm mais
um jogo disputado), joga,
esta tarde (18h00), no reduto do Águas Santas, em
partida relativa à 7.ª jornada. O técnico dos minhotos, Jorge Rito, não espera facilidades...
«Cada jogo que fazemos é diferente, mas todos muito difíceis. Este
jogo com o Águas Santas
chega num contexto especial, porque o nosso próximo adversário vem de
uma derrota inesperada,
com o CD Xico Holanda,

O

Tomás Albuquerque em dúvida para o jogo de hoje

e isso a nós não faz grande diferença, mas sabe-

mos que, provavelmente, isso ainda irá aumentar

mais as nossas dificuldades para o jogo. Nós estamos conscientes que temos de fazer o mesmo
que temos feito: empenho máximo, concentração e vontade de vencer.
Se assim for, conseguiremos ganhar», destacou o
técnico que, esta temporada, já ergueu a Supertaça, após bater, em Mêda,
o Sporting.
O campeonato é «muito longo», lembra Jorge
Rito, que espera estar nas
decisões para, nessa altura, ter uma palavra a dizer.
«Nós chegamos aqui
não por mero acaso. Foi
pelo resultado do trabalho dos jogadores. Estamos num momento, na
sexta jornada, ainda sem

derrotas. Temos de pensar
no que fizemos até aqui e
temos de fazer o mesmo
para a frente. O campeonato é muito longo, nós
queremos estar no grupo da frente o máximo de
tempo possível e entrar na
fase final com alguma coisa para dizer, ou seja, com
pontos suficientes para ter
uma palavra a dizer sobre
o que se vai passar e decidir», finalizou.

Tomás Albuquerque
ainda em dúvida
Tomás Albuquerque, que
sofreu uma entorse no
embate com o Arsenal
da Devesa, está em dúvida para a partida de hoje,
no Pavilhão Municipal de
Águas Santas.

hugo rocha lembra derrotas com o águas santas

«Têm sido dor de cabeça»
central Hugo Rocha, um dos elementos mais experientes
do plantel, espera dificuldades no jogo desta tarde.
«Para mim, a invencibilidade pouco me diz.
Pode ter a ver com questões de calendário ou os
adversários. O Águas Santas é uma dor de cabeça.
Tem sido uma dor de cabeça. Sem puxar muito
pela memória recordo-me
de, nos últimos anos, nos
terem ganho três ou quatro vezes. Mas nós, contra
qualquer adversário, jogamos sempre para vencer.
Umas vezes temos mais
dificuldades, outras menos, às vezes por culpa
própria», vincou.
«Mas queremos muito vencer, até para marcarmos a nossa posição
no campeonato. E, claro,
queremos começar a ga-

DM

O

Hugo Rocha com Jorge Rito

nhar jogos fora, e importantes, como é este com
o Águas Santas», vincou.
«A derrota do nosso
próximo adversário com
o Xico Andebol é mais
uma chamada de atenção para nós. Certamente,
este era um jogo que não
estavam a contar perder.

E, quando se está numa
fase negativa, a ideia dos
jogadores e dos técnicos
passam por querer, rapidamente, voltar aos sucessos e dizer "presente". E,
jogando em casa, espero
muitas dificuldades para
nós, mas estamos preparados», finalizou.
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ABC/UMINHO
JOGA EM
ÁGUAS SANTAS
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FC Porto inicia este fim de semana a campanha europeia de 2017/18, com as duas mãos
da segunda eliminatória da Taça EHF a decorrerem no Dragão Caixa
1110

NOVO DRAGAO COMEÇA
ATAQUE INTERNACIONN.
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Lars Walther dá a palestra aos jogadores antes de começar o treino
É frente aos macedónios do
HC Ohrid 2013 que os
portistas têm jornada
dupla este fim de semana.
Uma típica equipa balcânica, diz o técnico Lars
Walther, assumindo o
favoritismo
RUICIUMUIRMIS
•••"Vi três jogos, trata-se de
urna típica equipa balcânica.
Jogam um pouco devagar e
têm muito poderio físico". Assim descreveu Lars Walther o
HC Ohrid 2013, daMacedónia,
adversário do FC Porto na segunda eliminatória da Taça
EHF, cujas duas mãos terão
lugar no Dragão Caixa, hoje e
amanhã, às 15 horas. "Acho
que somos os favoritos para
estes dois jogos", continuou o
técnico dinamarquês no lançamento deste arranque dos
portistas para novas batalhas
intemacionais."Ehnportante
que joguemos à nossa veloci-

11

"É importante que
joguemos à nossa
velocidade. Se
ioga retos devagar
será bom para eles"

Lars Walther
Treinador do FC Porto

"Estamos alerta e
vamos fazer tudo
para que os dois
resultados possam
ser positivos"
Hugo
Guarda-redes do FC Porto

dade. Se jogarmos devagar
será bom para eles. Quero que
mantenhamos a nossa identidade e a jogar em velocidade",
avisou ainda o nórdico, dando
conta, como tem vindo a fazer
nosúltimos tempos, da evolução da equipa após uma entrada em falso na temporada duas derrotas e um empate
nas três primeiras jornadas do
campeonato. "Toda a equipa
trabalha muito bem e estamos
alinhados em direção ao nosso
novo andebol. É um jogo rápido, com novos sistemas, jogamos muito mais largo, com
mais paciência e todas as semanas nos apresentamos um
pouco melhor", lembrou.
Já o guarda-redes Hugo Laurentino disse que "a equipa
está confiante e com vontade
de começar esta ronda europeia", deixando a garantia:
"Estamos alerta evamos fazer
tudo para que os dois resultados possam ser positivos".

Vertente física muito trabalhada
Do período de tempo do treino do FCPorto que foi
aberto à comunicação social deu para perceber uma
grande preocupação com a vertente física. Sob a orientação de Tiago Cadete, o plantel portista, animado,
dedicou-se a vários exercícios. Fora de combate está
André Gomes, embora tivesse feito parte do aquecimento e, a seguir, trabalho específico, e Leandro Semedo,
que segunda-feira será operado.
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DAM E MARCAM
João Jacob Ramos , com oito
golos, e Nuno Rebelo, com
seis, ajudaram o Lions na
vitória sobre o Quintus, por
33-26, na sexta jornada da
Beneleague. Hoje, às 18h30,
defrontam os noruegueses
do Arendal, na segunda mão
da segunda eliminatória da
Taça EHF. No primeiro jogo,
ccan cinco golos de cada um
dos portugueses, a equipa
holandesa perdeu, em casa,
por 25-28. —v.º
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O Calendário Solidário da Universidade do Minho passa na edição de 2018 "todas as fronteiras" da
academia e conta, pela primeira vez, com atletas internacionais que aceitaram despir a roupa e
"preconceitos" para "ajudar e marcar a diferença".Em declarações à agência Lusa, o mentor do
projeto, o fotógrafo e atleta Nuno Gonçalves, revelou que a quarta edição da iniciativa vai contar,
além da participação dos atletas da academia minhota, com a equipa feminina de andebol da
Universidade do Porto e com duas atletas internacionais, a espanhola Rocío Sánchez Estepa, campeã
do mundo universitária de karaté e a britânica Samantha Murray, vice-campeã olímpica em 2012 na
disciplina de pentatlo moderno. Segundo explicou o fotógrafo, o objetivo do Calendário Solidário é
angariar verbas para o Fundo Social de Emergência da Universidade do Minho, uma iniciativa da
associação académica da instituição minhota que apoia estudantes com dificuldades económicas e que
já recebeu cerca de 18 mil euros resultantes de vendas e doações relacionadas com o Calendário
Solidário. "Começámos só com os atletas de judo, abrimos a porta a outros atletas e a outros grupos
da academia mas este ano passamos todas as fronteiras da academia e nacionais. Termos atletas
internacionais de renome, esta internacionalização do projeto, é um dos maiores reconhecimentos que
podíamos ter, depois de na edição de 2016 [para os calendários de 2017] termos tido a participação
do Emanuel Silva", campeão olímpico de canoagem salientou Nuno Gonçalves. Para o fotógrafo, "o
sucesso deste calendário é que apesar de haver nus, não há qualquer conotação erótica, não se
explora a nudez, são nus atléticos, artísticos e quer atletas, estudantes e quer quem compra o
calendário entende isso e entende sobretudo a importância do fim que se dá ao dinheiro
conseguido".Rita Vilaça, campeã nacional de ténis que participa no calendário de 2018, salientou
precisamente o "fim solidário" da iniciativa que, disse, "dá coragem e entusiasmo" para tirar as
fotografias. "Foi muito divertido. Eu já conhecia o Nuno e o projeto, o propósito dele [do projeto],
ajudar e marcar a diferença, foi o que me motivou. No início estava bastante nervosa mas a sessão
correu de uma forma tão confortável, à vontade, que acabou por não custar. Acho que há o medo e o
preconceito até tirar as fotografias mas depois de as ver tudo isso passa", explicou a atleta. Ainda com
o calendário para 2018 por fechar, Nuno Gonçalves já pensa nos meses de 2019, revelando um desejo
em jeito de desafio. "Queria muito ter um dos estudantes que beneficiou do Fundo Social de
Emergência. Era dar um rosto, um de muitos, ao que nos move nesta iniciativa", disse.
Lusa
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(15), Boa olora-S. Bernardo (16). Arsenal (»vasaMadeira SAD (171 Avaria-AcoAndebol (18). Águas
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Guirnaráes-lévbes, Aves-P Feitora, Fho Ave-Moreirense, F C Pores-Cesarense ‘1.1). 611Werne-Chaves. Boausta-Braga Zona Sia - Bentica-Estonk
Aradamtra-V Setúbal Sporong-U Leria, Arcananense-Cova Piedade, Sacavenense-Real, NavalBelenense. logos as 15 horas
lunioresA (L' Fax)- Séde - Mondinense-Vianense, Mereléense-Macedo Cavaleiros,
Vizela-Freamunde, Caçador Tapas-Faca coo, Fale-Varara Serie 8 - Ac Viseu-Pen3fiel (L), Paredes-U Mogueirense, Orrverense-Sousense, Feaense-Sp. Espinha Arcuca-Padroense. Série C - Sp.
Coviela-Tondelat Belfa-Mar-Uno» FC. V MocidadeSp Pombal Eirense-Gouveta. Lus VildernoinhasAnadia Série D - Torreense-Califfiense. &CocoSinuense. Amanse-Nacional. Atverca-Loures, G AIcobaça-Fut. BenOca. Serie E - Portimonense-Lus
ÉRNa. Oeiras-Prata Mirantes, Olhanertse-Pinhalnovense, Amora-linda-a-Velha. logos às 15 horas
Juniores 8 (1.. Fase) - Sede 8 - Leixões-Padroense
(111 Acadêmica-Forense (15 - Pedlulha)
»Monas C (L. Fase)- Serie A - P Ferreira-Rio Ave
(11)
A. F. Pato - Daviseo de Elite Sere 2 - Penaria' 13S. P. Cova (15)
DIvisão de Hora - Sane 1- Águias Erriz-FC Felguerras 8 (15 - CD Freamunde)
I! Divisais (1.' Fase) - Sele 1 - hm. Lamoso-Lagares (15 - Campo da Cit3na).
2' 11Maio (1.1. Fase) - Sare 1- Aliados B-Monte
COrdffl (15) Bougadense-Sp Cruz (15), FerreiraGerv4Je (15). MG Costa-Baila (15 - Campo de Ennlha), Nun'Alvares 8-Salgueiros 08,(15). Série 2 LCCI B-Codessos (15) M FigueirO-Bakk B(16).
Juniores - ~sio Sêfte 1- Pedras RubrasLetra^ 01 Douro-Colrubiavs, Gfild-Balasar, Boavism-Arcozelo (14.30). Leça-Padroense (Mixt Laça
Palmeira), Mata bdador-Salguelros. Folgasa MaltCanidelo, Castelo Maia-Rio Ave. Série 2 - SobradoTrofense, Alfenense-Barro.saz, A Gandra-S. Matará* AD Lousada-Drsense, Felgueitas 1932-Ir
SC Ro finto-Amai-ante, Gondomar-Via Meã Aiados-Loa(13) Jogos as 15 horas.
Armes -1' Ceseslo - Sane 1- titia FC-Leorões. Canrcielo-Arcazelo (15) Sane 2 - Penariel-S. Maninho
(Est Beta Vista). Freamwde-hisense(131 Gandomar-Aves (13) Trofense-P. Ferreira (15)
Infantis V' %leio Sane 1- Rio Ave-Cd. Ermasinde (13) Gigo-Ma§a Lidador (17), Alfenense-Dra
9011 Force (1315), Boavista-Gonchm Mata (18) Salguevos 08-Arcozelo (11- CD Campanha). COMbraes-Varzint Candal-01 Doura LenCes-Valadares
Gaia (17 - Mut Leça Palmeira). Série 2- Sohreirense-Alpendorada (1315) Amaraste-E Fanzeres, AD
Lousada-Trofense (13.15) Frearnunde-Cal Cidrões
(1730), Feigueras 1932-Aves (1315), ParedesGondemar (13), Lara-Penaria' (17) P Ferfetira-Varazti (1315) logos as 15 horas.
Fiem.- Taça UEFA (Fase de Gaipos) - Grupo 2
(Eslovenia)- Braga-Drnamo Moscovo (18.30) Grupo 3 (Servia)- Sporong-Ekchornac (1930)
Fax)- Quem Lombos-Fabril 87151
Fucsal Azernés-Rio Ave (1730), Aves-Belenenses
(18). Bunnhosa-Pinheirerne (18)
lideaselen Pasta- Supertaça António Lhes'.
mento - Sp Tomar -F C Porto (18 - PaV Mun. Enuontamento)
Taça Contes/anal (Final Falua/)tena) Meias-tetos
Cloaa Barcelos-Oherense1171 thareggo-Retrs (2D)
Voleibol -1' Divido Nacional (1' Fase)- Benfica Goimardes (15) Esmord-k S Mamada (17),
Lesões-Castelo Mau (17)
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Calendário Solidário da UMinho com atletas internacionais sem roupa nem
preconceitos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Notícias Online

Data Publicação:

14/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7325f287

Lusa
Hoje às 10:35, atualizado às 10:38
O Calendário Solidário da Universidade do Minho passa na edição de 2018 "todas as fronteiras" da
academia e conta, pela primeira vez, com atletas internacionais que aceitaram despir a roupa e
"preconceitos" para "ajudar e marcar a diferença".
Em declarações à agência Lusa, o mentor do projeto, o fotógrafo e atleta Nuno Gonçalves, revelou que
a quarta edição da iniciativa vai contar, além da participação dos atletas da academia minhota, com a
equipa feminina de andebol da Universidade do Porto e com duas atletas internacionais, a espanhola
Rocío Sánchez Estepa, campeã do mundo universitária de karaté e a britânica Samantha Murray, vicecampeã olímpica em 2012 na disciplina de pentatlo moderno.
Segundo explicou o fotógrafo, o objetivo do Calendário Solidário é angariar verbas para o Fundo Social
de Emergência da Universidade do Minho, uma iniciativa da associação académica da instituição
minhota que apoia estudantes com dificuldades económicas e que já recebeu cerca de 18 mil euros
resultantes de vendas e doações relacionadas com o Calendário Solidário.
"Começámos só com os atletas de judo, abrimos a porta a outros atletas e a outros grupos da
academia mas este ano passamos todas as fronteiras da academia e nacionais. Termos atletas
internacionais de renome, esta internacionalização do projeto, é um dos maiores reconhecimentos que
podíamos ter, depois de na edição de 2016 [para os calendários de 2017] termos tido a participação
do Emanuel Silva", campeão olímpico de canoagem salientou Nuno Gonçalves.
O melhor do Jornal de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Jornal de Notícias.
Subscrever
Para o fotógrafo, "o sucesso deste calendário é que apesar de haver nus, não há qualquer conotação
erótica, não se explora a nudez, são nus atléticos, artísticos e quer atletas, estudantes e quer quem
compra o calendário entende isso e entende sobretudo a importância do fim que se dá ao dinheiro
conseguido".
Rita Vilaça, campeã nacional de ténis que participa no calendário de 2018, salientou precisamente o
"fim solidário" da iniciativa que, disse, "dá coragem e entusiasmo" para tirar as fotografias.
"Foi muito divertido. Eu já conhecia o Nuno e o projeto, o propósito dele [do projeto], ajudar e marcar
a diferença, foi o que me motivou. No início estava bastante nervosa mas a sessão correu de uma
forma tão confortável, à vontade, que acabou por não custar. Acho que há o medo e o preconceito até
tirar as fotografias mas depois de as ver tudo isso passa", explicou a atleta.
Ainda com o calendário para 2018 por fechar, Nuno Gonçalves já pensa nos meses de 2019, revelando
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um desejo em jeito de desafio.
"Queria muito ter um dos estudantes que beneficiou do Fundo Social de Emergência. Era dar um
rosto, um de muitos, ao que nos move nesta iniciativa", disse.
2017-10-14 10:35
Lusa
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Pág: 33
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Period.: Diária

Área: 4,90 x 12,62 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ABC de olho
na liderança
©O ABC pode assumir a liderança do Campeonato Nacional se vencer, hoje, na visita ao sempre complicado
terreno do Águas Santas. Esta
74 jornada pode ser de boa
memória para a formação de
Braga porque beneficia do
facto de Benfica e Sporting só
jogarem a meio da semana
(devido aos compromissos
europeus) e, numa jornada de
dérbi, poderá passar um dos
grandes de Lisboa na classificação...
Nos restantes jogos de hoje,
o Belenenses recebe o AC Fafe, ao passo que o São Bernardo, último classificado e recém-promovido à P Divisão,
visita o Boa Hora. O Madeira
SAD vai a Braga medir forças
com o Arsenal. O Avanca estará frente a frente como Xico
Andebol e, na quarta- feira, o
Maia ISMAI receberá o FC
Porto. o
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ANDEBOL

A RECEITA ESTÁ NO
CONTRA-ATAQUE
FC Porto disputa hoje e
amanhã a 2.a eliminatória
da Taça EHF frente aos
macedónios do Ohrid 2013
1211"Pensoqueoprocessoderecuperação defensivo deles é um pouco
lento e nós podemos aproveitar esse
fator, apostando no contra-ataque."
Esta foi a receita dada pelo treinador
do FC Porto, Lars Walther, ao Porto
Canal, para hoje (às 15 horas) levar de
vencida a formação macedónia do
Ohrid 2013, em jogo relativo à primeira mão da 2a eliminatória da Taça
EHF. Os azuis ebrancos, que beneficiamduplamente do fator casa nesta
eliminatória (osdoisjogossãodisputados no Dragão Caixa, a segunda
mão será amanhã à mesma hora),

"A EQUIPA ESTÁ CONFIANTE E
ESTAMOS TODOS À ESPERA PARA
COMEÇAR A JOGAR", DISSE O
PORRSTA HUG° EAURENTINO

sentem-se preparados para a estreia
nasprovaseuropeias.
"Vimos três jogos deles. Penso
que é uma equipa típica dos Balcãs,
jogam devagar e têm um grande
poder físico", adiantouotécnicodinamarquês.
Também Hugo Laurentino deu o
mote para o encontro de hoje. "A
equipa está confiante e estamos to dos à espera para começar a jogar
esta ronda europeia", referiu o
guarda- redes portista.
Na mesma prova está o Benfica. Os
encarnados receberam e venceram
o Gwardia Opole (28- 24) na 1' mão.

APOSTOS. Lars Walther estudou o adversário ao pormenor

Amanhã (às 15h00), na Polónia, os
comandadosdeCarlosResendeprecisam de segurar a vantagem de 4
golos para seguirem para a 3' eliminatória, que dará acesso à fase de
gniPos.
Champions sem amizade
O Sporting recebe amanhã (às 18
horas) o Montpellier, para a 5' jornada do Grupo D da Liga dos Cam peões. Na antevisão, o sportin-

guist a e antigo jogador dos france ses, Felipe Borges, garantiu que as
amizades não entrarão em campo.
"Passei três anos maravilhosos lá,
mas a amizade vai ficar de lado",
assegurou ao site leonino.
Nos outros jogos do grupo, os
turcos do Besiktas recebem hoje
os ucranianos do Motor Zaporozhye e os macedónios do Metalurg vão ao terreno dos russos
do Medvedi. q D.M.
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A receita de Lars Walther está no contra-ataque

Tipo Meio:

Internet
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Record Online

Data Publicação:

14/10/2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=88ee2836

FC Porto disputa sábado e domingo a 2.ª eliminatória da Taça EHF frente aos macedónios do Ohrid
2013
"Penso que o processo de recuperação defensivo deles é um pouco lento e nós podemos aproveitar
esse fator, apostando no contra-ataque." Esta foi a receita dada pelo treinador do FC Porto, Lars
Walther, ao Porto Canal, para levar de vencida a formação macedónia do Ohrid 2013, este sábado
(15h00), na primeira mão da 2ª eliminatória da Taça EHF.
Os azuis e brancos, que beneficiam duplamente do fator casa nesta eliminatória (os dois jogos são
disputados no Dragão Caixa, a segunda mão será no domingo à mesma hora), sentem-se preparados
para a estreia nas provas europeias.
"Vimos três jogos deles. Penso que é uma equipa típica dos Balcãs, jogam devagar e têm um grande
poder físico", adiantou o técnico dinamarquês.
Também Hugo Laurentino deu o mote para o encontro de hoje. "A equipa está confiante e estamos
todos à espera para começar a jogar esta ronda europeia", referiu o guarda-redes portista.
Na mesma prova está o Benfica. Os encarnados receberam e venceram o Gwardia Opole (28-24) na
1.ª mão. Domingo (15h00), na Polónia, os comandados de Carlos Resende precisam de segurar a
vantagem de 4 golos para seguirem para a 3ª eliminatória, que dará acesso à fase de grupos.
Champions sem amizade
O Sporting recebe também no domingo (18h00) o Montpellier, para a 5.ª jornada do Grupo D da Liga
dos Campeões. Na antevisão, o sportinguista e antigo jogador dos franceses, Felipe Borges, garantiu
que as amizades não entrarão em campo. "Passei três anos maravilhosos lá, mas a amizade vai ficar
de lado", assegurou ao site leonino.
Nos outros jogos do grupo, os turcos do Besiktas recebem hoje os ucranianos do Motor Zaporozhye e
os macedónios do Metalurg vão ao terreno dos russos do Medvedi.
2017/10/14
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Por Record
"Penso que o processo de recuperação defensivo deles é um pouco lento e nós podemos aproveitar
esse fator, apostando no contra-ataque." Esta foi a receita dada pelo treinador do FC Porto, Lars
Walther, ao Porto Canal, para levar de vencida a formação macedónia do Ohrid 2013, este sábado
(15h00), na primeira mão da 2ª eliminatória da Taça EHF. Os azuis e brancos, que beneficiam
duplamente do fator casa nesta eliminatória (os dois jogos são disputados no Dragão Caixa, a segunda
mão será no domingo à mesma hora), sentem-se preparados para a estreia nas provas
europeias."Vimos três jogos deles. Penso que é uma equipa típica dos Balcãs, jogam devagar e têm
um grande poder físico", adiantou o técnico dinamarquês.Também Hugo Laurentino deu o mote para o
encontro de hoje. "A equipa está confiante e estamos todos à espera para começar a jogar esta ronda
europeia", referiu o guarda-redes portista.Na mesma prova está o Benfica. Os encarnados receberam
e venceram o Gwardia Opole (28-24) na 1.ª mão. Domingo (15h00), na Polónia, os comandados de
Carlos Resende precisam de segurar a vantagem de 4 golos para seguirem para a 3ª eliminatória, que
dará acesso à fase de grupos.Champions sem amizadeO Sporting recebe também no domingo (18h00)
o Montpellier, para a 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Na antevisão, o sportinguista e
antigo jogador dos franceses, Felipe Borges, garantiu que as amizades não entrarão em campo.
"Passei três anos maravilhosos lá, mas a amizade vai ficar de lado", assegurou ao site leonino.Nos
outros jogos do grupo, os turcos do Besiktas recebem hoje os ucranianos do Motor Zaporozhye e os
macedónios do Metalurg vão ao terreno dos russos do Medvedi.
00:55
por
Record
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O Calendário Solidário da Universidade do Minho passa na edição de 2018 "todas as fronteiras" da
academia e conta, pela primeira vez, com atletas internacionais que aceitaram despir a roupa e
"preconceitos" para "ajudar e marcar a diferença".
PUB
PUB
Em declarações à agência Lusa, o mentor do projeto, o fotógrafo e atleta Nuno Gonçalves, revelou que
a quarta edição da iniciativa vai contar, além da participação dos atletas da academia minhota, com a
equipa feminina de andebol da Universidade do Porto e com duas atletas internacionais, a espanhola
Rocío Sánchez Estepa, campeã do mundo universitária de karaté e a britânica Samantha Murray, vicecampeã olímpica em 2012 na disciplina de pentatlo moderno.
Segundo explicou o fotógrafo, o objetivo do Calendário Solidário é angariar verbas para o Fundo Social
de Emergência da Universidade do Minho, uma iniciativa da associação académica da instituição
minhota que apoia estudantes com dificuldades económicas e que já recebeu cerca de 18 mil euros
resultantes de vendas e doações relacionadas com o Calendário Solidário.
"Começámos só com os atletas de judo, abrimos a porta a outros atletas e a outros grupos da
academia mas este ano passamos todas as fronteiras da academia e nacionais. Termos atletas
internacionais de renome, esta internacionalização do projeto, é um dos maiores reconhecimentos que
podíamos ter, depois de na edição de 2016 [para os calendários de 2017] termos tido a participação
do Emanuel Silva", campeão olímpico de canoagem salientou Nuno Gonçalves.
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
Subscrever
Para o fotógrafo, "o sucesso deste calendário é que apesar de haver nus, não há qualquer conotação
erótica, não se explora a nudez, são nus atléticos, artísticos e quer atletas, estudantes e quer quem
compra o calendário entende isso e entende sobretudo a importância do fim que se dá ao dinheiro
conseguido".
Rita Vilaça, campeã nacional de ténis que participa no calendário de 2018, salientou precisamente o
"fim solidário" da iniciativa que, disse, "dá coragem e entusiasmo" para tirar as fotografias.
"Foi muito divertido. Eu já conhecia o Nuno e o projeto, o propósito dele [do projeto], ajudar e marcar
a diferença, foi o que me motivou. No início estava bastante nervosa mas a sessão correu de uma
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forma tão confortável, à vontade, que acabou por não custar. Acho que há o medo e o preconceito até
tirar as fotografias mas depois de as ver tudo isso passa", explicou a atleta.
Ainda com o calendário para 2018 por fechar, Nuno Gonçalves já pensa nos meses de 2019, revelando
um desejo em jeito de desafio.
"Queria muito ter um dos estudantes que beneficiou do Fundo Social de Emergência. Era dar um
rosto, um de muitos, ao que nos move nesta iniciativa", disse.
COMENTÁRIOS
14 de OUTUBRO de 2017 - 10:35
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