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Campeonato da Europa de Andebol
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a23c249a-b5ee-49dd-96cfe3778b06d74a&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
Já arrancou a 2ª fase do Campeonato da Europa de Andebol na Croácia. Os croatas venceram a
Bielorrússia.
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2018-01-19 09:21
RTP 3 - 24 Horas , 2018-01-18 00:45
RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2018-01-19 09:21
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Bielorrússia e Sérvia afastadas
DARKO BANDIC/AP

+ Croácia teve de puxar dos galões para ganhar aos bielorrussos na fase final do Europeu
Ainda está tudo por definir no
que diz respeito aos dois semifinalistas que transitam do grupo I da
fase final do Europeu masculino,
mas desde os respetivos desaires de
ontem, ante Noruega e Croácia, é
certo que Sérvia e Bielorrússia não são
candidatas a essas posições.
Na Arena de Zagreb, a Croácia foi

Noruegueses somaram 3.' vitória seguida

surpreendida pela réplica recebida
dos bielorrussos, que só perdeu por
25-23. Após o desaire na fase preliminar, em Split, frente à poderosa
Suécia - uma das 4 candidatas aos 2
lugares das semifinais, a par da França, Noruega e Croácia -, os anfitriões
melhoraram a forma e reorganizaram-se, como reconheceu o croata
do PSG, Luka Stepancic. «Bastou
um bom ataque, defesa mais acertada e 2 pontos deram-nos a vitória»,
refletiu. Dito assim, até pareceu fá-

cil, mas a 2 minutos do fim o marcador registava empate (23-23).
No jogo arbitrado pelo duo português Duarte Santos /Ricardo Fonseca, a Sérvia foi incapaz de contrariar o poderio dos noruegueses,
medalhados de prata no Mundial.
Os escandinavos construíram parcial de 7-1 entre os minutos 32 e 39
para averbar terceira vitória consecutiva e consolidar a liderança no
grupo, com 32-27. «Sentimos muitos problemas na 1.-a parte, mas voltámos mais fortes. Estamos ansiosos
por jogar com a Croácia», salientou
o treinador Christian Berge.
C. L.
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O ANDEBOL. Estrela da seleção
feminina norueguesa, Nora Mork
acusa a equipa masculina de ter
roubado e divulgado na Internet
fotografias em que aparece nua.

Página 3

A4

ID: 73186679

19-01-2018

Meio: Imprensa

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 20,73 x 30,39 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ABC/UMinho assina protocolo
com escola profissional Profitecla
MAIOR DINAMISMO e ligação às instituições da cidade, a direcção do ABC arrancou, ontem, com um
projecto de parcerias para engrandecer cada vez mais o clube. Profitecla é a primeira de muitas.
ANDEBOL

| Miguel Machado |

A direcção do ABC/UMinho assinou ontem uma parceria de colaboração com a Escola Profissional da Profitecla - pólo de
Braga. Protocolo estabelecido
entre as duas instituições vai
permitir que os alunos da Profitecla possam participar activamente na organização dos eventos desportivos realizados pelo
ABC — jogos do campeonato
nacional, provas europeias e torneios — nomeamente ao nível
do acolhimento das equipas adversárias no Pavilhão Flávio Sá
Leite, pelos alunos do curso de
Turismo, e também num serviço
de ‘catering’ pelos alunos da
Restauração, entre outras iniciativas de intercâmbio.
Rui Silva, presidente do ABC,
que prometeu abrir as portas do
clube às instituições da cidade
quando tomou posse em Setembro, afirma que esta parceria “é a
primeira de muitas” que tem em
carteira no sentido de criar
“maior dinamismo no clube” e
promover uma ligação mais próxima com as empresas e com os
jovens bracarenses.
“O ABC é uma instituição de
âmbito nacional, mas que privilegia as parcerias com as instituições da sua cidade, nomeadamente as que trabalham com os
jovens, porque também somos
um de formação. Esta é uma primeira parceria de várias que o

+ pavilhão
Sobre o ponto da situação
nas obras de construção
do novo pavilhão Flávio Sá
Leite, o presidente do ABC
referiu que está em negociações com o Município
de Braga, e que a direcção
vai brevemente entregar
um “caderno de encargos”
das necessidades do clube.

DR

Direcção do ABC/UMinho assinaram ontem protocolo de colaboração e intercâmbio com a Escola Profissional Profitecla de Braga

lll
“Objectivo com estas parcerias é engrandecer cada
vez mais o clube. Não somos
só andebol, somos muito
mais que isso. Queremos
cativar as empresas, ter
cada vez mais sócios, fazer
este género de protocolos
com as instituições da
cidade porque ficamos
todos a ganhar.”

Rui Silva

(presidente do ABC/UMinho)

ABC vai concretizar no futuro.
Não somos só andebol, somos
muito mais do que isso e queremos realizar parcerias com outras instituições. Relativamente
ao protocolo com a Profitecla visa um intercâmbio com os seus
alunos, com colaboração nos jogos e torneios, entre outras iniciativas, e que possam praticar
também desporto no pavilhão
Flávio Sá Leite”, referiu o presidente na cerimónia de assinatura
do protocolo supracitado.
Em representação da Profitecla, Hugo Sá, do conselho executivo da escola profissional,

acompanhado de Ana Ribeiro,
responsável pelo pólo de Braga,
referiu que esta parceria “é um
desafio ambicioso”, que vai exigir uma dinâmica interessante,
destacando que é “um orgulho”
estar associado a um clube “com
a dimensão do ABC”.
“Temos vindo a trabalhar há alguns anos na cidade de Braga e
encaramos este protocolo como
mais um desafio diferente para
os nossos alunos, que já estão
entusiasmados pela oportunidade de colaborar com um grande
clube da história do andebol português como é o ABC”.

Presidente do ABC anuncia actividades a desenvolver no âmbito da CED Braga’2018

Clube quer organizar um campo de férias
e um torneio internacional de jovens
ANDEBOL

| Miguel Machado |

Já com o apoio da nova parceria
com a Profitecla, entre outras
como a Synergia, o presidente
do ABC/UMinho anunciou algu-

mas novas iniciativas que o clube academista pretende promover nos próximos meses. Entre
elas está um “campo de férias”
para os jovens, e também um
torneio internacional de andebol
nos escalões jovens, a decorrer

durante a Semana Santa, numa
actividade inserida no programa
da Cidade Europeia do Desporto
Braga’2018. Rui Silva refere
que o clube está já em conversações com o Município de Braga
4
a tratar das questõesPágina
logísticas.
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Académica recebe
amanhã o Benfica B
ANDEBOL No seguimento da primeira vitória
alcançada no Nacional da 2.ª Divisão, em casa
frente ao Estarreja (28-25), a Académica recebe,
amanhã, o Benfica B, às 18h00, no Pavilhão 1 do
Estádio Universitário de Coimbra.Apartida diante
do conjunto encarnado conta para a 13.ª jornada
da Zona 2 do segundo patamar nacional. No encontro da primeira volta, o conjunto lisboeta (5.º)
triunfou por 26-22, procurando agora o emblema
estudantil, último classificado, encurtar a distância para os lugares de permanência. |
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Agenda desportiva
FUTEBOL
I Liga
19.ª jornada
Hoje
V. Setúbal-Sporting (19h00SportTv 1) e FC Porto-Tondela
(21h00-SportTv 1)
Amanhã
Marítimo-Belenenses (16h00SportTv 1), Benfica-Chaves
(18h15-BTv) e Portimonense-Braga
(20h30-SportTv 1)
Domingo
Desp. Aves-P. Ferreira ( 16h00SportTv 1), Feirense-Moreirense
(16h00-SportTv 4), Rio Ave-Boavista
(18h00-SportTv 1) e V. GuimarãesEstoril (20h15-SportTv 1).

II Liga
21.ª jornada
Hoje
UD Oliveirense-V. Guimarães B
Amanhã
Académico-Sporting B (11h15SportTv 1), Nacional-Benfica B e
Cova da Piedade-Gil Vicente.
Domingo
Real-U. Madeira (11h15-SportTv 1),
Sp. Covilhã-Santa Clara, Braga BAcadémica, FC Porto B-Arouca
(15h00-Porto Canal), VarzimLeixões e Famalicão-Penafiel.

Campeonato de
Portugal-Série B
17.ª jornada
Domingo
Cesarense-Salgueiros, FreamundeGondomar, Trofense-Sousense,
Felgueiras-Sanjoanense, CinfãesPedras Rubras, Al. Gandra-Sp.
Espinho, Canelas 2010-Coimbrões
e Camacha-Amarante.

Campeonato de
Portugal-Série C
17.ª jornada
Amanhã
Sertanense-B.C. Branco, ÁguedaMarinhense, Anadia-Sourense,
Mortágua-Marítimo B, Gafanha-F.
Algodres, Águias do MoradalFerreira de Aves, Lusitano FC-ARC
Oleiros e U. Leiria-AD Nogueirense.

Nacional da 2.ª Divisão
de Juniores - Série B

Domingo
Cracks Lamego-Feirense, TaboeiraAcadémica/SF e Leixões-Tondela.

Nacional de Iniciados
2.ª Fase - Zona Centro
7.ª jornada
Domingo
CADE-Avanca, U. Leiria-Tondela,
Académica-Anadia e Fátima-Ac.
Santarém.

Nacional de Iniciados
Manutenção - Série C
7.ª jornada
Domingo
Viseu United-O Pinguinzinho, Vigor
Mocidade-Eirense e ED GouveiaViseu e Benfica.

Futebol Feminino
Nacional de Promoção
- Série C
9.ª jornada
Domingo
Viseu 2001-Valadares Gaia B,
At. Cucujães-Cesarense
e Fiães-Ovarense.

Nacional de Juniores
- Série C
11.ª jornada
Amanhã
C. Albergaria-Pedroso, Viseu 2001Cesarense, H. Gonçalves-Nespereira
FC e Canelas 2010-CP VN Paiva.

Viriatos-Viseu e Benfica e Penalva
Castelo-Vouzelenses.

Juvenis - Sul
11.ª jornada
Domingo
Carregal do Sal-SL Nelas, MolelosC. Senhorim, Mortágua-Vila Chã de
Sá, Est. Mondego-O Pinguinzinho e
Mangualde-Repesenses.

Iniciados - Norte
11.ª jornada
Domingo
O Crasto-Académico B, Cinfães-SC
Tarouca, GD Resende-Os Ceireiros,
Sampedrense-Souselo FC e Os
Viriatos B-Cracks Lamego.

Iniciados - Centro
11.ª jornada
Domingo
Viseu 2001-Viseu e Benfica B, Oliv.
Frades-Penalva Castelo, Lusitano
FC-Repesenses B, Académico-AD
Sátão e Sampedrense B-Os Viriatos.

Iniciados - Sul
14.ª jornada
Amanhã
Viseu United B-Molelos
Domingo
Repesenses-Vale de Açores, Vila
Chã de Sá-Viseu 2001 B, Canas
Senhorim-SL Nelas, Ranhados-O
Pinguinzinho B.

Infantis sub-13 - Norte
AF VISEU
Divisão de Honra
15.ª jornada
Domingo
AD Sátão-Sp Lamego, MangualdeMolelos, Sampedrense-Vouzelenses,
Roriz-Lamelas, Castro Daire-Pen.
Castelo, Nespereira FC-Moim.ª
Beira, Silgueiros-Paivense e
Resende-Carregal do Sal.

11.ª jornada
Amanhã
AD Sátão-Souselo, SampedrenseSC Tarouca, Leomil-Crasto e CD
Cinfães-Cracks Lamego.

Infantis sub-13 - Centro
11.ª jornada
Amanhã
Oliv. Frades-Académico, Lusitano
FC-Pen. Castelo, Repesenses-Viseu
2001 e Dín. Estação-Mangualde.

Juniores - Norte

Infantis sub-13 - Sul

14.ª jornada
Amanhã
Oliv. Frades-Cinfães, GD ResendeVouzelenses, SC Tarouca-Os
Viriatos e Paivense-Sp. Lamego.

11.ª jornada
Amanhã
SL Nelas-Os Galfarritos, Carregal
do Sal-Vale de Açores, SilgueirosRepesenses B e C. Senhorim B-O
Pinguinzinho.

Juniores - Sul

Infantis sub-12 - Norte

17.ª jornada
Amanhã
Penafiel-Sp. Espinho, PadroenseSousense, Arouca-Nogueirense FC,
Feirense-Académico e UD
Oliveirense-Paredes.

14.ª jornada
Amanhã
Es. Mondego-SL Nelas, MortáguaMangualde, Ranhados-Silgueiros,
Carregal do Sal-Molelos e
Repesenses-Penalva Castelo.
Domingo
Viseu e Benfica-Viseu 2001.

Nacional da 2.ª Divisão
de Juniores - Série C

Juvenis - Norte

9.ª jornada
Amanhã
CB Viseu-ASDREQ/Quintela,
Lusitano FC-Dínamo da Estação,
Viseu 2001-Viseu United
e Académico-Oliv. Frades.

18.ª jornada
Amanhã
Tondela-CD Gouveia, Anadia-Sp.
Pombal, Lusitano FC-União FC,
Eirense-Sp. Covilhã e Vigor
Mocidade-Beira-Mar.

Nac. de Juvenis-Fase
Manutenção-Série B
7.ª jornada
Amanhã
Seia FC-Padroense

11.ª jornada
Domingo
AD Sátão-Cinfães, Paivense-Os
Ceireiros, Oliv. do Douro-Moim.ª
Beira, Souselo FC-Sampedrense
e Academico B-O Crasto.

Juvenis - Centro
11.ª jornada
Domingo
Lusitano FC-Viseu United
Domingo
Viseu 2001-Académico, Os

9.ª jornada
Amanhã
Leomil-Ferreira de Aves, CP Vila
Nova Paiva-Sampedrense, AD
Sátão-GD Resende e Cracks
Lamego-SC Tarouca.

Infantis sub-12 - Centro

Infantis sub-12 - Sul
11.ª jornada
Amanhã
O Pinguinzinho-Os Pestinhas, Vale
de Açores-Académico B, Vila Chã
de Sá-Repesenses e CRC Santo
André-SL Nelas.

Benjamins sub-11
- Norte
11.ª jornada
Amanhã
AD Sátão-CP Vila Nova Paiva, SC
Tarouca-Penalva Castelo B, O
Crasto-Souselo FC, Os Viriatos-CD
Cinfães e Cracks Lamego-Leomil.

Benjamins sub-11
- Centro
11.ª jornada
Amanhã
ASDREQ/Quintela-Viseu Benfica,
Pen. Castelo-Lusitano FC, Viseu
2001-Campia, Dín. Estação-Ol.
Frades e Académico-Vouzelenses.

Benjamins sub-11 - Sul
11.ª jornada
Amanhã
Repesenses-Os Galfarritos, SL
Nelas-Académico B, Mangualde-C.
Senhorim, Mortágua-Carregal do
Sal e Santo André-O Pinguinzinho.

Escolas sub-10 - Norte
15.ª jornada
Amanhã
SC Tarouca-Académico B,
Footlafões-Cracks Lamego, Dín.
Estação B-Ferreira de Aves, LeomilSouselo e Resende-Castro Daire.

Escolas sub-10 - Centro
15.ª jornada
Amanhã
Oliv. Frades-Repesenses, Os
Pestinhas B-Cracks Lamego B,
Penalva Castelo-Viseu 2001,
Lusitano FC-Dínamo da Estação
e Académico C-Os Viriatos.

Escolas sub-10 - Sul
11.ª jornada
Amanhã
O Pinguinzinho-SL Nelas, Vila Chã
de Sá-Galfarritos, Os PestinhasSilgueiros, Mortágua-Carregal do
Sal e Repesenses B-Viseu 2001 B.

AF GUARDA
1.ª Divisão
14.ª jornada
Domingo
Guarda Unida-Sp. Mêda, TrancosoVila Cortez, CD Gouveia-Desp.
Soito, Estrela Almeida-AD São
Romão, Sabugal-Os Vilanovenses,
Manteigas-Ginásio Figueirense
e Aguiar da Beira-VF Naves.

Taça - 2.ª Divisão
1.ª mão
Domingo
FC Pala-Paços da Serra
2.ª mão
Domingo
Vilar Formoso-SC Celoricense,
Casal Cinza-ADC Castelos e Freixo
de Numão-GD Foz Côa

Juniores
9.ª jornada
Domingo
Fornos de Algodres-Pinhelenses e
Aguiar da Beira-NDS Guarda.

Juvenis
11.ª jornada
Domingo
NDS Guarda B-ED Carlos Franco,
CD Gouveia-SC Celoricense, Seia
FC-Sp. Mêda e Pinhelenses-NDS
Guarda.

Iniciados
12.ª jornada
Amanhã
NDS Guarda B-AD São Romão,
Pinhelenses-Seia FC, Aguiar da
Beira-VF Naves, G. FigueirenseSabugal, Vilar Formoso-NDS
Guarda e Guarda Unida-Vila Cortez.

FUTSAL
Nacional da 2.ª
Divisão-Série C

Nacional de Juvenis
da 1.ª Divisão - 1.ª Fase
Zona 2
15.ª Jornada
Amanhã
FC Gaia 'A'-Boavista, FC Porto 'A'Estrela Vigorosa, Académico do
Porto-CD Feirense, NA Penedono-C.
Carvalhos e AC Lamego-Sp. Espinho.

Nacional de Seniores
Femininos-Fase
Regional
10.ª Jornada
Amanhã
AA S. Pedro do Sul-Casa do Benfica
de Castelo Branco e CP Valongo
Vouga-Ilhavo AC.

AA Viseu
Juvenis Masculinos

15.ª jornada
Amanhã
Lobitos Futsal-Viseu 2001, Saavedra
Guedes-AJAB Tabuaço, ABC NelasUnidos da Estação,
Ossela-Juventude Gaia e SC
Silvalde-Amigos Abeira Douro.

13.ª Jornada
Amanhã
GC Tarouca-SM Mato, Guarda
Unida-AA S. Pedro do Sul, ABC
Nelas-EA Moimenta da Beira e
Melros Germil-Académico.

Nacional de JuvenisZona Norte

5.ª Jornada
Amanhã
EA Moim.ª Beira-AC Ol. Frades
e SM Mato-AA S. Pedro do Sul.

14.ª Jornada
Amanhã
Cohaemato-ABC Nelas, CaxinasCB Sernancelhe, Nogueiró e
Tenões-Moradores da Granja e
Beira-Mar-Unidos Pinheirense.

AF Viseu
Campeonato Distrital
Feminino
13.ª Jornada
Amanhã
CB Mortágua-Lusitano FC, AmosViseu e Benfica, Juv. Lordosa-O
Crasto, Viseu 2001-Armamar FC
e Oliv. Frades-ADR Carbelrio.

Juniores
17.ª Jornada
Domingo
CS Sever-SC Lamego, ABC NelasGigantes SM, CB Viseu-Viseu 2001 e
Pedreles-CB Sernancelhe

Juvenis
13ª Jornada
Amanhã
CB Viseu-CS Sever, Pedreles-SC
Lamego e AJAB Tabuaço-Atitudes
Traquinas.

Iniciados
10.ª Jornada
Domingo
CS Sever-Viseu 2001, ArmamarABC Nelas e CB Viseu-AJAB
Tabuaço.

ANDEBOL
Nacional de Seniores
Masculinos-Fase
Regional
13.ª Jornada
Amanhã
EA Moim.ª Beira-Académico, ADEFC. Sal-ACD Monte, Ílhavo AC-CD
Feirense, Sanjonanese B-Alavarium
AC e Beira-Mar-EA Falcão Pinhel.

Juvenis Femininos

Iniciados Masculinos
- grupo A
7.ª Jornada
Amanhã
AC Lamego-EA Falcão Pinhel, EA
Moim.ª Beira-Académico e AA S.
Pedro do Sul-Melros de Germil.

- grupo B
4.ª Jornada
Amanhã
CDRJ Anreade-EMA Mêda, Cinfães
And.-ADEF Carregal do Sal, GC
Tarouca-NA Penedono e AC Oliveira
de Frades-CA Molelos.

Iniciados Femininos
5.ª Jornada
Domingo
AA S. Pedro do Sul-Académico
e SM Mato-AC Oliveira de Frades.

Infantis masculinos
- série A
10.ª Jornada
Amanhã
Armamar-GC Tarouca e EA
Moimenta Beira-AC Lamego.

- série B
10.ª Jornada
Amanhã
EA Falcão Pinhel-GC Figueirense e
NA Penedono-EMA Mêda

- série C
10.ª Jornada
Amanhã
Melros Germil-Académico e AC
Ol. Frades-AA S.Pedro do sul.

BASQUETEBOL
Campeonato Regional
Sub-14 Masculinos
Domingo
ASSCR Gumirães-Guarda Basket
(11h30-Pavilhão Municipal do
Fontelo).
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ABC/UMInho assinou protocolo de cooperação com profitecla

DM

«Crescer em dimensão/visibilidade»
com instituições e empresas de Braga
pedro vieira da silva

ABC/Minho assinou,
ontem, um protocolo de cooperação
com a Escola Profitecla, de Braga, que vai
participar, a partir de agora, em diversas iniciativas
do emblema academista,
que pretende, com este tipo de acordos, abrir, «cada
vez mais, o clube à cidade», destacou o responsável máximo da turma minhota, Rui Silva.
«O objetivo é abrir cada vez mais este clube. O
ABC/UMinho não é só das
pessoas que praticam andebol... é muito mais do
que isso. Queremos trazer as empresas, ter cada vez mais sócios e fazer
mais parcerias como esta.
Penso que temos todos a
ganhar. Juntos, conseguimos crescer, em termos
de dimensão e visibilidade. Quero ajudar quem
se associa a nós e, claro,
que nos ajudem», destacou Rui Silva, que esteve ladeado por Ricardo
Sousa (presidente da Associação Juvenil Synergia e membro do CA da
turma academista), Hugo Sá (Comissão Executiva da Escola Profissional
Profitecla) e Ana Ribeiro
(responsável pelo polo de
Braga da Profitecla).
«O ABC/UMinho é
uma instituição de âmbito nacional mas que privilegia sempre as parcerias
com as instituições, sobretudo aquelas que trabalham com jovens, como é
o caso da Profitecla», juntou Rui Silva, salientando que esta é «a primeira
parceria» que a turma academista vai lançar, prometendo lançar, «a curto prazo», outras ligações.
«Queremos abrir mais
o clube à cidade e a toda
a região. Não somos apenas uma equipa de andebol, somos mais do que
isso», recordou.

o

Rui Silva, presidente do ABC/UMinho, no uso da palavra

Torneio
internacional
na Páscoa
O protocolo levará a que
alunos que frequentam
cursos da Profitecla se
desloquem à catedral do
andebol para ajudar o clube em «várias iniciativas».
«Vão colaborar connosco na organização de jogos e, por exemplo, em
torneios, como aquele
que estamos a organizar,
com equipas estrangeiras,
que vamos ter na Páscoa
(destinado aos mais novos). Estão a ser tratadas
as questões logísticas e,
nessa altura, é que poderão ser definidos os restantes pormenores, como o número de equipas.
Contámos com o apoio da
Profitecla noutras iniciativas, como é o caso das
Férias de Verão, que queremos implementar no
clube», finalizou Rui Silva,
salientando que a prova
«será organizada no âmbito da Cidade Europeia
do Desporto» .
A partir de agora, os
alunos de Turismo e
Restauração da Profitecla vão apoiar o clube na
organização e gestão dos
mais diversos eventos
desportivos.

rui silva fez o ponto da situação

Caderno de encargos das obras Sá Leite
vai ser «enviado» para a Câmara de Braga
Um dos principais objetivos da recém-empossado direção do ABC é «realizar obras no Sá Leite»
«Estamos a discutir com a Câmara Municipal de Braga e vamos enviar o caderno de encargos para a CMB
e, depois, voltaremos a falar com a autarquia», vincou.

hugo sá (comissão executiva profitecla)

«Um grande orgulho»
Hugo Sá, da Comissão Executiva da Profitecla,
que esteve acompanhado por Ana Ribeiro, diretora do curso de Turismo daquela escola, salientou que é um «enorme orgulho» para a Profitecla estar «associada» ao ABC/UMinho, um clube
que «tanto tem dado à cidade de Braga» e «dignificado «a região e o país».
«Vamos colocar à disposição do ABC os nossos recursos», destacou, revelando que os alunos
vão realizar uma componente prática junto da
turma academista, que envolverá docentes e estudantes dos três cursos ministrados em Braga.
Os alunos de Turismo darão apoio no «acolhimento» das comitivas que venham jogar a Braga,
estando ainda previstos «visitas guiadas e programas sociais para os elementos dessas comitivas
que se desloquem» a Braga, juntou Hugo Sá.
Os alunos de Restauração vão ficar responsáveis pelo serviço de catering no Sá Leite e «apoio»
noutras iniciativas que o clube organize, como
será o caso do torneio internacional de jovens
previsto para abril.
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ANDEBOUROMM
SORIEUPARAWNCER
Com uma excelente exibição
do ponta-direita Kristian
Bjornsen - colega de João
Ferraz no Wetzlar, da
Alemanha -, que marcou
oito golos em nove remates,
a Noruega bateu ontem a
Sérvia, por 32-27, na
primeira jornada da segunda
fase do Europeu de andebol.
A Croácia, equipa da casa, a
jogar perante 8100 espectadores, também venceu a
Bielorrússia, mas com
inesperada dificuldade. —RA.
CROÃCIN2018
Sérvia-Noruspa
Cmáda411011ornleria

27-32
25-23

11./E0145 P
1.° Noruega
3 2 1 0 96 87 4
2.• Suécia
2 2 O O 65-56 4
Crofcta
3 2 O 1 8880 4
França
2 2 O O 6456 4
5.° Blekorriziala
3 0 0 3 76-90 O
6.• Sirvia
3 0 0 3 74-94 0
PR0XIMAJOIRNAÇMh
Am•nhli, de 20
110~4111100115)
Cr~eiliffis051
130)
GRUPO I
Hoye. cla 19
17h15
Airranbrilepildajeaseia
191'130
EsiowileriiGheeiiMai
,,s5iFiCAÇÃO
P
J VED
1.• Mamaria
2 1 1 0 50-49 3
2 1 0 1 54-40 2
2.• Espanha
3.• Dinamarca
2 1 O 1 52-50 2
Alemanha
2 O 2 O 50-50 2
Rep.Checa
2 1 O 1 4359 2
6.° Eidov6rga
2 0 1 1 4950 1
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NORUEGA Nora Mork, a principal estrela da seleção feminina norueguesa,
acusa os companheiros da equipa masculina de terem divulgado as imagens

Fotos de andebolista
geram Cima tenso
A jogadora contou há uns
meses que o telemóvel fora
pirateado e agora acusa a
equipa masculina de ter
andado a partilhar as suas
fotografias, e ainda a federação norueguesa por ter
tentado silenciar o assunto
•••A seleção norueguesa de
andebol, que ontem derrotou
a Sérvia (32-27) no Europeu
que decorre na Croácia, está
envolvida numa controvérsia
depois de Nora Mork, estrela
da seleção feminina, ter acusado alguns jogadores de partilharem fotos roubadas do seu
telemóvel nas quais aparece
nua. Nora, de 26 anos, confessou em novembro ter sido vítima de pirataria, mas o caso ganha agora contornos mais
complexos: a jogadora garante
que os elementos da equipa
masculina fizeram circular essas fotos íntimas obtidas de
forma ilícita e acusa ainda a
federação norueguesa de ter
tentado silenciar o assunto.
Nora Mork -umadas maisconceituadasjogadorasde andebol
da atualidade, três vezes campeã europeia, umavez campeã
mundial e medalha de prata
nos Jogos Olímpicos do Rio,
isto além de ter sido eleita melhor jogadora do mundo - exige um pedido de desculpas
público e ameaça deixar de representar a Noruega.
O líder federativo, Kre Geir
Lio, negou as acusações, tendogarantido apenas saber que
os jogadores tinham recebido

À

Fotos íntimas de Nora Mork foram roubadas por pirata e partilhadas
algumas dessas fotos e que estas tinham sido apagadas. Disse também que, no seguimentode algumas reuniões, tinha
sido apresentado um pedido
de desculpas privado à atleta.
Bjarte Myrhol, capitão da seleção masculina, garantiu que
a equipa tinha sido "solidária"
com a jogadora e que até a te-

riam alertado quando essas fotos surgiram. "Não partilhámos as fotos, nem nos rimos
dela", garantiu. Sander Sagosen, outro nome de peso, lamentou a "imagem injusta "da
equipa masculina que está a ser
criada publicamente depois de
o principal jornal da Noruega
ter divulgado o caso, e isto

numa altura emqueháumEuropeu em disputa. Nora defendeu-se dizendo que não lhe foi
possivel escolher o momento.
"Os homens da cúpula do desporto não ajudaram e deixa ram- me prisioneira. Não querem pedir desculpas públicas e
obrigaram-me por isso a contar
a história", justificou.
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ANDEBOL

Croatas mantêm-se na luta
re A seleção da Croácia, a jogar

em casa e uma das principais favoritas ao título, colocou-se ontem
mais próxima da qualificação para
as meias- finais do Campei:mato da
Europa, ao alcançar um triunfo
multo suado diante da Bielorrús sia, por 25-23, na primeira jornada
da ' Main Round', selado apenas na
reta final do encontro.
Marko Mamic, com cinco golos,
foi o melhor jogador em campo,
mostrando -se determinante para
as aspirações dos croatas, que so-

mam agora 4 pontos, os mesmos
de Noruega, Suécia e França (as
últimas duas equipas têm menos
um jogo disputado).
No outro duelo da jornada, tam bém a contar para o Grupo I da
Main Round', a Noruega bateu a
Sérvia por 32-27, com 8 golos de
ICristian Bjornsen e Sander Sagosen, deixando a formação dos Balcãs já sem quaisquer chances matemáticas de chegar às meias-finais, agendadas para o último fim
de semana deste mês. O J.M.
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A seleção portuguesa está a dois jogos de voltar a uma grande competição internacional e o exjogador do FC Porto, agora nos polacos do Wisla Plock, foi a figura máxima no empate saboroso com a
Polónia
Mais longe e mais alto é uma rubrica do Maisfutebol que olha para atletas e modalidades além do
futebol. Histórias de esforço, superação, de sucessos e dificuldades
Chegar ao Campeonato do Mundo? Temos condições para isso. A cada ano que passa estamos cada
vez melhores e acredito plenamente que estamos quase a atingir o nosso objetivo.
Nem o hiato de 12 anos em grandes competições que a seleção portuguesa de andebol já leva retiram
confiança a Gilberto Duarte.
Dias depois de Portugal empatar com a Polónia (27-27) e garantir a passagem ao play-off de
apuramento para o Mundial 2019, o Maisfutebol falou com o homem que mais se destacou nessa
partida. Seis golos, assistências e roubos de bola importantes: eis o contributo do jogador de 27 anos
num duelo de nervos diante do medalha de bronze do Mundial de 2015 e presença constante em
grandes competições internacionais.
Sempre estive confiante, muito confiante de que podíamos empatar e até vencer. Empatámos, mas
tínhamos todas as capacidades de vencer e tivemos o jogo na mão , conta o lateral esquerdo em
conversa telefónica durante uma viagem de comboio que antecedeu o regresso à Polónia, país onde
joga desde o verão de 2016.

Contra a Polónia joguei contra cinco colegas meus no Wisla Plock. É bom voltar depois de ganhar,
mesmo não estando em casa [risos]
Gilberto Duarte nunca acompanhou as proezas da geração de Carlos Resende, atual treinador do
Benfica que foi o rosto principal da chamada era de ouro do andebol português, estatuto cimentado
pelas oito presenças em fases finais de campeonatos do Mundo e da Europa entre 1994 e 2006. Não
me lembro muito dessa geração, porque foi mais ou menos na altura em que eu comecei a jogar
andebol. Era miúdo: jogava, mas não acompanhava na televisão , conta.
A seleção portuguesa está agora a dois jogos de regressar a um Mundial, que, a acontecer, será o
primeiro com bandeira portuguesa desde a edição de 2003, curiosamente realizada em Portugal. Não
sei o que pode ter falhado durante alguns anos, talvez experiência internacional dos jogadores. Mas
agora há cada vez mais jogadores portugueses no estrangeiro e isso é uma vantagem para o nosso
andebol porque contribui para o aumento da qualidade, claramente.
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Do começo no Lagoa à afirmação no FC Porto
Duarte é desde há alguns anos um dos jogadores-referência da seleção portuguesa, estatuto que
aceita sem problemas mas sem tirar os pés do chão. Sei que as pessoas veem-me como uma
referência, principalmente os miúdos. É uma responsabilidade boa , diz.
Paralelamente, foi figura no FC Porto, clube onde se lançou profissionalmente e se sagrou campeão
nacional sete épocas consecutivas, mas o percurso, agora recheado de títulos coletivos e individuais,
começou no Lagoa Académico Clube, emblema algarvio onde se iniciou aos nove anos.
Quando eu tinha 15 anos houve uma Supertaça entre o Sporting e o FC Porto e o meu treinador da
altura era amigo do diretor do FC Porto. Fui lá fazer uns testes durante uma semana e eles ficaram
interessados. Foi nessa altura que comecei a pensar um bocadinho mais a sério na possibilidade de
me tornar profissional, até porque o meu treinador disse-me que eu tinha muitas capacidades e que
podia fazer algo interessante.
Gilberto Duarte fez as malas e agarrou o sonho ainda adolescente. Em 2011 já era internacional
português e em 2012, ainda com 21 anos, acumulou os prémios de revelação e de melhor jogador do
campeonato nacional.
Polacos vivem muito o andebol
Foram anos muito bem passados, mas a certa altura ganhei o interesse em sair de Portugal e sempre
houve interessados. Calhou ir para a Wisla Plock, mas podia ter ido para outro clube de outro país. O
Wisla Plock é uma das equipas mais tituladas da Polónia, mas não vence o campeonato há várias
épocas. Este ano vai tentar, mais uma vez, pôr fim a um domínio do Vive Kielce, equipa rival que
venceu as últimas seis edições da prova. Não faz sentido ser de outra forma. É difícil, mas a nossa
obrigação é tentar.
E como vivem os polacos o andebol? Em certos países a realidade é completamente diferente da
portuguesa em termos de apoios e visibilidade e eles vivem muito mais o andebol do que nós. Os
pavilhões estão quase sempre cheios e as pessoas vibram muito. Se estou feliz? Sim, estou a fazer o
que mais gosto, que é jogar andebol, mas ainda tenho muitos sonhos por concretizar: ir a uma fase
final e chegar longe numa competição europeia, experimentar outros campeonatos e ganhar mais
títulos , remata.
David Marques
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O Campeonato da Europa de Andebol está ao rubro e no sábado há jogo entre Suécia e França. O
início do encontro está agendado para as 17h15.
O duelo faz parte da 2.ª fase de grupos e pertence ao agrupamento B. A França lidera com quatro
pontos, exatamente os mesmos do que os suecos, o que torna este duelo ainda mais interessante.
A última vez que as duas seleções se encontraram foi há praticamente um ano, nos quartos-de-final
do Mundial. Na altura, a França venceu por 33-30.
2018/01/19
Luís Miroto Simões
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Por RecordO Campeonato da Europa de Andebol está ao rubro e no sábado há jogo entre Suécia e
França. O início do encontro está agendado para as 17h15.O duelo faz parte da 2.ª fase de grupos e
pertence ao agrupamento B. A França lidera com quatro pontos, exatamente os mesmos do que os
suecos, o que torna este duelo ainda mais interessante.A última vez que as duas seleções se
encontraram foi há praticamente um ano, nos quartos-de-final do Mundial. Na altura, a França venceu
por 33-30.
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