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ANDEBOL 

Barça confirma Gilberto Duarte 
-, Português é o quinto reforço 
dos catalães para a próxima tem-
porada 

O andebolista internacional por-
tuguês Gilberto Duarte, de 28 anos, 
vai representar o Barcelona na pró-
xima temporada, confirmou ontem, 
o clube catalão. 

Nas duas últimas épocas, o late-
ral esquerdo português representou 
os polacos do Wisla Plock, clube que 
em fevereiro anunciou a saída do jo-
gador no final da época. 

Gilberto Duarte surgiu pela pri-
meira vez com a camisola blaugra-
na precisamente no dia em que fes- 

Gilberto estava no Wisla Plock, na Polónia 

teja chegou 28 anos. A contratação 
do português servirá para suprir a la-
cuna deixada em aberto no plantel 
catalão do lugar do tunisino Wael  

Jallouz, que foi cedido ao Fuchse 
Berlin. O jogador, que soma 18 in-
ternacionalizações e 42 golos mar-
cados pela seleção lusa, sagrou-se 
heptacampeão português ao servi-
ço do FC Porto, entre 2009 e 2015. 

Gilberto Duarte é o quinto refor-
ço da equipa orientada por Xavi Pas-
cual, que também vai contar com o 
guarda-redes dinamarquês Kevin 
Mõller (ex-Flensburg), o pivô fran-
cés Ludovic Fàbregas (ex-
-Montpellier), o lateral-esquerdo 
brasileiro Thiagus Petrus (ex-Pick 
Szeged) e o ponta-esquerda dina-
marquês Casper Mortensen (ex-
-Hannover). 
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ANDEBOL 

DUARTE NO BARÇA 
O internacional portu- 
ouês Gilberto Duarte • 
deixou os polacos do 
Wisla Plock e assinou 
pelo Barcelona. O joga-
dor de 28 anos é o quin-
to reforço dos 'blaugra-
na' para 2018/19. 
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Mostra o teu talento!
O Grupo Desportivo de São Roque leva a 

efeito na próxima Terça-feira, dia 10 de Julho, 
pelas 17h00, no pavilhão da Escola Básica In-
tegrada Robert Ivens, uma campanha de capta-
ções de jovens com mais de 6 anos, (masculino 
e feminino), para a prática do andebol.

É mais uma oportunidade a quem quer mos-
trar as suas aptidões para a prática do andebol.

Para mais informações contactar :https://
www.facebook.com/gdsroque

Presidente: Emanuel Ferreira - esfer-
reira73@hotmail.com – 913589796; Edu-
ardo Silva - eduardoaosilva@gmail.com – 
969156661; Luís Afonso - luis.afonso2@sapo.
pt - 965534149
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Daniel Silva integra mais
uma fase de preparação

CONVOCADOApós a realiza-
ção do “4 Nations Cup”, em Es-
tarreja, onde a Selecção Nacio-
nal Su/18 masculina alcançou
o primeiro lugar, o conjunto
luso volta a concentrar-se, se-
gunda-feira, para dar início ao
próximo estágio, que inclui dois
jogos de treino com o Reino

Unido, em São Pedro do Sul,
localidade que acolherá os tra-
balhos até ao próximo dia 15. 

Entre os 17 atletas que com-
põem a convocatória de João
Varejão, destaque para a presen -
ça do ponta-direita Daniel Silva,
jogador da Artística de Avanca.
Refira-se que o estágio é mais
uma etapa da preparação para
o Europeu, que se irá decorrer
na Croácia, em Agosto. |

Andebol
Sub/18 masculinos
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Liya Mingaleeva reforça 
baliza do Madeira SAD 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

A internacional Liya Mingaleeva, 
guarda-redes de 20 anos que de- 
fendeu nas duas últimas tempora- 
das o Maia, vai regressar à Madeira 
para defender a cores do Madeira 
Andebol SAD na próxima época. 

Está assim encontrada a substi- 
tuta de Isabel Góis num sector 
onde a equipa revelava enorme 
necessidade de preencher esta 
vaga. Miya fez a sua formação no  

Madeira SAD, antes de vestir por 
várias épocas a camisola do CS 
Madeira. Os estudos universitá- 
rios levaram-na ao Norte onde ac- 
tuou no Maia. 

Em sentido inverso, Filipa Cor- 
reia, que alinhou no Madeira SAD 
e CS Madeira, vai representar o 
Benfic. Motivos académicos levam 
a que a atleta tome esta opção para 
um projecto que, tudo indica, tem 
como principal alvo o regresso à I 
Divisão. Ana Seabra, outra ex-SAD, 
será a técnica do Benfica. 

Liya Mingaleeva está de regresso à Madeira, depois de jogar pelo Maia. 
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06/07/1990 (28 anos)  

PORTIMÃO 
Lateral-esquerdo 
1,96m 
100 kg 
Lagoa AcadémkoClube:Oi  tO épocas  
FC Porto: nove épocas 

Wlsla Rock: duas épocas  
7 Campeonatos(FC  Porto) 
Duas vezes melhorlogador do ano 
(2011/12 e 2014/15) 
1  caçada Liga  (FC Porto) 

2 Supertaças (FC Porto) 

130 Internacionalizações 
83 internadonalizações A 
251 golos A 
Medalha de prata no Europeu de 

sub•20 na Eslováquia, em 2010 

ANDEI301, No dia em que completou 28 anos, confirmou-se a segunda 
experiência do lateral-esquerdo português fora de portas 

GENOBARCAElf 
DIADEMIVERSARIO 
Gilberto Duarte, o melhor para perceber o que me falta - 
jogador português da é o que digo, vai ser o ano de 
atualidade, já tinha o tudo", continuou Gilberto, 
champanhe guardado há numa curta conversa pelo te- 
algum tempo. Será aberto lefone, para não atrapalhar 
hoje, com a família reunida muito o dia de aniversário. 
no Algarve, para celebrara "Não estava à espera, pensava 
ida para o Barcelona mesmo que não fazia parte 

dos planos. Eu estava a ver ou- 
ROlcuimARAEs tras opções, mas as coisas mu-
••• "Quando me disseram daram, surgiu esta oportuni.: 
que iam anunciar isto hoje dade e nem pensei duas vezes. 
[ontem], já sabia que o meu te-  Apesar de ser sóum ano, o Bar-
lefone ia tocar muito mais ve-  celona é uma oportunidade de 
zes, que o dia ia ser mais agita-  ouro", admitiu, revelando de 
do, mas é por uma boa notícia, seguidaa que objetivos se pro-
não há razões de queixa", dis-  põe agora que vai representar 
se um Gilberto Duarte noto-  um dos emblemas mais titu-
riamente bem-disposto. No lados do mundo no andebol: 
dia em que fez 28 anos, o Bar-  "A minha grande meta é estar 
celona confirmou o que O à altura das responsabilidades 
JOGO avançara a 25 de junho: e aproveitar tudo da melhor 
o lateral-esquerdo português forma. Aproveitar o clube, a ci-
é reforço dos catalães para a dade, respirar o andebol que 
próximatemporada."Ocham- Barcelona emite. Estar à altu-
panhe já estava guardado há ra do grande desafio é aquilo 
algum tempo e vai ter de ser que mais desejo." 
aberto amanhã [hoje], que é Com 28 anos feitos ontem, 
quando se junta a família. Não longe vão os tempos em que 
toda, porque alguns não con-  Gil, com apenas 15, surgiu 
seguirão vir, mas estará a no FC Porto. De então 
maior parte, quase toda", ex-  para cá, muita coisa 
plicou o meia-distãncia, que mudou. "Fiquei 
se encontra de férias no Algar-  mais velho, ganhei 
ve, de onde é natural. experiência de vida 
"Acho que posso dizer que dentro e fora de 

isto é a realização de um so-  campo, tive outros 
nho. Representar um clube conhecimentos, ou-
como o Barcelona, mesmo tros andamentos, com 
sendo por um ano, será para a experiência na Polónia, e 
tudo, será de entrega total, o resto foi tudo natural", resu-
será para ver como se trabalha, miu o internacional. 

Do Algarve até à Catalunha 
Gilberto Duarte viaja dia 16 para a Catalunha, no dia 
seguinte será apresentado e o arranque dos trabalhos 
está marcado para 3 de agosto. Assim iniciará Gilberto 
Duarte a época no Barcelona. Mas o princípio de tudo 
aconteceu no Lagoa AC, onde Gil começou a jogar 
andebol com apenas nove anos. Aos 15 saltou para o FC 
Porto, fazendo parte da história como um dos verda-
deiros heptacampeões, a par de Ricardo Moreira e 
Hugo Laurentino. Passou as duas últimas épocas nos 
polacos do Wisla Plock, avançando agora para o Palau 
Blaugrana. 

ENTRE 
FC PORTO 

E WISLA PLOCK, 
GILBERTO SOMA 61 
JOGOS E  239 GOLOS 

NA LIGA DOS 
CAMPEÕES 

Gilberto 
Duarte 
Lateral-
esquerdo 

"A minha 
grande 
meta é estar 
à altura das 
responsabi-
lidades e 
aproveitar 
tudo da 
melhor 
forma" 

"Quero 
aproveitar o 
clube, a 
cidade, 
respirar o 
andebol 
que 
Barcelona 
emite" 

"Apesar de 
ser só um 
ano, o 
Barcelona é 
uma 
oportunida-
de de ouro" 
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ANDEBOL 

Barcelona oficializa 
Gilberto Duarte 
R O Barcelona confirmou no seu si- 
te a chegada de Gilberto Duarte, in-
ternacional português de 28 anos que 
chega dos polacos do Wisla Plock. O 
lateral-esquerdo assinou contrato 
por uma temporada com os catalães. 
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