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C ARSENAL DEVESA. Domingos 
Nures. ex -Povoa l anhoso e o novo 
treinador da equipa b!-acarense, apor 
a saica de Galrei Oliveira por 
motivos pessoais O Arsenal Devesa 
inicia o Andehol 1 em casa. freme ao 
Águas Santas, a 2 de setembro. 
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ANDEBOL 

Portugal cede 
nos 'quartos' 

Seleção masculina de juniores 
B perde com França e defronta 
Rússia na luta entre 5.° e 8.-º 

Gauleses triunfaram por 34-24 

Terminou o sonho dos juniores B lusos em 
passarem às meias do Mundial, na Geórgia. 
A França nao deu hipóteses. vencendo por 
34-24, resultado que construiu na 2." parte. 
Portugal defronta, amanhã. a Rússia. no 
apuramento dos 5.78? postos, enquanto 
na Nitra partida está° Suécia e lapào e nas 
meias França joga com Dinamarca e Croacia 
com Espanha. <<Estamos tristes, mas com a 
sensaçao de missa° cumprida», frisou o 
selecionador Paulo Jorge Pereira. Luis Frade 
voltou a ser o MVP e o melhor marcador. a 
par de Frandsc.o Pereira, com 5. Marcaram 
ainda Ruben Ribeiro (4). Gonçalo Vieira, 
Leonel Fernandes, Francisco Silva Diogo 
Silva (2) e Jenilson Monteiro (2). Resultados: 
Alemanha-Islandia 37-26 (9."/10:), 
Tunisia-Coreia 36-34 017121, Eslovenia-
-Egito 35-30 (13.7141, Polónia-Chile 33-
-30 (15."/16.'). Noruega-Sérvia 30-25 
(17.'1181, Brasil -Geórgia 32-23 (19.'/201. 
Argentina-Bahrain 25-24 (21:7221, 
Argelia -México 27- 25 (23.'1241. H C 
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Campeão ganha e 
vai jogar a Viseu 
4  Sporting bem - ~LIMO nu apre-
sentação cio Boa Hora. Segue-se 
torneio internacional 

O Sporting venceu por 33-29 no jogo de 
apresentação do Boa Hora, em l 
Em Braga. o ABC recebeu e venceu o 
Teucro por 32-25 Volta a defrontar o 
mesmo rival. arnannã, em Espanha, e a 
22 recebe o Cangas no seu jogo de 
apresentação. lá o Aguas Santas 
empatou a 29 golos na deslaceiçao d 

Cangas e entra em ação, amanhã, no 
Torneio internacional de Viseu, medindo 
forças com o Benfica nas meias-finais. 
Na outra par tida. o Sporting encontra o 
GOG (Dinamarca). El. C 
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O novo técnico do aerifica deixou de jogar  e começou imediatamente  a  treinar o FC  Porto, clube com o qual  se  sagrou campeão, repetindo o  titulo com o ABC 

CARLOS RESENDE 
4 Correu mundo com as 

camisolas de FC Por-
to, ABC e da Seleção e para 
muitos foi o melhor jogador 
português de andebol. Para 
outros a marca vai ficar ainda 
mais vincada como treinador, 
numa carreira construída nos 
últimos 10 anos e que o levou 
ao Benfica. Carlos Resende é 

o novo técnico, com o titulo no 
horizonte. 

Eadrevista de 

EDITE DIAS 

C
OMO está encarar este 
novo projeto no Benfi - 
ca? É algo que lhe per-
mite ser profissional a 
100 por cento ? 

- Estamos naquela fase do na-
moro. muito expectantes. Se ca 
lhar eu sou quem mais tem de se 
adaptar porque estou a mudar de 
clube, de atletas... Mas quer eu, 
quer toda a estrutura estamos a 
adaptar-nos e expectantes de 
como esta relação vai ser estabe - 
leeida. Nutrição, fisiologia, psi-
cologia, scouting... Aqui há um 
conjunto de valências que pode -
mos aproveitar para aprender. 
para trabalhar em parceria e isso 
permite que cada um de nos não 
só aprenda como possa dedicar 
mais tempo à sua área de inter-
venção. Retira- me alguma res-
ponsabilidade. embora no ABC 
tivéssemos uma organização que 
procurava estimular isso. Aqui 
podemos ir uni bocadinho mais à 

O central Pedro Seabra e o pivô 
Ricardo Pesqueira são reforços que 
chegam de Braga 

- Olhando para o campeonato 
nacional, quais são os principais ad-
versários do Benfica? 

• O Benfica. Porque normalmen 
te associamos FC Porto e Sporting, 
neste caso até porque foram os me - 
inores classificados, nus tipieamen 
2 perde -se o campeonato não com 

esses dois mas com e,s outros. 

Acha que foi isso que aconte-
ceu ao Benfica nestes últimos 10 anos 
em que não obteve o título? 

• - Acho que e isso que acontece 
a todas as equipas que não ga ganham.  

frente, temos outras valências... 

- E isso traz mais responsabi-
lidade ao treinador, também? 

Claro, mas é bom. Dizer que 
chegamos a uma equipa e traba 
lhamos num grupo onde temos a 
responsabilidade de vencer é sau-
dável. No limite, estamos a dizer 
que esta equipa tem qualidade para 
isso e é bom começar assim. 

- E tem? É esta a equipa que 
gostava de ter? 

Sim, se calhar o que mais me 
seduziu foi isso, a equipa que te - 
nho. Bom, um misto... Estas con 
dições todas que falámos e, de -
pois, o facto de poder lutar pelo 
titulo e não abdicar de uma coisa 
de que eu gosto que e juntar juven - 

Por exemplo, ()Sporting ganhou no  
ano passado e o FC Porto ficou em se 
furado, mas entre eles os resultados 
não foram tão diferentes. Porque é 
que o 142 Porto não ganhou? Porque 
perdeu jogos que o Spor t ing ganhou 
a outros adversários 

- É questão de mentalidade? 
- Normalmente e. 

- Mas esse objetivo é comum em 
todas as modalidades_ 

-- Por ter muitas. e difícil ganhar 
em todas. 

- No andebol já lá vão uns anos... 
-- Vamos tentar mudar isso este 

ano (sorri]. para isso que estamos  

rude, oriunda da formação, com 
experiência. E não é juventude ao 
calhas. Vamos supor que dizemos 
que o Benfica dá muita atenção à 
formação, mas ano após ano não 
entrava ninguém. Isso não faria 
sentido. A formação é importan-
te, mas para quê?! 

- Nesta equipa há muitos joga-
dores que já conhece. 

- Trabalhei como Hugo Fi 
guelra, enquanto atletas. O Ri-
cardo [Pesqueiro) e o Pedro [Seu - 
hm] foram meus atletas no ano 
passado, o Vidrago também já co-
nhecia. Bom, na verdade, traba 
lhei muito com eles porque há 
dois anos fizemos sete jogos segui-
dos! [risos'. Eu já dizia ao Maria 
no [ (nego] para fazermos os vi 

a trabalhar. Vamos tentar mudar um 
bocadinho a mentalidade de todos 
nos, interagir corno equipa, fortes, 
coesos para lutar por tudo. 

- Esta equipa foi construída á 
sua imagem? O central, o prolonga-
mento do treinador em campo, veio 
consigo de Braga. 

Eu preocupo me sempre com 
o que está por t na; do jogador. O Pe-
dro 1 Seabr ol. além de ser um exce-
lente jogador, é um excelente ser 
humano, passa logo o primeiro tes-
te (risos(. Tal como o Ricardo [Pés 
queira Além disso, ajudam - me 
imenso porque estão identificados 
com a minha forma de trabalhar, 
com aquilo que defendo. Neste caso,  

será muito mais fácil passar a men-
sagem neste período de adaptação. 
Quando uma relação está bem não 
faz sentido mudar. Sou um bocado 
conservador risr.zs 1. Quando gosto de 
um local, de um restaurante não 
mudo por mudar. Não é porque es-
tamos juntos há cinco ou seis anos 
que as relações têm de morrer. 
Quando gostamos temos de est imu -
lar para que continue a florescer. 

- Carrega o estatuto de ter sido 
o melhor jogador português. Os mais 
novos reconhecem-no como atleta? 

- Nada! igurgulhadul. Isso já foi 
há muito tempo. Acho que nem no 

ha nada. Tenho quase a ver-
te za que eles so me Wein como t rei -  

senso. Inicialmente os nossos ob 
letivos eram mais medianos, o clu-
be queria estar na Europa, nos pri-
meiros lugares. E, a dada altura, 
percebemos que isto não interes-
sava a ninguém e que tínhamos 
de dar o salto. E começámos a as-
sumir que ti que queríamos era 
ganhar. E demo nos bem. Penso 
que os atletas também gostaram da 
ideia. É. muito difícil chegar à bei • 
ra de um atleta e dizer: 'O nosso ob-
jetivo é ficar nos quatro primeiros' . 
Como é que se fica pelos quatro 
primeiros?! Sabemos é como se 
fica à frente. Qual é u jogo que po 
demos perder?! Isto é desconfor - 
tável. Urna equipa que quer ga 
nhar, quer ganhar todos os jogos. 
Sabemos que vai ser difícil, mas 
queremos ganhar todos os jogos. 

[MIA CARRICIVAS$ 

Carlos Resende deixou de jogar há 11 anos 

nador. Só o Figueira que viveu na 
pele [risos]. Já deixei de jogar há 11 
anos. O Gonçalo tem 17 anos, a ida-
de da minha filha mais nova, a ida 
de que tinha quando fui viver sozi 
nho para o Porto. 

  

ENFIC 

 

«Se o desafio 
não fosse 

   

  

  

    

para ser campeao 
teria recusado» 

 

cleos um do outro para variarmos. 

- Ficou surpreendido com o 
convite do Benfica? 

-- I hesito l Acho que não. Nem 
surpreendido, nem deslumbrado. 
Entendi como um convite e pen 
so que teve a ver com o facto de 
lermos feitos muitos jogos e o 
ABC ter tido a felicidade de ven - 
cer alguns. 

- Sente que é a altura certa 
para aceitar este desafio? Num 
clube em que a exigência é sem-
pre ser campeão? 

Quando chegámos ao ABC 
não conhecia tão bem a equipa e 
fomos crescendo. Há três anos, 
numa reunião entre a parte técni - 
ca e a direção chegámos a tua con 

«Vamos tentar mudar a mentalidade» 
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o 

«Quando 
vínhamos.. E 
havia sempre 
pouca gente» 

A herança de Donner 
O Benfica não vence o título desde 2007/2008 o Carlos Resende, 46 

anos, já se sagrou campeão por duas vezes enquanto treinador 

Carlos Resende venceu a Taça Challenge e foi campeão, há dois anos, com o ABC 

Se o desafio não fosse para ser 
campeão, teria recusado. 

— Então, no Benfica, o discur-
so é fácil? 

— Sim, mas no ABC também 
começou a ser fácil. Na primeira 
vez que nós dissemos que quería-
mos ser campeões, as pessoas fi-
caram a olhar e disseram:'Lá es-
tão eles...' Mas a verdade é que 
aconteceu. 

— E o que é que quer ganhar no 
Benfica? 

— O campeonato, a Taça e pas-
sara fase de grupos da Taça EHF. 
Não me chega ir à fase de grupos, 
isso é um lugar comum. Há que 
responsabilizar os atletas e as equi-
pas portuguesas. Temos de querer 
dar o salto. Chegar à fase de gru-
pos já começa a ser pouco. Os por-
tugueses não são nada menos do 
que os outros... E não tenho nada 
contra os estrangeiros. Temos al-
guns e, desde que sejam uma mais 
valia, serão sempre bem-vindos. 
Mas, quer as equipas, quer as se-
leções têm de dar o salto. E, neS'--
sa medida, passar a fase de grupos. 

Ideias de... 

Organização 

Já tinha uma ideia do 
que seria a realidade, as 
condições no Benfica e tudo o 
que gravita em torno duma 
equipa. Aqui, na Luz, tudo 
aquilo que é invisível ao 
adepto é muito bom 

Rivais 

O pior adversário do 
Benfica é o... Benfica. Não é 
com os grandes rivais que 
normalmente se perdem os 
campeonatos, por isso a 
maioria das vezes é uma 
questão de mentalidade 

Youtube 

Os mais novos? Tenho 
quase a certeza de que eles só 
me veem como treinador. Acho 
que nem no Youtube há imagens 
de quando jogava. Só o Figueira 
kuarda-redeshabe como era, 
pois viveu na pele frisos]  

Voltar a encher o pavilhão da Luz é 
outras das tarefas que Carlos 
Resende gostaria de ver cumprida. 
E sabe como quer dar o seu 
contributo. «A realidade de 
antigamente não é a de hoje. As 
pessoas passavam o dia todo no 
estádio, não tinham Internet, 
centenas de canais de televisão, 
shoppings... Até havia quem ficasse 
no carro a fazer tricote trouxesse 
lanche. Hoje, vir ver um jogo de 
futebol não implica uma grande 
refeição. Se fizer uni jogo de futebol 
mais um Jogo de modalidades já 
implica fazer fora uma grande 
refeição. A condição económica do 
Pais já tem uma grande influência 
sobre permanecer», considera o 
técnico, que nasceu no bairro da 
Madredeus, em Lisboa, «Enquanto 
adversário, quando vínhamos jogar 
à Luz. poucas vezes sentimos que 
jogávamos fora, porque havia 
sempre pouca gente. Houve um 
jogo, aqui, em que estavam as 
nossas familias e eram tantas 
pessoas quantas os adeptos do 
Benfica», lamenta. A chave 
para abrir a porta do pavilhão 
passa por duas coisas: 
«Resultados, claro, e a 
alegria e a beleza do jogo. Se 
tiver um jogo bonito e 
agradável, contagia a 
bancada. Se calhar, vai 
assistir a um espetáculo que 
gosta de ver na televisão.» 

Carlos Resende tem 46 
anos e começou a treinar 
em 2008 

ror 

EDITE DIAS 

O
Benfica não é campeão 
de andebol há 10 anos, 
título que conquistou 
pelas mãos de Aleksan-
der Donner, depois 

dum jejum de 18 épocas. O técni-
co, que já morreu, foi um dos que 
mais marcaram o andebol portu-
guês. E, naturalmente, Carlos Re-
sende, que considera que Donner 
era o melhor. 

«Nós tínhamos urna excelen-
te relação, cumplicidade. Toda a 
gente dizia que ele era uma pes-
soa difícil mas para mim não era 
nada difícil. Vai ser interessante 
tentar seguir parte do seu suces-
so. Quando saí do FC Porto ele foi 
convidado para ir treinar e não 
aceitou por minha causa. Fiquei 
triste e chateado com ele. Porque 
disse-lhe que gostava de ser subs-
tituído pelo melhor», recorda, 

emocionado. «Temos 
de ter a capacida-

de de aprender 
com toda a 
gente. E, 
claro, colo- 
car um fil-
tro e apren-
der a dizer 
`isto não 

quero para 
mim'. O Sa-

s ha quando 
chegou teve o 
condão de  

dizer aos portugueses: 'Estamos 
aqui e vamos ganhar'. Eu gosta- 
va muito duma expressão dele que 
transporto comigo. Um dia, fo- 
mos fazer um jogo internacional, 
estávamos num pavilhão a aca- 

bar de treinar e entra a equi-
pa adversária. Eu estava 
pouco habituado ainda 
à sua mentalidade e avi- 
sei-o, dizendo: `Já che-
garam, não vamos fazer 
mais nada, não é?' E ele 
olhou e disse: 'Não va-
mos porquê?! Isto fun-
ciona com qualquer 
um!' », conta Resende, 
garantindo estar pron-
to para devolver o tí-
tulo à Luz. «Gostava 
imenso e acho que ele 
merece.» 

Mas não é por 
Donner nem pe 
los adeptos que 
Carlos Resende 
quer ser campeão  

pelo Benfica. «Isto que não seja 
mal interpretado mas eu não 
quero ganhar pelas pessoas, por 
todo o respeito que o público me 
merece. Eu quero ganhar por 
mim e isso é que tem de ser im-
portante e alimentar-me todos 
os dias. Porque, se não tivermos 
essa força de querer ganhar por 
nós, será muito difícil querer ga-
nhar por alguém. Para mim é im-
portante ganhar, gosto de ga-
nhar por mim. Mas gosto de 
ganhar ao berlinde. Já gostava 
de ganhar quando jogava na rua, 
gostava de ser o mais rápido 
quando corria na rua. Ainda hoje, 
quando ando de bicicleta, fico 
chateado se não ando nos luga-
res da frente. Isso é que tem de ser 
importante. Individualmente te - 
mos de ganhar por nós. Mas, cla-
ro, servimos uma instituição, que 
tem um conjunto de associados 
e temos um enorme respeito por 
todos. Mas primeiro temos de 
querer ganhar por nós.» 

CARLOS 
RESENDE 

Treinador 

do sentiu 

CARLA CARRI(0.14.5'.' 
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Andebol
Portugal derrotado
pela França (24-34)
nos quartos-de-final
do Mundial sub-19

Portugal perdeu com a França
por 24-34 e vai disputar os jogos
de apuramento do 5.º ao 8.º lu-
gar. Hoje a equipa nacional cum-
pre um dia de folga, voltando à
acção amanhã, pelas 12 horas.
No jogo de ontem Portugal de-
parou-se com maiores dificulda-
des em chegar à baliza adversá-
ria desde os primeiros minutos,
enquanto os campeões europeus
em título não desperdiçaram as
oportunidades a nível ofensivo e
tiravam o melhor partido das fa-
lhas técnicas que Portugal come-
teu, sobretudo no ataque, permi-
tindo as saídas rápidas para
contra-ataque por parte dos
franceses. Com alguma naturali-
dade e apesar da boa resposta
lusitana, os franceses consegui-
ram a vitória por 24-34.
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Artística
de Avanca
testa-se em
Guimarães

A Artística de Avanca prosse-
gue, hoje e amanhã, a sua pre-
paração tendo em vista a par-
ticipação no campeonato da 1.ª
Divisão Nacional com a pre-
sença no Torneio Quadrangu-
lar de Verão, levado a cabo pelo
Xico Andebol, inserido no seu
75.º aniversário.

Hoje, pelas 21 horas, a forma-
ção de Avanca defronta o CA
Póvoa de Varzim. Em caso de
vitória, joga amanhã (18 horas)
a final do torneio com o vence-
dor do primeiro jogo desta
tarde (19 horas), entre o Xico
Andebol e o ISMAI. Já se perder,
defronta, às 16 horas, a equipa
derrotada no primeiro jogo de
hoje no encontro de atribuição
do terceiro e quarto lugares.

Todas as partidas têm lugar
no Pavilhão Francisco de Ho-
landa, em Guimarães. |

Andebol
Quadrangular
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José Alberto Lopes

Pinhel, cidade da Beira Interior,
é conhecida como cidade Fal-
cão há 700 anos e tem foral,
atribuído por D. Sancho I, há
mais de 800. Quem pela pri-
meira vez utilizou a ave de ra-
pina para designar a povoação
foi D. João I. O nome ficou e é
ostentado com orgulho pelos
pinhelenses. O falcão é parte in-
tegrante da simbologia de Pi-
nhel desde tempos imemoriais.
No seu brasão, a cidade é re-
presentada por um pinheiro,
um falcão e um coelho.

Oito séculos de história estão
espelhados no património lo-
cal, de onde sobressai o Castelo,
a  Muralha e um vasto conjunto
de solares e casas nobres. É
aqui que vão decorrer, de 19 a
27 de Agosto, as Festas da Ci-
dade, com um programa que
privilegia importantes inaugu-
rações, nomeadamente no dia
25, Dia da Cidade e feriado mu-
nicipal.

As Festas da Cidade de Pinhel
arrancam amanhã, com a aber-
tura do Water Slide Festival, que
estará na cidade pelo segundo
ano consecutivo. Durante todo
o fim de semana, a estrutura vai
estar de portas abertas ao pú-
blico na zona do Bairro do Ou-
teiro, e proporcionar momen-
tos únicos de diversão, com um
escorrega aquático de 500 me-
tros e muitos outros atractivos,
como aulas de hidroginástica e
zumba ao ar livre. 

No domingo, o programa
contempla a realização de uma
Grande Corrida de Touros, a
partir das 17h30, no Campo As-

tolfo da Costa. No mesmo dia,
à noite, arranca mais uma edi-
ção dos divertidos e sempre
concorridos Jogos Freguesias
Sem Fronteiras, que decorrerão
até dia 23, dia dedicados aos
mais novos (Sub 13), sempre no
Polidesportivo da EB2 de Pi-
nhel. O dia encerra com o pri-
meiro dos grandes espectácu-
los musicais previstos, no Largo
dos Combatentes, com o con-
certo de João Pedro Pais.

Na quinta-feira, o evento
prossegue com a realização da
Falcão Run Color, que terá iní-
cio pelas 17h30, junto ao Cas-
telo, para terminar no Campo
Astolfo da Costa. À noite, com
animação musical no Largo
dos Combatentes, actuarão os

Quinta do Bill e o DJ Pete Tha
Zouk, o mais requisitado DJ
português da actualidade. 

Para o dia 25 de Agosto, Dia
da Cidade, ficam reservadas as
comemorações oficiais, cujos
pontos altos vão ser a sessão
solene, às 10h00, em frente aos
Paços do Concelho, seguida de
várias inaugurações. 

Primeiro, a inauguração do
monumento em homenagem
a José de Abranches Carneiro
de Gusmão (presidente da au-
tarquia entre 1931 e 1945). Se-
guir-se-á a apresentação do
projeto do novo Parque Urbano
de Pinhel, obra que vai nascer
da requalificação do Campo de
Futebol Astolfo da Costa, no
centro da cidade de Pinhel, pa-

ralelo à Avenida Carneiro de
Gusmão, uma das principais ar-
térias da cidade, próximo da
zona escolar e também de vá-
rias zonas residenciais. 

A apresentação do projeto vai
ser feita no local onde o mesmo
vai ser implementado, com o
objectivo de requalificar o espa-
ço mas, também, de criar uma
zona verde, de lazer e de conví-
vio, que se assuma como ponto
de encontro da população, com
motivos de interesse para todas
as faixas etárias e, também, para
aqueles que visitam a cidade. 

Inauguração de piscina 
A manhã do feriado munici-

pal termina com a inauguração
da Piscina Municipal Coberta,

um equipamento há muito de-
sejado e que foi o único com-
promisso assumido por Rui
Ventura, presidente da Câmara,
nas autárquicas de 2013. Pinhel
passa a dispor de um equipa-
mento destinado à aprendiza-
gem e prática de natação e de
outras modalidades aquáticas,
num investimento de cerca de
1 milhão e 655 mil euros. 

Mais tarde, pelas 17h00, nova
inauguração, desta vez da nova
Piscina Municipal Descoberta,
no Parque Municipal da Trin-
cheira, um equipamento asso-
ciado ao lazer, que vem substi-
tuir uma piscina já muito antiga
e sem condições. Associado a
esta obra está um investimento
que rondou os 530 mil euros. 

O dia começará a sua despe-
dida com o Summer Sunset e
White Party, que este ano vai
ter lugar na zona envolvente à
nova piscina municipal coberta. 

E com a chegada da noite,
chega também a Pinhel a Ópera
“Carmen”, de Georges Bizet,
uma das obras mais represen-
tadas de todos os tempos. Este
concerto operático surge no
âmbito do programa “O.P.(us)
– Ópera no Património”, fruto
de uma candidatura ao pro-
grama Centro 2020, sendo sem
dúvida um dos pontos altos da
programação cultural das Fes-
tas da Cidade 2017. 

Terminada a ópera, seguem-
-se outros ritmos, ritmos quen-
tes e africanos, com os Calema,
dupla de irmãos originários de
São Tomé e Príncipe, muito po-
pular entre o público jovem. 

Nos dois dias que se seguem,
Pinhel continua em festa. No
sábado, dia 26 de Agosto, a “Ci-
dade Falcão” acolhe a Gala Na-
cional de Andebol, promovida
anualmente pela Federação de
Andebol de Portugal. E, no do-
mingo, dia 27, último dia do pro-
grama, as emoções do Drift es-
tarão de regresso com a realiza-
ção, na Zona Industrial, da Taça
Ibérica de Drift, uma organiza-
ção do Clube Escape Livre e do
município de Pinhel. |

Festas da “Cidade Falcão”
recheadas de inaugurações
Programa De 19 a 27 de Agosto, Pinhel vai celebrar 247 anos de existência durante as Festas da Cidade,
que ficam marcadas por várias inaugurações agendadas para o dia 25 de Agosto, feriado municipal

D.R.

Parque Urbano de Santiago serviu de palco natural ao último workshop, que teve como formador Bruno Estima

Oito séculos de histó-
ria estão espelhados
no património local, 
de onde sobressai o
castelo e a  muralha

A manhã do feriado
municipal termina 
com a inauguração 
da piscina municipal
coberta, que custou
1,6 milhões de euros
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A atleta do CS Madeira, recebeu o prémio referente à primeira jornada. 

Beatriz Sousa marca o 
melhor golo no Europeu 
A atleta madeirense Beatriz Sou-
sa apontou o melhor golo da jor-
nada inaugural do Campeonato 
da Europa de Sub-17 de andebol 
feminino, que se está a realizar 
em Klaipéda, na Lituânia. 

A jogadora da selecção lusa, 
que representa o Club Sports Ma-
deira, foi a escolhida pela organi-
zação com o melhor golo, na par-
tida em que Portugal goleou a Itá-
lia por 43-19. 

O golo foi marcado pela jovem 
insular num lance de contra-ata-
que e onde a jogador veio a con-
cretizar através de um bonito re-
mate em 'rosca'. 

De referir que nesta partida 
Beatriz Sousa veio a ser a melhor 
marcadora do encontro com um 
total de seis golos. 

Em relação ao campeonato, 
Portugal esteve quarta-feira e 
ontem de 'descanso' voltando 
hoje à competição onde irá de-
frontar a Turquia, em partida do 
grupo A agendada para as 13 ho-
ras. 

Quando faltam duas jornadas 
para o final da fase de grupos, 
Portugal lidera com quatro pon-
tos, contra três da Turquia e 
Bielorrússia que estão ex-aqueo 
no segundo lugar. P. V. L. 
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José Alberto Lopes

Pinhel, cidade da Beira Interior,
é conhecida como cidade Fal-
cão há setecentos anos e tem
foral, atribuído por D. Sancho I,
há mais de oitocentos. Quem
pela primeira vez utilizou a ave
de rapina para designar a po-
voação foi D. João I. O nome fi-
cou e é ostentado com orgulho
pelos pinhelenses. O falcão é
parte integrante da simbologia
de Pinhel desde tempos ime-
moriais. No seu brasão, a cidade
é representada por um pinhei-
ro, um falcão e um coelho.

Oito séculos de história estão
espelhados no património local,
de onde sobressai o Castelo, a
Muralha e um vasto conjunto
de solares e casas nobres. É aqui
que vão decorrer, de 19 a 27 de
Agosto, as Festas da Cidade,
com um programa que privi-
legia importantes inaugurações,
nomeamente no dia 25, Dia da
Cidade e feriado municipal.

As Festas da Cidade de Pinhel
arrancam amanhã, com a aber-
tura do Water Slide Festival, que
estará em na cidade pelo se-
gundo ano consecutivo. Duran-
te todo o fim de semana, a es-
trutura vai estar de portas aber-
tas ao público na zona do Bairro
do Outeiro, e proporcionar mo-
mentos únicos de diversão,
com um escorrega aquático de
500 metros e muitos outros
atractivos, como aulas de hi-
droginástica e zumba ao ar livre. 

Concertos de João Pedro Pais,
Quinta do Bill e Pete tha Zouk

No domingo, o programa
contempla a realização de uma
Grande Corrida de Touros, a
partir das 17h30, no Campo As-
tolfo da Costa. No mesmo dia,
à noite, arranca mais uma edi-
ção dos divertidos e sempre
concorridos Jogos Freguesias
Sem Fronteiras, que decorrerão
até dia 23, dia dedicado aos
mais novos (Sub 13), sempre no
Polidesportivo da EB2 de Pi-
nhel. O dia encerra com o pri-
meiro dos grandes espectácu-
los musicais previstos, no Largo
dos Combatentes, com o con-
certo de João Pedro Pais.

Na quinta-feira, o evento

prossegue com a realização da
Falcão Run Color, que terá iní-
cio pelas 17h30, junto ao Cas-
telo, para terminar no Campo
Astolfo da Costa. À noite, com
animação musical no Largo
dos Combatentes, actuarão os
Quinta do Bill e o DJ Pete Tha
Zouk, o mais requisitado DJ

português da actualidade. 
Para o dia 25 de Agosto, Dia

da Cidade, ficam reservadas as
comemorações oficiais, cujos
pontos altos vão ser a sessão
solene, às 10h00, em frente aos
Paços do Concelho, seguida de
várias inaugurações. 

Primeiro, a inauguração do

monumento em homenagem
a José de Abranches Carneiro
de Gusmão (presidente da au-
tarquia entre 1931 e 1945). Se-
guir-se-á a apresentação do
projeto do novo Parque Urbano
de Pinhel, obra que vai nascer
da requalificação do Campo de
Futebol Astolfo da Costa, no

centro da cidade de Pinhel, pa-
ralelo à Avenida Carneiro de
Gusmão, uma das principais ar-
térias da cidade, próximo da
zona escolar e também de vá-
rias zonas residenciais. 

A apresentação do projeto vai
ser feita no local onde o mesmo
vai ser implementado, com o

objetivo de requalificar o espa-
ço mas, também, de criar uma
zona verde, de lazer e de conví-
vio, que se assuma como ponto
de encontro da população, com
motivos de interesse para todas
as faixas etárias e, também, para
aqueles que visitam a cidade. 

Inauguração da Piscina 
Municipal Coberta...

A manhã do feriado munici-
pal termina com a inauguração
da Piscina Municipal Coberta,
um equipamento há muito de-
sejado e que foi o único com-
promisso assumido por Rui
Ventura, presidente da Câmara,
nas autárquicas de 2013. Pinhel
passa a dispor de um equipa-
mento destinado à aprendiza-
gem e prática de natação e de
outras modalidades aquáticas,
num investimento de cerca de
1 milhão e 655 mil euros. 

... e da Piscina Descoberta
Mais tarde, pelas 17h00, nova

inauguração, desta vez da nova
Piscina Municipal Descoberta,
no Parque Municipal da Trin-
cheira, um equipamento asso-
ciado ao lazer, que vem substi-
tuir uma piscina já muito antiga
e sem condições. Associado a
esta obra está um investimento
que rondou os 530 mil euros. 

O dia começará a sua despe-
dida com o Summer Sunset e
White Party, que este ano vai
ter lugar na zona envolvente à
nova piscina municipal coberta. 

E com a chegada da noite,
chega também a Pinhel a Ópera
“Carmen”, de Georges Bizet,
uma das obras mais represen-
tadas de todos os tempos. Este
concerto operático surge no
âmbito do programa “O.P.(us)
– Ópera no Património”, fruto
de uma candidatura ao pro-
grama Centro 2020, sendo sem
dúvida um dos pontos altos da
programação cultural das Fes-
tas da Cidade 2017. 

Terminada a ópera, seguem-
se outros ritmos, ritmos quen-
tes e africanos, com os Calema,
dupla de irmãos originários de
São Tomé e Príncipe, muito po-
pular entre o público jovem. 

Nos dois dias que se seguem,
Pinhel continua em festa. No
sábado, dia 26 de Agosto, a ‘Ci-
dade Falcão’ acolhe a Gala Na-
cional de Andebol, promovida
anualmente pela Federação de
Andebol de Portugal. E, no do-
mingo, dia 27, último dia do pro-
grama, as emoções do Drift es-
tarão de regresso com a realiza-
ção, na Zona Industrial, da Taça
Ibérica de Drift, uma organiza-
ção do Clube Escape Livre e do
município de Pinhel. |

Festas da ‘Cidade Falcão’
recheadas de inaugurações
Programa De 19 a 27 deste mês, Pinhel vai viver intensamente as Festas da Cidade, que ficam marcadas
pela inauguração das piscinas municipais cobertas e descobertas, orçadas em cerca de 2,2 milhões de euros

FOTOS: D.R.

Cidade de Pinhel celebra em Agosto 247 anos de existência, com um programa de festas bem recheado cultural e desportivamente

Water Slide Festival proporcionará momentos únicos de diversão Jogos Freguesias Sem Fronteiras decorrem até dia 23

Taça Ibérica de Drift vai realizar-se na Zona Industrial Falcão Run Color atrai a participação de muitos jovens
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Caldas da Felgueira
recebe animação 
Nelas | P7

Gala 7 Maravilhas
em Castanheira e
Pedrógão Grande
Aldeias de Portugal| P10

Festas de Pinhel 
começam amanhã  
e vão até dia 27
247.º aniversário | P11

Partidos vão gastar
cerca de 180 mil 
euros na campanha
Em Viseu P2

Evento solidário 
apoia bombeiros 
de Mangualde
Perto de 600 euros | P6

MAIS DE 450 HOMENS 
NOS INCÊNDIOS DO DISTRITO
Os vários incêndios registados ontem no distrito de Viseu foram combatidos por mais de 450 homens e diversos meios
aéreos. Os incêndios nos concelhos de Castro Daire e de Resende foram os mais preocupantes Página 20

Tondela recebe o Estoril
a pensar na primeira vitória
Sábado | P13

Académico quer manter a liderança
amanhã frente ao Leixões Futebol | P14

Várias crianças participaram no atelier “Experiências Científicas”, no Museu do Quartzo, em Viseu Página 2

Cientistasl
de “palmo e meio” 

JOSÉ FONSECA

Feira de São Mateus ao ritmo 
de Diogo Piçarra e Paula Fernandes Especial

FundadorAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5317   18 DE AGOSTO DE 2017   SEXTA-FEIRA   | 0,65 EUROS
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Agenda desportiva
FUTEBOL
I Liga
3.ª jornada
Hoje 
Rio Ave-Portimonense (20h30-
SportTV 1)
Amanhã
Tondela-Estoril Praia (16h00-
SportTV 1), V.Guimarães-Sporting
(18h15-SportTV 1) e Benfica-
Belenenses (20h30-BTV).
Domingo
V.Setúbal-Desp. Chaves (16h00-
SportTV 1), FC Porto-Moreirense
(18h00-SportTV 1), Aves-Sp. Braga
(20h00-SportTV 5) e Marítimo-
Boavista (20h15-SportTV 1).
Segunda-feira
Feirense-Paços Ferreira (20h00-
SportTV 1)

II Liga
3.ª jornada
Amanhã 
Sp. Braga B-Santa Clara (11h00),
Famalicão-Benfica B (11h15-
SportTV 1),  Oliveirense-Nacional,
FC Porto B-Penafiel (16h00-Porto
Canal), Académico-Leixões,
Varzim-Gil Visente, Sp. Covilhã-V.
Guimarães B, U. Madeira-
Académica e C. Piedade-Arouca.
Domingo
Real Massamá-Sporting B (11h15-
SportTV 1).

Campeonato Portugal
Série B
1.ª jornada
Amanhã
Canelas 2010-Sp. Espinho
Domingo
Camacha-Sanjoanense, Aliança
Gandra-Sousense, Trofense-
Gondomar, Freamunde-Salgueiros, 

Felgueiras-Pedras Rubras,
Cesarense-Amarante e Cinfães-
Coimbrões.

Série C
1.ª jornada
Domingo
Rec. Águeda-B. Castelo Branco,
Anadia-Marinhense, U. Leiria-
Sourense, Sertanense-Marítimo B, 
Mortágua-F. Algodres, Lusitano FC-
Ferreira de Aves, Gafanha-Oleiros 
e Águias Moradal-Nogueirense.

Campeonato Nacional
de Juvenis
1.ª jornada
Domingo
Anadia-Leixões, Taboeira-Boavista,
Cracks Lamego-Académica/SF,
Tondela-Padroense e FC Porto-
Feirense. Académica-Seia (adiado)

ANDEBOL
XIX Torneio Internacio-
nal de Andebol de Viseu
Pavilhão Cidade de Viseu
Amanhã
Sporting-GOG Svendborg
(15h00) e Benfica-Águas Santas
(17h00)
Domingo
Atribuição do 3.º/4.º lugar
(15h30) e Final (17h30).

ATLETISMO
Trail Running Nocturno
da Sr.ª do Castelo
Mangualde
Domingo
Prova de 20 quilómetros, com
início às 21h00, inserida na
concentração motard. 
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turma bracarense joga, a 27 deste mês, supertaça com o sporting

Adepta do ABC organiza viagem
para levar academistas até Mêda

 pedro vieira da silva

R
aquel Mota, consi-
dera a "adepta do 
ano" na última gala 
realizada pelo ABC/

UMinho, está a organizar 
uma viagem para levar 
os simpatizantes da tur-
ma academista até Mêda, 
onde se disputa, no pró-
ximo dia 28 (domingo), a 
partir das 16h30, Pavilhão 
Gimnodesportivo Muni-
cipal de Mêda a Superta-
ça, entre o conjunto mi-
nhoto, que venceu a Taça 
de Portugal na época pas-
sada, e o Sporting, que se 
sagrou campeão nacional. 

 «Por amor ao Acadé-
mico», clube que «ama 
de paixão», Raquel Mo-
ta, em nota enviada para 
o Diário do Minho, revela 

que as inscrições podem 
ser feitas através do se-
guinte e-mail: susana931@
gmail.com. 

Viagem sem custos
A viagem de Braga até 
Mêda (distrito da Guar-
da) será feita de autocar-
ro e «gratuita», informa 
a apaixonada adepta do 
conjunto amarelo.

O horário (e local) de 
partida será divulgado nos 
próximos dias.

Os academistas, vence-
dores da Taça de Portu-
gal na última temporada 
e campeões nacionais em 
2015/2016, vão agora ser 
orientados por Jorge Ri-
to (regressa à turma  bra-
carense), que substituiu 
Carlos Resende, que ru-
mou ao Benfica. Raquel Mota (ao centro) com Humberto e Rocha

D
R
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 Luís Filipe Silva

D
omingos Nunes é o 
novo treinador do 
Arsenal da Deve-
sa, avançou ontem 

a RUM. Está encontrado 
assim o sucessor de Ga-
briel Oliveira que deixou 

o clube alegando «razões 
de ordem pessoal».

Domingos Nunes é um 
treinador com vasta expe-
riência e conhecedor do 
andebol da região, atra-
vés de passagens de clubes 
como Sporting de Braga, 
Fermentões e Francisco 

andebol

Domingos Nunes é o novo 
treinador do Arsenal da Devesa

de Holanda, para além de 
ter trabalhado nos esca-
lões de formação do ABC.

Agora, Domingos Nu-
nes tem como missão 
manter o Arsenal.

O técnico Domingos 
Nunes tem uma larga ex-
periência no âmbito do 

andebol nacional. No Mi-
nho, passou por todos os 
clubes de relevo, como 
ABC, Francisco de Ho-
landa e Sporting de Braga, 
para além do Fermentões, 
onde iniciou a sua carrei-
ra. Agora, abraça o desa-
fio do Arsenal da Devesa 
com o desafio de manter 
o clube na principal divi-
são do andebol português.

Na temporada passada, 
Domingos Nunes traba-
lhou no Andebol Póvoa de 
Lanhoso.  A equipa braca-
rense já treina para a pre-
paração da nova tempora-
da desportiva e Domingos 
Nunes teve já o primeiro 
contacto com o plantel 
que vai dirigir.

O Arsenal da Deve-
sa vai, pelo segundo ano 
consecutivo, tentar a ma-
nutenção na I Divisão do 
andebol português, de-
pois de o ter conseguido 
na última época.

Domingos Nunes
D
R
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INCÊNDIOS 
PÕEM PORTUGAL 
EM ESTADO 
DE CALAMIDADE 
PÚBLICA  

D
R

CERVEIRA VIAJA NA HISTÓRIA
ATÉ À ÉPOCA MEDIEVAL

região  P.13

UNIÃO
DE VILA COVA
E FEITOS
COM EQUIPAMENTOS 
REQUALIFICADOS

A
n

tó
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S
C

B

Braga com acesso a 5,3 milhões
para promover inclusão e emprego 

Sp. Braga espreita fase de grupos 

BRAGA P.04

DESPORTO P.22-24

FH, 1
Sp. Braga, 2

Junta
da Correlhã 
e quatro 
associações  
vão ter casa nova
em 2018 

REGIÃO P.17

Domingos Nunes 
treina andebol 
do Arsenal 
da Devesa

DESPORTO P.30

região  P.19
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andebol: Mundial de sub-19

Portugal derrotado 
pela França

A 
seleção portugue-
sa de andebol sub-
-19 perdeu ontem 
com a França, por 

34-24, em jogo dos quar-
tos de final do Mundial da 
categoria, que se disputa 
em Tbilissi.

Frente ao campeão em 
título, que mostrou o seu 
poderio e eficácia ofensi-
va, Portugal não foi capaz 
de se superiorizar, che-
gando ao intervalo a per-
der por 16-12.

No segundo tempo, a 
diferença agudizou-se e 
a formação lusa, que teve 

em Luís Frade o seu me-
lhor homem em campo, 
com cinco golos, acabou 
por ficar a 10 tentos dos 
franceses.

«Estamos um bocadi-
nho tristes, mas com a 
sensação de missão cum-
prida», apontou, citado 
em comunicado, o sele-
cionador Paulo Pereira, 
que explicou que «foi di-
fícil encontrar soluções 
ofensivas», principalmen-
te com a ausência de An-
dré Gomes e a sobrecar-
ga de jogos nos restantes 
jogadores.

Depois da eliminação, 
Portugal vai disputar o 
primeiro jogo em busca 
de terminar em quinto 
lugar (pode terminar em 
oitavo), com um primei-
ro jogo no sábado, frente 
à Dinamarca ou à Rússia, 
que hoje se defrontam.

«Amanhã [hoje] vamos 
ter um dia de folga em 
que vamos fazer recupe-
ração para nos apresen-
tarmos ao nosso melhor 
nível no sábado», disse 
o selecionador nacional 
Paulo Pereira no final da 
partida de ontem
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Francisco Pereira marcou cinco golos 

Sub-19 cedem frente aos campeões 
Portugal perdeu 
com a França, por 
34-24, nos quartos 
de final do Mundial 
de juniores 

••• A Seleção Nacional mas-
culina de sub-19 não conse-
guiu contrariar o favoritismo 
francês e perdeu, por 34-24, 
nos quartos de final do cam-
peonato do mundo do escalão, 
que se está a realizaremTbilis-
si (Geórgia). Frente aos cam-
peões europeus e mundiais,  

Portugal, que teve Luís Frade 
como MVP, manteve-sena luta 
até perto do final da primeira 
parte, mas dois golos da França 
bem perto do intervalo (12-16) 
complicaram a tarefa da equipa 
de Paulo Jorge Pereira. "Foi di-
ficilencontrarsoluçõesofensi-
vas", lamentou o técnico, refe-
rindo-se à ausência de André 
Gomes e ao facto de Oleksandr 
Nekrushets jogar limitado, 
devido a doença. Agora, a equi-
pa das Quinas vai jogar com a 
Rússia na luta pelas posições 
entre quinto e oitavo. 
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a.i f 
Europeu sub47temlnino-
DIviski8-GrtipoA: 
Portugal-Turquia,13h00, prova 
a decorrer na Lituânia. 

BASQUETEttert   
Europeueub46leeminho-
DIvIsSo B -Grupo*: 
Portugal-Bulgária, 20h00, e prova 
a decorrer na Macedónia. 

CANOAGEM 
Europeus cie Sialom, juniores 
e sub-23, com a partidpação de 
atletas portugueses, a decorrer 
até dia 20, em Hohenlimburg 
(Alemanha). 

0~0 
Volta a França do Poluo (Toar 
der Putink). prova sub-23 com 
a participação de uma seleção 
portuguesa, a decorrer até da 27. 

F rrf OL  

!Liga -3.a.lomadir Rio 
Ave-Portirnonense. 20h30. 
.kagares A - I Divisão -ZonaSul -1.a 
Jornada Alcanenense-Sporling. 
181100. 

"FtNN   
ChaieneerdeCordutons 
(Itála), coma participação de 
Gonçalo Oliveira, a decorrer até dia 
za aulenger de Sa n t o 
Don111190(RePúb4G1 
Dominicana), com a participação 
de Castão Elias, a decorrer até dia 
20. 

TODO °TERRENO  
Atacainalbilltatie),corn 
a participação de Paulo Gonçalves 
(motos), a decorrer até dia18. 
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• :g: Portugal vai receber os jogos do Grupo 4 da qualificação 
europeia de acesso ao play-off para o Mundial de 2019 

Sonho mundial 
joga-se em casa 

Portugal-Alemanha, de qualificação do Euro'ro18, foi o último em casa (Gondomar) 

O Arsenal 
da Devesa 
vai fazer a 
sua 
segunda 
época na 
divisão 
principal 
tendo 
Domingos 
Nunes como 
treinador, 
no lugar que 
era de 
Gabriel 
Oliveira. O 
técnico 
madeiren-
se, radicado 
em Guima-
rães, 
orientava o 
Póvoa de 
Lanhoso 

Entre ia e 14 de janeiro do 
próximo ano, a Seleção 
Nacional vai atuar na 
condição de anfitriã, 
depois de o Kosovo ter 
abdicado do direito de 
organizar esta fase 
concentrada 

CATAZINIIDOMINGOS 

IMO Em segundo no direito de 
organização ditado pelo sor-
teio, Portugal vai mesmo or-
ganizar os jogos do Grupo 4 da 
qualificação europeia de aces-
so ao play-off para o campeo-
nato do mundo de 2019, de-
pois de o Kosovo ter abdicado 
da condição de anfitrião. As-
sim, entre 12 e 14 de janeiro do 
próximo ano, a seleção joga  

em casa esta fase concentrada, 
tendo como adversários Poló-
nia e Chipre, além dos kosova-
res. Apenas o vencedor do 
grupo se apura para o play-off. 
"A Polónia é sempre forte, seja 
em que parte do mundo for, 
incluindo em nossa casa. Mas 

"É sempre preferí-
vel jogar em casa 
do que noutro 
sítio qualquer" 
Ptuilo Jorge Pereira 
Selecionador Nacional 

é sempre preferível jogar em 
casa do que noutro sítio qual-
quer. Vai ser um osso duro de 
roer, mas vamos trabalhar 
para ganharesta qualificação", 
reagiu o selecionador Paulo 
Jorge Pereira. 

Até ao momento, estão ape-
nas três seleções qualificadas 
para a prova planetária - as an-
fitriãsAlemanha e Dinamarca 
e a campeã França -, havendo 
três vagas reservadas para o 
pódio do Europeu de 2018, 
mais oito da qualificação. A 
equipa das Quinas não vai a 
um Mundial desde 2013, ano 
em que organizou a prova. Na 
última tentativa, passou a fase 
concentrada, mas cedeu no 
play-offcontra a Islândia. 

• 
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1  ikti1:4; -,;1 ,1;T-1  Portugal estará representado em 11 modalidades na 29.a  edição do 
maior evento desportivo para estudantes-atletas, que este ano se realiza em Taipé 

IAS 

CAMPEOES DOS ESTUDOS 
ATACAM AS MEDALHAS 

Comitiva lusa conta como maior número de modalidades de sempre (u) 

As maiores atenções estão 
viradas para Filipa Martins 
(ginástica artística), Rui 
Bragança (taekwondo), 
CátiaAzevedo, Marta 
Onofre e Marta Pen Freitas 
(atletismo), todos já com 
experiência olímpica 

CATARMADOIND10011 
••• A celebrarem-se os 50 
anos da conquista da primeira 
medalha portuguesa (bronze 
do judoca Fernando Almada) e 
30 do primeiro ouro (Alexan-
dre Yokochi, na natação), ini-
cia-se esta madrugada (3h00) 
a participação lusa nas Univer-
síadas, o maior evento multi-
desportivo internacional para 
estudantes-atletas. Por aqui já 
passaram alguns consagrados 
do desporto nacional como 
Pedro Soares (judo), Jéssica 
Augusto, Nelson Évora, Sara = 
Moreira, Carla Sacramento, 
Susana Feitor, Naide Gomes 
ou Patrícia Mamona (todos no 
atletismo) ou Fernando Pi-
menta (canoagem). 

Ainda antes da cerimónia de 
abertura, marcada para ama-
nhã (11h00, hora portuguesa), 
no Estádio de Taipé, Bernardo 
Almeida, Diogo Romero e Pe-
dro Guimarães, da ginástica 
artística, serão os primeiros de 
uma comitiva de 65 atletas, 
cujo lema é "Ganhar o futuro", 
a entrar em ação. É precisa-
mente nesta modalidade que  

recaem parte das esperanças, 
pela presença da olímpica Fi-
lipa Martins, bronze em 2015, 
na edição de Gwangju. De-
pois, as atenções estarão vira-
das para o grupo do taelcwon-
do, encabeçado por Rui Bra-
gança e que começa a compe-
tir na noite de segunda para 
terça-feira. No atletismo, Cá-
tía Azevedo (400 metros), 
Marta Pen Freitas (1500 me-
tros) e Marta Onofre (salto 
com vara), todas com expe- 

riência no Rio'2016, também 
espreitam o pódio. 

Num calendário de 22 moda-
lidades, Portugal está repre-
sentado em 11, o maior núme-
ro de sempre, sendo de realçar 
o regresso de dois desportos 
coletivos: °basquetebol femi-
nino, presente pela primeira 
vez desde 2001, e o voleibol 
masculino, de volta 14 anos 
depois. Desta vez, o andebol 
masculino, ouro há dois anos, 
não marcará presença. 

Cunha é porta-estandarte 
Medalha de prata nas Universíadas de 
2015, em Gwangju, Joana Cunha, do 
taekwondo, foi a escolhida para ser porta-
estandarte da comitiva nacional na 
Cerimónia de Abertura. A jovem de 22 
anos é estudante de Gestão na Universi-
dade do Minho - sagrou-se recentemente 
campeã europeia universitária - e, ainda, 
atleta do Sporting de Braga. 
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34-24 
Ando4m1 
Portugal perde 
com a França 
•es "quartos" 

A seleção portuguesa 
de andebol foi, ontem, 
derrotada pela França,  

atual detentora do tro-
féu, por 34-29, nos 
quartos de final do 
Campeonato do Mundo 
de sub-19, que decorre 
em Tbilissi, na Geórgia. 
Portugal já perdia ao in-
tervalo por 16-12. 
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PORTUGAL CAI 
FRENTE A GOLIAS 
Seleção não conseguiu 
contrariar maior valia da 
França e falha meias-
finais do Mundial sub-19 

Já se sabia que a missão portu - 
guesa nos quartos -de- final do 
Mundial, que decorre na Geórgia, 
não iria ser fácil. A Seleção Nacio-
nal sub-19 caiu perante a podero-
sa França - campeã europeia em 
título -, ao perder por 34-24, fa-
lhando assim o acesso às meias- fi-
nais da competição. 

O jogo iniciou -se a um ritmo 
muito elevado, de parte a parte, 
mas com Portugal a sentir muitas 
dificuldades em chegar à balizado 
número um francês, Bastien 
Soullier. Entre falhas técnicas e 
alguma precipitação ofensiva, os 
lusos não conseguiam ser felizes 
na finalização e os gauleses apro-
veitavam para dilatar o marcador 
em rápidas jogadas de contra - 
ataque. Apesar da maior valia da 
seleção francesa, Portugal chega-
va ao intervalo a perder 'apenas' 
por quatro golos (12-16). 

Contudo, na segunda parte, os 
comandados de Paulo Pereira não 
conseguiram manter-se 'cola-
dos' à França e o resultado acabou 

  

24 34 

    

PORTUGAL 

Paulo Pereira° 
GLS FXC  

FRANÇA 

°Pascal Bourgeais 
CLSEXC 

D VALERIO O O B. SOUWER O O 
GONÇALO VIEIRA 2 O K. VILLEMINOT 6 O 
DiOGO SILVA 2 o E. KEMPF 4 o 
1. FERNANDES 2 1 1 MAPU O 1 
J MONTEIRO 2 O E. PRANDI 3 1 
RUBEN RIBEIRO 4 1 Y. GIBELIN 2 O 
LUIS FRADE 5  O N. BENHALIMA  4 O  

F. PEREIRA O O J. BOS O O 
BRUNO GASPAR O O G. TRIBIIION 3 O 
MIGUEL PINTO o o N. GAuDIN 3 O 
VA1TER SOARES O 1 D. NAHI 2 O 
O. NEKRUSHETS O O C. DAMIANI 3 O 
MANUEL GASPAR O O V. KIEFFER O O 
F. SILVA 2 O R. DOURTE 2 2 
F PEREIRA 5 O H. BOURZET 1 O 
PEDRO PIRES o 1 B. RKHERT 1 o 

AO INTERVALO: 12-16 

LOCAL: Palácio Olímpico de Tbilisi, Geórgia 

ARBITROS:Davor Loncar e Zoran loncar 
(CRO) 

EQUIPA DE PAULO PEREIRA VAI 
AGORA LUTAR PELO 52  LUGAR, 
DEFRONTANDO AMANHÃ A 
RÚSSIA NO12  JOGO 

por desequilibrar-se. A ineficácia 
dos jogadores portugueses não 
ajudava à 'festa' e, apesar de luta-
rem pela vitória até ao fim, nunca  

conseguiram desfeitear a bem or-
ganizada defesa dos franceses. O 
jogo chegava ao fim com justiça 
no marcador, 34 - 24 a favor da 
equipagaulesa. 

"Jogar com os atuais campeões 
europeus nuncaé fácil. A ausência 
do André Gomes, com o peso que 
tem na equipa, e com o Oleksandr 
Nekrushets, que ficou doente e 
veio jogar não estando recupera-
do, ficou difícil. Também não sou-
bemos encontrar, sobretudo, so-
luções ofensivas. Já estamos numa 
fase em que temos muitos jogado-
res sobrecarregados" explicou o 
selecionador nacional Paulo Pe-
reira, mostrando-se orgulhoso 
como compromisso da sua equi-
pa, apesar do resultado negativo. 
"Estamos um bocadinho tristes, 
mas com a sensação de missão 
cumprida", disse. 

A seleção portuguesa não con-
seguiu chegar às meias - finais, 
mas vai disputar o primeiro jogo 
do apuramento do 50  lugar (pode 
terminar em oitavo), amanhã, 
diante da Rússia. 

"Temos um dia de folga em qiie 
vamos fazer recuperação para nos 
apresentarmos ao nosso melhor 
nível" sublinhou o selecionador 
nacional. aa D.M.  

ria Será em terras lusas que se 
irá disputar os jogos do Grupo 4 
da qualificação europeia de aces-
so ao playoff para o Campeonato 
do Mundo de 2019. 

O kosovotinhaganho o direito 
de organizar a prova mas decli - 
nou. Assim sendo, de 12 a 14 de 
janeiro, Portugal irá beneficiar 
do fator casa para tentar acabar o 
grupo - que tem a companhia da  

Polónia, Chipre e Kosovo - na 
primeira posição e apurar-se 
para a fase seguinte. "E com re 
gozijoque vemos esta oportuni-
dade de construir um caminho 
que nos levará ao encontro çlos 
melhores do Mundo. Há um 
grande desejo e determinação 
para que tal aconteça", frisou 
Miguel Laranjeiro, presidente da 
Federação de Portugal (FAP). o 

QUALIFICAÇÃO PARA O MUNDIAL'2019 

Seniores jogam em casa 
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