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ANDEBOL 

Juniores entram 
a vencer a Turquia 
3  Esta tarde, Seleção sub-21joga 
com a Macedónia apuramento 
para o Mundial da Argélia 

A Seleção Nacional de sub-21 venceu, 
ontem, a Turquia por 40-27, no primeiro 
jogo do Grupo 3 de qualificação para o 
Mundial de juniores. A vitória sobre os 
turcos, no Pavilhão SRC Kale, em Skopje, 
na Macedónia, começou cedo a 
desenhar-se com os pupilos de Nuno 
Santos a assumirem a liderança, 
chegando ao intervalo a vencer por 18-11. 
A eficáda da defesa de Portugal permitiu 
dilatar a vantagem e, no ataque, o central 
Miguel Martins (8 golos) esteve em 
destaque. Hoje Portugal defronta a 
anfitriã Macedónia às 16.45 h. E. D. 
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ANDEBOL
NATAL ACV COM FESTA PARA ALUNOS DO 1.º CICLO

Foram de trabalho as férias escolares deste Natal no Clube de Andebol da Associação
Cultural de Vermoim (ACV Andebol Clube).
Dando seguimento ao protocolado com várias instituições da região, o ACV Andebol
Clube levou a efeito, nos passados dias 27 e 29 de dezembro, duas jornadas de andebol
vocacionadas para os alunos das escolas do 1.º Ciclo do Agrupamento Padre Benjamim
Salgado, em Joane.
Foram 150 as crianças que nos dois dias visitaram o clube e tiveram o contacto com a
modalidade que o ACV Andebol aposta em cimentar e desenvolver na região.
Além do envolvimento dos técnicos do clube, particular destaque para os atletas ACV de
ambos os géneros e dos vários escalões que, de uma forma generosa e graciosa,
dedicaram uma parte das suas férias no auxílio ao clube neste esforço de divulgação e
aproximação à comunidade envolvente.
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DESPORTO
| Redacção | 

A direcção do ABC foi desafiada
pela Câmara Municipal de Bra-
ga a apresentar uma informação
formal “sobre a sua concordân-
cia com o projecto executado até
ao próximo dia 13 de Janeiro”
referente às obras de reformula-
ção no Pavilhão Flávio Sá Leite
e “sem a qual não estão reunidas
as condições para o lançamento
do respectivo procedimento con-
cursal e a inerente concretização
do projecto num futuro próxi-
mo”. Ou seja, as obras previstas
para o pavilhão são colocadas
em causa, na falta deste docu-
mento, conforme um nota assi-
nada pelo presidente da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo
Rio, dirigida ao presidente e ad-
ministradores do ABC.

Em causa estão as declarações
do presidente do ABC, na passa-
da semana, onde manifestou que
“o projecto que ambicionamos
para o Flávio Sá Leite tem sofri-
do algumas amputações” e la-
menta o facto de “a certeza de
ter jogos na Liga dos Campeões
no Pavilhão Flávio Sá Leite per-
deu-se definitivamente com as
alterações feitas”. 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Braga explica, que “o
actual projecto do Pavilhão Flá-
vio Sá Leite resultou de múlti-
plas interacções entre o ABC, O

Executivo Municipal na pessoa
da vereadora Sameiro Araújo e
do seu gabinete, e dos técnicos
municipais, com vista à plena
satisfação do ‘caderno de encar-
gos’ apresentado pela direcção
do ABC, no âmbito da requalifi-
cação deste equipamento”. E sa-
lienta que “em relação às preten-
sões do clube apenas não foi
contemplada a criação do museu
do clube, cuja execução não fica
excluída duma próxima fase”,
subscreve o ofício da autarquia.

Nesta carta fica patente que “é
totalmente falso que o projecto
tenha sofrido “amputações” ou
que “muito caiu por terra” numa
alusão à impossibilidade de na-
quele espaço não ser possível a
realização dos jogos referentes à
Liga dos Campeões. 

Explica o ofício da autarquia
que “o grande óbice à realização
dos jogos da Liga dos Campeões
no Flávio Sá Leite será a lotação
deste equipamento e o aumento
da capacidade deste pavilhão pa-

ra 2500 lugares que nunca, mas
nunca, esteve em projecto ou se-
quer em pré-projecto”.

Ricardo Rio salienta ainda no
documento que “caso o ABC,
como todos desejamos, se volte
a qualificar para a Liga dos
Campeões, voltará a contar com
a graciosa colaboração do uni-
verso municipal e com a realiza-
ção do exímio trabalho logístico
que viabilizou a realização dos
jogos na Grande Nave do Parque
de Exposições de Braga”. 

No que concerne a alterações
do projecto, é destacado um no-
vo corpo sul com dois balneários
para equipas, balneários dos ár-
bitros, balneário do treinador e
sala anti-doping, sanitários para
o público e lavandaria entre ou-
tras intervenções.  Fica ainda a
informação que “o custo estima-
do para a requalificação do Pavi-
lhão Flávio Sá Leite é hoje supe-
rior a um milhão e meio de
euros, encontrando-se neste mo-
mento o projecto pronto para a
abertura do seu procedimento
concursal, possibilitando assim
adaptar o velhinho Sá Leite às
exigências competitivas actuais
e melhorar as condições térmi-
cas e acústicas, permitindo ao
mesmo tempo baixar os seus
custos de manutenção”, refere
Ricardo Rio no ofício dirigido
aos administradores e presidente
do ABC, partilhado com a co-
municação social.

Município desafia ABC a manifestar 
concordância para projecto do pavilhão
A CÂMARA DE BRAGA tornou público um ofício onde solicita à direcção do ABC “sobre a sua concordância” com o projecto
executado para as obras de reformulação no Pavilhão Flávio Sá Leite. Em causa estão as declarações do presidente do clube,
João Luís Nogueira, aludindo a “amputações” no projecto inicial e que é considerado “falso” pela parte da autarquia.

DR

Município de Braga solicita à direcção do ABC até 13 de Janeiro a sua concordância para o projecto de obras no Pavilhão Flávio Sá Leite 

lll
“O grande óbice à realização
dos jogos da Liga dos
Campeões no Flávio Sá Leite
será a lotação deste
equipamento e o aumento
da capacidade deste
pavilhão para 2500 lugares
que nunca, mas nunca,
esteve em projecto ou
sequer em pré-projecto”
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DESPORTO
MUNICÍPIO DESAFIA ABC A MANIFESTAR

CONCORDÂNCIA PARA PROJECTO DO PAVILHÃO
Pág. 23
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DR

Joninha está de regresso ao ABC/UMinho

ABC/UMINHO
| Redacção | 

João Ferreira, mais conhecido
por Joninha no mundo do ande-
bol, é o novo reforço da equipa
técnica dos escalões de forma-
ção do ABC/UMinho. 

João Gomes Ferreira, 63 anos,
nasceu em Buenos Aires (Ar-

gentina) mas cedo veio para Por-
tugal onde fez do andebol uma
verdadeira paixão. Como prati-
cante, foi jogador da ETC e SC
Braga. Foi director técnico re-
gional da Associação de Ande-
bol de Braga, tendo exercido vá-
rios cargos na sua direcção.
Frequentou vários cursos de trei-
nador, concluindo o Master

Coach em 2014. Foi treinador
dos escalões jovens do ABC; das
selecções regionais da AABra-
ga; do Fermentões (seniores);
das selecções nacionais jovens
(entre 1992 e 96); dos escalões
jovens do Ginásio de Santo Tir-
so; do ISAVE, onde coordenou e
a Formação, e da AAPLanhoso,
entre 2010 e 2016.

Escalões de Formação

João Ferreira reforça equipa técnica 
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Andebolmania 2017 já tem programa nocturno

ACTIVIDADES O Torneio In-
ternacional Andebolmania
2017, que já é um dos maiores
da Península Ibéria, irá decor-
rer, em S. João da Madeira, en-
tre os dias 12 e 15 de Abril e já

se encontra numa fase avan-
çada da sua preparação.

O programa está definido e
contempla várias actividades
que complementam os jogos
de andebol. A imagem de marca
que caracteriza este torneio
mantém-se, que é o facto de ser
o que concentra mais equipas

portuguesas e espanholas. Nes -
te momento são poucas as va-
gas disponíveis para as 120 de-
finidas como limite pela orga-
nização, de forma a que a qua-
lidade que tem vindo a ser apre-
sentada se mantenha e ainda
melhore.

Entre as equipas inscritas en-

contram-se, para já, 54 oriundas
de Espanha, desde a Galiza, pas-
sando por Madrid, Saragoça, Ali-
cante, Valência, País Basco e
Ibiza. Estão também confirma-
das cinco equipas francesas e
duas do Uruguai.

O torneio movimentará, entre
atletas, técnicos e dirigentes, cer -

ca de 2.000 pessoas e está aber -
to aos escalões de Minis, Infan-
tis, Iniciados e Juvenis masculi-
nos e femininos.

Está prevista a realização de
300 jogos em quatro dias.
Como é habitual não haverá jo-
gos à noite, pois nessa altura te-
rão lugar os eventos comple-

mentares: 1.ª noite -  Festa de re-
cepção (com desfile e concerto
de música); 2.ª noite - Clinic e
Disco Party; 3.ª noite - Best Trick
Show e jogo de exibição. O tor-
neio, organizado em parceria
pela Câmarade S. João da Ma-
deira e pela Sanjoanense, já se
encontra na sua 16.ª edição. |

Andebol
Formação
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Silvino Cardoso

Depois do interregno, longo,
devido às festas de Natal e de
fim de ano, regressa no pró-
ximo sábado a fase regional do
nacional da 3.ª Divisão de an-
debol. Para recomeço da prova
nada melhor que um dos dér-
bis clássicos do distrito de Vi-
seu. O Académico vai deslo-
car-se ao Pavilhão Álvaro Ma-
galhães, em Lamego, para de-
frontar o Andebol Clube local. 

Curiosamente são duas
equipas que ocupam a última
posição, separadas apenas um
ponto com vantagem para a
formação viseense. Tendo em
conta a juventude que cam-
peia em ambos os conjuntos,
o resultado final é um incóg-
nita.

A outra equipa da Beira Alta
que participa na prova, a ADEF
de Carregal do Sal, vai ter uma
deslocação bastante difícil a

Santa Maria da Feira onde vai
defrontar o líder, a equipa do
CD Feirense, que ainda não
sabe o que é perder na prova. 

Interessante de seguir vai ser
o jogo entre a Académica e o
Ílhavo AC, respectivamente, se-
gundo e quinto classificado. |

Andebol
3.ª Divisão

Académico vai a Lamego
disputar dérbi do distrito

10.ª jornada

AC Lamego-Académico Viseu
CD Feirense-ADEF Carregal Sal
Académica-Ílhavo AC
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
CD Feirense             7       4    3      0  203-18018
Académica                 8       3    3      2  200-19017
Alavarium                   7       3    2      2  186-18215
ADEF C. Sal               8       3    1      4  189-20215
Ílhavo AC                     6       4    0      2  165-16014
Académico               6       2    1      3  136-14311
AC Lamego               8       1    0      7  190-21210

Duelo de últimos classificados

D.R.
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Equipas de Lafões evitam
último lugar no Kakygaia

Silvino Cardoso

O Andebol Clube de Oliveira
de Frades e a Academia de An-
debol de S. Pedro do Sul, par-
ticiparam num dos mais im-
portantes eventos nacionais ao
nível da formação, o Kakygaia
, que animou a cidade de Vila
Nova de Gaia durante três dias.

As duas formações da região
de Lafões representaram a As-
sociação de Andebol de Viseu
e cumpriram as metas delinea-
das, que passavam pela digni-
ficação do andebol distrital.

A equipa vencedora foi a for-
mação do Colégio dos Carva-
lhos (Gaia) que na final derro-
tou a selecção feminina nacio-
nal por 32-28. A turma gaiense
dominoua série B onde estava
integrada a representação da
Academia de Andebol de S. Pe-
dro do Sul. Já a selecção na-
cional não deu hipóteses na sé-
rie A na qual participou o AC
Oliveira de Frades. 

Oliveirenses e sampedrense
venceram apenas uma das
quatro partidas realizadas. O
AC de Oliveira de Frades ven-

ceu o Almeida Garret (21-17),
tendo perdido com Clube de
Andebol de Leça (32-13),  Se-
lecção Nacional de Juvenis,
(31-6) e com o DAC por 20-18.

Por sua vez a AA S. Pedro do
Sul ganhou ao S. Félix da Ma-
rinha (22-21), sendo derrotada
pelo Colégio dos Carvalhos
(30-19), Alpendorada (33-20) e
Módicus (23-22). Ambas as for-
mações lafonenses termina-
ram as suas séries na penúl-
tima posição.

Num curto balanço da par-
ticipação das Juniores B Femi-
ninas no Kakyagaia 2016, Car-
los Pires referiu que "foi muito
bom porque conseguimos trei-
nar e competir. Tivemos a pos-
sibilidade de observar mais
atletas nos treinos e, também,
no contexto da competição e
estamos muito contentes com
o trabalho que foi feito aqui.
Algumas destas atletas, o ano
passado, só tinham tido traba-
lho ao nível da competição de
iniciadas e é muito bom per-
ceber que elas e os clubes onde
estão a jogar estão a fazer
muito bom trabalho e que há
muito para onde crescer e isso
é muito positivo", garante o
treinador. |

Andebol
Kakygaia 2016
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 JOsé eduardo

O 
presidente da Câma-
ra de Braga, Ricardo 
Rio, enviou uma carta 
aberta ao presidente 

do ABC, João Luís Noguei-
ra, na sequência das de-
clarações feitas pelo líder 
academista à Rádio Uni-
versitária, onde abordou 
algumas questões relacio-
nadas com o Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, denunciando 
mesmo que caso a equipa 
se qualifique, de novo, pa-
ra a Liga dos Campeões... 
não participará na prova.

Tudo porque, salienta, 
o Pavilhão Flávio Sá Leite 
não reúne condições para 
jogos desta envergadura. 
De resto, na atual campa-
nha europeia, o ABC rea-
lizou os jogos da Liga dos 
Campeões no Parque de 
Exposições.

«O projeto que ambi-
cionamos para o Flávio Sá 
Leite tem sofrido algumas 

amputações. É natural que 
possa ser concretizado por 
ser ano de eleições, mas 
a certeza de ter jogos da 
Liga dos Campeões no 
Sá Leite perdeu-se defi-
nitivamente com as alte-
rações feitas», disse João 
Luís Nogueira à RUM.

Considerou ainda que 
o projeto «é um mau in-
vestimento para a cidade» 
caso o pavilhão não per-
mita a realização de jogos 
da Liga dos Campeões.

«A esperança e sonho 
começam a morrer, por-
que o ABC e a cidade me-
reciam mais e não projetar 
um Flávio Sá Leite para o 
nível competitivo do ABC 
é um mau investimento», 
disse o líder academista. 

O presidente deixou 
também uma garantia: o 
ABC está fora da Cham-
pions se não jogar no Sá 
Leite. «Continuaremos a 
jogar no Flávio Sá Leite, 
mas se nos apurarmos pa-

das à competição. Assu-
mo», rematou.

«O pavilhão como es-
tá serve para o campeo-
nato nacional. É lamen-

Pavilhão Flávio Sá Leite no centro da questão

Estalou o verniz entre a Câmara e o ABC

ra a Liga dos Campeões, 
vamos ter de dizer não. 
Desistimos da Liga dos 
Campeões por falta de 
infraestruturas adequa-

Ricardo Rio e João Luís Nogueira num "abraço academista"

tável que um clube que é 
campeão nacional, vence-
dor de uma taça europeia 
e com mais de 70 títulos 
na modalidade,  jogue nu-

ma infraestrutura de nível 
regional. Não me parece 
que a cidade tenha acom-
panhado o nível compe-
titivo das suas organiza-
ções, particularmente do 
ABC», sublinhou João Luís 
Nogueira.

João Luís Nogueira la-
mentou que as contribui-
ções dadas pelo clube não 
tenham tido eco nos téc-
nicos municipais e lem-
brou que o que o ABC 
propôs à Câmara de Braga 
e a Ricardo Rio «foi fazer 
as correções adequadas no 
pavilhão para os jogos da 
Liga dos Campeões». 

Uma situação que, diz, 
foi bem aceite pelo exe-
cutivo. «O que vemos é 
que se anda de promessa 
em promessa a discutir o 
projeto e, cada vez mais, 
vemos o projeto a ficar 
mais pequeno. Penso que 
no final se vai resumir a 
uma pintura e uma placa 
de inauguração», atirou.

N
a sequência destas 
declarações, Ricar-
do Rio enviou uma 
“carta aberta” ao pre-

sidente do ABC, cujo teor 
aqui deixamos:

«Foi com grande estra-
nheza que o Município 
de Braga tomou conhe-
cimento pela comunica-
ção social de recentes de-
clarações do Sr. Presidente 
do ABC em que criticava 
a Câmara pela interven-
ção projetada para o Pavi-
lhão Flávio Sá Leite e nas 
quais tecia considerações 
infundadas que devem ser 
cabalmente esclarecidas.

O atual projeto do Sá 
Leite resultou de múlti-
plas interações entre o 
ABC, o Executivo Muni-
cipal na pessoa da Verea-
dora Sameiro Araújo e do 
seu gabinete, e dos técni-
cos municipais, com vista 
à plena satisfação do “ca-

derno de encargos” apre-
sentado pela direção do 
ABC, no âmbito da re-
qualificação deste equi-
pamento. Em relação às 
pretensões do clube ape-
nas não foi contemplada a 
criação do museu do clu-
be, cuja execução não fi-
ca excluída duma próxi-
ma fase.

Bem pelo contrário, 
o atual projeto contem-
pla um novo “corpo” sul 
com dois balneários para 
equipas, balneário dos ár-
bitros, balneário do trei-
nador e sala antidoping, 
sanitários para o públi-
co e lavandaria, uma sala 
para a comunicação so-
cial, um espaço destina-
do, exclusivamente, para 
a televisão, um espaço de 
ginásio/musculação, três 
gabinetes e sanitários pú-
blicos, cinco camarotes, 
bem como a remodela-

ção e requalificação dos 
balneários e espaço de bar 
existentes atualmente. Na 
fachada nascente conta, 
também, com um novo 
volume destinado à loca-
lização das “Utas” e de to-
do o equipamento de ven-
tilação e ar condicionado.

Sobre a laje de cober-
tura do “corpo” sul prevê-
-se instalar painéis solares 
térmicos que irão permitir 
o aquecimento das águas 
sanitárias e a remoção da 
atual chapa da cobertura 
do pavilhão e substituição 
por painel sandwich, com 
caraterísticas acústicas.

O custo estimado pa-
ra a requalificação do Sá 
Leite é hoje superior a um 
milhão e meio de euros, 
encontrando-se neste mo-
mento o projeto pronto 
para abertura do seu pro-
cedimento concursal, pos-
sibilitando assim adap-

tar o velhinho Sá Leite às 
exigências competitivas 
atuais e melhorar as suas 
condições térmicas e acús-
ticas, permitindo ao mes-
mo tempo baixar os seus 
custos de manutenção.

É totalmente falso que 
o projeto tenha sofrido 
“amputações” ou que 
“muito caiu por terra” e 
é também totalmente fal-
so afirmar-se que por is-
so a “certeza de ter jogos 
da Liga dos Campeões no 
Sá Leite perdeu-se defini-
tivamente com as altera-
ções feitas”.

Como bem sabem o Sr. 
Presidente e os Senho-
res Membros da Direção 
o grande óbice à realiza-
ção de jogos da Liga dos 
Campeões no Sá Leite se-
rá a lotação deste equi-
pamento e o aumento da 
capacidade deste pavi-
lhão para 2500 lugares 

que nunca, mas nunca, es-
teve em projeto ou sequer 
em pré-projeto.

Caso o ABC, como to-
dos desejamos, se volte a 
qualificar para a Liga dos 
Campeões, voltará a con-
tar com a graciosa colabo-
ração do universo munici-
pal e com a realização do 
exímio trabalho logístico 
que viabilizou a realiza-
ção dos jogos na Grande 
Nave do PEB na presen-
te época desportiva. No-
te-se aliás, que o custo a 
que o Presidente do ABC 
alude nas suas declara-
ções públicas, em nada 
diz respeito à utilização 
das instalações.

Finalmente, considera-
mos que afirmações co-
mo “É natural que possa 
ser concretizado por ser 
ano de eleições” são re-
veladoras de um alhea-
mento do processo que 

nos conduziu até aqui e 
um desconhecimento dos 
princípios que regem a 
conduta deste Executivo 
Municipal.

Clube decide se há 
obras... ou não
Por estes motivos, vem o 
Município de Braga soli-
citar à Direção do ABC in-
formação formal sobre a 
sua concordância com o 
projeto executado até ao 
dia 13 de janeiro de 2017, 
sem a qual não estão reu-
nidas as condições para o 
lançamento do respetivo 
procedimento concursal 
e a inerente concretiza-
ção do projeto num futu-
ro próximo. Compreenda 
Sr. Presidente que a sua 
intervenção nos obriga a 
vir junto da opinião pú-
blica, através da comuni-
cação social, esclarecer ca-
balmente este caso».

O esclarecimento do presidente da Câmara
D
M

Página 9



A10

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 7,48 x 10,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 67636448 05-01-2017
Andebol: sub-21

Portugal vence Turquia
A seleção portuguesa de sub-21 de andebol ven-
ceu ontem a Turquia, por 40-27, no primeiro jo-
go do Grupo 3 de qualificação para o campeo-
nato do mundo da categoria. A vitória começou 
a ser escrita desde cedo, com uma entrada me-
lhor do conjunto luso, que assumiu o jogo e ao 
intervalo vencia por 18-11.

Os constantes erros técnicos no ataque dos 
turcos e a eficácia da defesa de Portugal permi-
tiram dilatar a vantagem com o acerto na bali-
za contrária, especialmente Miguel Martins, que 
terminou o jogo com oito golos marcados.

A segunda parte trouxe mais velocidade e inten-
sidade, embora os turcos não tenham consegui-
do reduzir a vantagem criada pelos portugueses, 
que cresceu e chegou à diferença final de 13 golos.

Hoje, Portugal defronta a anfitriã Macedónia, 
(16h45 de Lisboa), antes de jogar com a Polónia, 
no sábado, no encerramento do grupo 3, do qual 
só o vencedor se apura para a fase final do mun-
dial, a realizar na Argélia, de 17 a 30 de julho.
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Sub-21 arrancam com vitória larga 
••• Foi com uma clara vitó-
ria sobre a Turquia (40-27) que 
Portugal começou a qualifica-
ção para o campeonato do 
mundo de sub-21, cuja fase fi-
nal terá lugar na Argélia, de 17 
a 30 de julho. "Começámos a 
controlar logo desde o início e 
fomos superiores, estivemos 
melhor do que eles em todas 
as fases do jogo. Isso também 
permitiu dar minutos a todos 
os jogadores, o que também é 
muito importante nesta fase. 
Podíamos ter sido mais rigoro-
sos em alguns momentos,  

mas é difícil manter sempre a 
concentração a 100%. Foi um 
resultado interessante", resu-
miu o selecionador nacional 
Nuno Santos, sobre uma par-
tida que teve no central do FC 
Porto Miguel Martins, com 
oito golos, o me lhor marcador. 
No outro jogo do dia, a Mace-
dónia, adversário de hoje de 
Portugal, bateu a Polónia, por 
30-22. Recorde-se que apenas 
o primeiro classificado deste 
Grupo 3 terá acesso à fase final 
do Mundial, pelo que a partida 
de hoje é cruciaL -P-G. Miguel Martins marcou oito golos à Turquia 

"›, 
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Magnol Suarez é internacional por Cuba 

Campeonato está de volta dia 14 
O campeonato está parado - a seleção está a trabalhar e 
faz, sábado, um jogo de preparação com a Áustria -, 
voltando apenas no próximo dia 14, com seis de sete 
jogos da I9.a  jornada. O FC Porto, r00% vitorioso, recebe 
o Boa Hora; o Sporting, segundo classificado, joga em 
São Mamede, o Benfica vai à Horta e o ABC tem o dérbí 
de Braga com o Arsenal. ISMAI-Avanca e Madeira SAD-
AC Fafe são os outros dois jogos do dia. Antes, neste 
domingo, Madeira SAD e Boa Hora jogam para a Taça. 

:Le)   Sporting, Benfica, FC Porto, este para a equipa B, e o campeão 
nacional ABC reforçaram os plantéis com estrangeiros 

Todos os 
foram ao mercado 
Benfica e Sporting 
contrataram jemej Papez e 
Marco Oneto para colma-
tar lesões nos seus plan-
teis, oABC inscreveu um 
pivô cabo-verdiano e o FC 
Porto um guarda-redes 
cubano para a equipa B 

RUI amimai= 
mio "É um bom guarda-redes 
e tem potencial para vira ser 
excelente. É novo, com ape-
nas 22 anos, e pode vir a seguir 
as pisadas do Quintana", as-
sim descreveu Andrés Hurta-
do, presidente da Federação 
Cubana de And ebol, o mais re-
cente reforço do FC Porto a O 
JOGO. Magnol Suarez tem 22 
anos, mede 2,02 metros, pesa 
85 quilos e já está a treinar às 
ordens de Ricardo Costa, em-
bora vájogar pela equipa B dos 
dragões, já que Hugo Lauren-
tino, Alfredo Quintana e Pe-
dro Carvalho são os guarda-re-
des da formação principal, 
que, além disso, já tem três cu-
banos: Cuni Morales, Alexis 
Borges e Victor Iturriza, a que 
se juntam os naturalizadosAl-
fredo Quintana e Daymaro Sa-
lina. "Está no clube certo para 
trabalhar e evoluir, como já se 
provou com outros jogadores 
cubanos que aqui cresceram 
muito", disse ainda Hurtado 
sobre o único reforço de inver-
no dos dragões, Magnol Sua-
rez, que já jogou voleibol e 
levaseteintemacionalziações 
pela seleção de Cuba. 

Sporting,BenficaeABCtam-
bém fizeram aquisições. O es- 

lovenoJernej Papez, que joga-
va nos franceses do Saran Loi-
ret, oitavo classificado do pri-
meiro escalão gaulês, foi o es-
colhido por Mariano Ortega 
para ocupar a vaga de Stefan 
Terzíc, o sérvio que se lesio-
nou com gravidade na jogo 
com o FC Porto e não voltará a 
competir nesta temporada. 
Papez, lateral-direito, tem 25 
anos e já foi o melhor marca-
dor do campeonato esloveno, 
com 172 golos. 

ALTURA 

MagIVOISgarez mede 2,02 
metros e é uma aposta de 
futuro do FC Porto. Para já, 
o guarda-redes cubano 
jogará na equipa B dos azuis 
e brancos 

A Alvaiade chegou Marco 
Oneto, um experiente e pos-
sante pivô chileno de 2,04 me-
tros e 112 quilos, que virá para 
a vaga do lesionado Bosko Bje-
lanovic, enquanto o ABC ins-
creveu Délcio Pina, pivô cabo-
verdiano que há muito vinha 
a treinar sob as ordens de Car-
los Resende e terá agora opor-
tunidade de jogar pelos cam-
peões nacionais. 
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 O centro multiusos de La-
mego vai ser palco, no próximo 
sábado, 7 de janeiro, 15h, do en-
contro entre as seleções nacio-
nais A de andebol de Portugal 
e Áustria. O jogo, de carácter 
particular, vai ter transmissão 
televisiva em direto pela TVI24, 
e insere-se no âmbito da prepa-
ração para o Campeonato da 
Europa 2018, que será realizado 
na Croácia. A entrada é gratui-
ta. 
 Desde a passada segunda-

-feira, 2 de janeiro, a seleção na-
cional está em estágio no com-
plexo desportivo de Lamego. O 
estágio tem vindo a ter algumas 
novidades como sessões aber-
tas a treinadores, com o intuito 
de proporcionar mais momen-
tos de formação e de criar uma 
maior proximidade dos treina-
dores com as seleções nacionais. 
 O jogo entre Portugal e Áus-
tria deste sábado acontece de-
pois de assinado um protocolo 
de organização do evento, em 

27 de dezembro de 2016, que 
aconteceu no salão nobre da 
Câmara Municipal de Lamego, 
e que contou com a presença do 
chefe de Gabinete do presidente 
da autarquia, Manuel Coutinho, 
do vice-presidente da Federa-
ção de Andebol de Portugal, 
Augusto Silva, do presidente da 
Associação de Andebol de Vi-
seu, Joaquim Escada, e do Pre-
sidente do Andebol Clube de 
Lamego, António Manso.

Textos: PBA

Portugal e Áustria medem forças
em andebol na cidade de Lamego
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ANDEBOL 

Seleção de sub-21 
supera Turquia 
EB A Seleção Nacional de sub-21 teve 
uma estreia auspiciosa na qualifica-
ção para o Mundial, que decorre em 
Skopje (Macedónia), ao vencer a Tur-
quia, por 40-27, no primeiro jogo do 
Grupo 3. Hoje defronta a Macedónia. 
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