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ANDEBOL 

por 

EDITE DIAS 

S
ÉRGIO BARROS está des-
de janeiro na Macedónia, 
onde foi recebido com 20 
graus negativos de tempe-
ratura, pazadas de neve e 

mais uma mão cheia de jogos com a 
camisola do Eurofarm, equipa para 
a qual se transferiu no início da tem-
porada. Uma aventura que tinha 
muito para correr mal, mas, até ver, 
está a ser uma agradável surpresa. 

«Estou a gostar muito. O ande-
bol na Macedónia é como o futebol 
em Portugal. Acho que no início 
olhavam para mim e pensavam: Português e muito popular entre os fás 

Português?! Hum, isso é Ronaldo, fu - 
tebol, não devejogur nada' . Mas depois 
do primeiro jogo mudaram de opi-
nião. Felizmente», conta com um 
sorriso envergonhado. 

«Começaram logo a pedir-me 
autógrafos e até apareceram uns 
miúdos com uns cartazes como meu 
nome na segunda parte. Claro que eu 
não percebi porque o alfabeto é di-
ferente, mas o treinador disse-me. 
Fui muito bem-recebido», reconhe-
ceu o ponta-esquerda. Para isso con-
tribuiu, naturalmente, a eficácia do 
português que leva 125 golos em 14 
jogos e é o melhor marcador do cam-
peonato. Uma linguagem universal, 
a das vitórias, já que a outra, o ma-
cedónio, parecido com o búlgaro, 
pode ser um desafio ainda maior! 
«A língua é um pesadelo. Não per- 

Aos 25 anos. o ponta-esquerda veste a camisola do clube macedónio RK Eurofarm Rabotnik 

SÉRGIO 

BARROS 
«Para quem 
esteve no fundo, 
quase a desistir... 
50 posso sorr  ir, 
Extremo-esquerdo é o primeiro português a jogar na Macedónia c, E já é o 

melhor marcador do campeonato Único pesadelo? Perceber macedónio 

DR 

Convidado a 
naturalizar-se 

Internacional sub-21, Sérgio Bar-
ros olha com expetativa para a Sele-
ção Nacional, mas diz que a «concor-

rência e grande», acabando, porém, 

por contar uma inesperada proposta. 

«Eu podia ter jogado o recente 

Mundial de França. O meu treinador 

falou-me da possibilidade de irá se-
leção macedónia. Fiquei surpreendido 
e lisonjeado. Sei que é fruto do meu 

trabalho, mas fiquei emocionado. De-
pois de tudo o que eu passei... Imagi-

nar que estive quase a desistir do an-
debol, agora estou num pais em que 
sou o melhor marcador, as pessoas 
me adoram e até já fui convidado para 
me naturalizar...Tenho um reconheci-
mento que nunca tive em Portugal. 
Claro que isto é fruto do meu trabalho, 
mas também das oportunidades que 

tive», admitiu. 

o que é a realidade do país, pagam-
-me casa e todas as despesas ine - 
rentes, viagens, refeições. Sinto-
-me bem! Para quem esteve no 
fundo, a pensar desistir do andebol, 
só posso sorrir!» 

E marcar, ao mesmo ritmo, que 
os macedónios agradecem e os por-
tugueses enchem-se de orgulho. 

cebo nada do que dizem, nem leio! » 
Mas há muitas outras diferenças. 

«A politica e o desporto estão 
muito ligados, essa é a parte mais 
difícil, mas no meu clube há alguma 
estabilidade, em relação aos outros. 
Embora hoje ganhemos e sejamos 
os maiores, quando perdemos é o 
descalabro. Estamos em terceiro lu-
gar, mas é uma equipa totalmente 
nova e já jogámos praticamente to-
dos os jogos difíceis», explica o ex-
tremo. «O nosso pavilhão leva cin-
co mil pessoas e no jogo com o 
Pelister, que é o nosso grande rival, 
leva 6 mil», conta com um sorriso. 
«Todos os nossos jogos são trans-
mitidos na televisão pública nacio - 
nal, porque na Macedónia o ande-
bol é como se fosse o futebol em 
Portugal!» 

NADA POR GARANTIDO 

Uma realidade bem diferente da 
que deixou. «Comecei a ganhar con-
fiança logo quando cheguei. O pri-
meiro jogo do campeonato foi com 
o Pelister, seis mil pessoas no pavi-
lhão, um ambiente infernal, mas ao 
mesmo tempo dá uma emoção enor-
me, mais impressionante do que o 
Dragão Caixa ou o Flávio Sá Leite, e 
acho que Braga é o pior pavilhão para 
os adversários. Para mim está a ser 
impecável, cada golo é uma festa», 
conta, sem tirar os pés da terra. 

«Nunca tomo nada por garanti-
do, mas até ver o meu clube é dos 
que está melhor. Bons salários para 
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O nosso pavilhão leva 
5 mil pessoas, mas 

no jogo com o maior 
rival chega às 6 mil... 

«Em França passámos mal» 
Sérgio Barros confessa que 

ponderou acabar a carreira ain-
da no Sporting 

Sérgio Barros esteve sete anos no 
Sporting, onde o internacional Pe-
dro Solha era o titular na ponta-es-
querda, seguido do capitão Ricar-
do Dias. 

«Quando ‘4,1  

cheguei era 
miúdo, o tercei-
ro, vindo da for-
mação, mas de-
pois o tempo foi 
passando e pouco 
mudou. Pensei em 
abandonar. Um ano sen-
tado no banco não é fácil. 
A cabeça vai abaixo, fica-
mos desmotivados. Podemos 
ser o melhor ou o pior no trei-
no que já sabemos quem vai jo-
gar. Estava a regredir, mas o 
andebol é a minha paixão, por 
isso, decidi que não ia acabar 
com o meu sonho», confi-
denciou. 

«Surgiu a proposta de Fran-
ça, do Mulhouse, um clube 
ambicioso da II divisão. Fui, tal 
como o Nuno Gonçalves [FC 
Porto]. Quando a Federação 
foi verificar as garantias 
não havia dinheiro», 
recorda. «Essa altura foi  

muito complicada. Eu e o Nuno 
passámos mal. Tínhamos de pa-
gar as contas, ficámos em sítios 
deprimentes, com condições hor-
ríveis. Chegámos a partilhar um 
quarto com um guarda-redes ca-
maronês», recorda. 

«Desportivamente as coisas até 
estavam a correr bem e o treina-
dor disse que nos ia ajudar e eu o 
Nuno tivemos algumas oportuni-
dades. Quando ia falar com o Be-
sançon, ligou-me um empresário 

a dizer que tinha um projeto 
muito ambicioso na Macedó- 

nia, um clube que tinha su- 
• bido à I divisão e que que-

ria ser o melhor. Apanhei 
o avião e fui para Bitola, 
porque eles queriam ver-
-me. Fui ao Torneio de 

Struga, um campo 
de andebol ao ar livre, 
no verão. Entrei e cor-

reu bem. 
E r a 
u m 

derbi, 
com o Pelister, 

os nossos maiores 
rivais e que foram 
eliminados pelo 
Sporting na Taça 
Challenge», conta 
sorrindo. «Fiquei 
logo!» 

Melhor 
marcador do 
campeonato 
já soma 125 

golos 
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Sporting de novo 
com fator casa 
-) Leões jogam ambas as mdos 
em Portugal, nos quartos da Taça 
Challenge 

'Não há duas sem três' e o ditado 
popular aplica-se à campanha do 
Sporting na Taça Challenge desta 
temporada: pela terceira vez, os leões 
usufruirão do fator casa numa 
eliminatória da prova europeia que 
conquistaram em 2010, agora nos 
quartos de final perante os gregos do 
AC Doukas. As duas partidas serão a 
25 e 26 deste mês às 15 horas, com o 
Sporting a começar a Jogar como 
visitante no primeiro dia. Antes, na 3' 
ronda e nos oitavos de final, os agora 
comandados por Hugo Canela 
eliminaram os italianos do Romagna 
(32-25 e 37-24) e os macedónios do 
Pelister Bitola (32-18 e 34-26), 
mantendo-se como a única equipa 
invencível nesta Challenge. 
De resto, os romenos do Potaissa Turda 
também farão ambos os jogos em casa 
contra os luxemburgueses do 
Dudelange a 1 e 2 de abril, enquanto os 
confrontos Sloga-Valur e Hurry-Up-
-Sala serão a 25 de março (1.' mão) e 1 
de abril (2.' mão). Deste último duelo 
sairá o adversário do Sporting, caso os 
leões ultrapassem os gregos. H. C. 
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Andebol
Sorteio da fase final do
campeonato Andebol 1
no dia 16 de Março
As equipas minhotas do ABC, Ar-
senal da Devesa e AC Fafe vão fi-
car a conhecer o calendário da
Fase Final Grupo A e Grupo B do
Campeonato Andebol 1 na próxi-
ma quinta-feira. Sorteio vai de-
correr no Auditório do Comité
Olímpico de Portugal, pelas
17.30 horas,  em Lisboa.
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A equipa masculina de andebol
da Académica inicia amanhã,
pelas 18h00, no Pavilhão 1 do
Estádio Universitário, a parti-
cipação na 2.ª fase do Nacional
da 3.ª Divisão (Zona Norte),
para disputar o acesso à Fase
Final que decidirá quem, na
próxima época, irá jogar no Na-
cional da 2.ª Divisão. 

A turma escolar inicia a ca-
minhada rumo ao segundo es-
calão contra o Alavarium, pre-
parando-se para disputar um
grupo de equipas da zona Nor -
te e Centro. 

Em outros escalões, os infan-
tis vão jogar ao reduto do Mon -
te, também amanhã, a partir
das 15h00. No domingo, por

sua vez, serão os Minis a entrar
em campo diante do Monte,
mas em casa (15h00), sendo
que os juvenis, ainda na manhã
(11h45), deslocam-se ao Alava-
rium.

Recorde-se que continuam
abertas as captações de bam-
bis, minis, infantis, iniciados e
juvenis a decorrer às segundas,
quartas e sextas, entre as 18h00
e as 20h30 horas, no Pavilhão
1 do Estádio Universitário. |

Académica inicia luta
pela subida à 2.ª Divisão
Andebol
Nacional da 3.ª Divisão
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Selecção feminina de 
andebol estagia no Luso

A selecção sénior feminina de
Andebol escolheu o Luso para
acolher o estágio de prepara-
ção para o apuramento do

Campeonato da Europa de
2018.

O estágio, que se realiza de
15 a 18 de Março (quarta e
quinta-feira da próxima se-
mana), conta com 16 atletas
mais equipa técnica e logística.| 

Andebol
Estágio selecção
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k  Confirmou-se a notícia avançada ontem por O JOGO: Mauro de Almeida 
abdicou a favor da candidatura do atual treinador de andebol do clube 

António Santos promete 
27 MC no futebol 

António Santos, 2.° a contar da esq., no lugar de Mauro de Almeida 

O candidato prometeu um 
investimento de 27 
milhões de euros no 
futebol, ao longo do 
mandato, para garantir um 
projeto europeu. A 
remodelação do Bonfim 
faz parte do programa 

CARLOSLOPES 
••• António Santos é candi-
dato à presidência do V. Setú-
bal, substituindo Mauro de 
Almeida, que, tal como O 
JOGO avançou, abdicou a favor 
do atual treinador da equipa de 
andebol. António Santos vai, 
assim, concorrer com o atual 
presidente, FemandoOliveira, 
e com Vítor Hugo Valente. 

Mauro de Almeida justificou 
a retirada da sua lista por con-
siderar António Santos"afigu-
ra mais carismática do Vitória" 
e que, ao sair da corrida, pre-
tendeu demonstrar que não 
queria "tomar de assalto o Vi-
tória", mas apenas garantir 
"parceiros dispostos para in-
vestir". 

António Santos apresentou 
ontem a sua candidatura na 
qual se destaca uma aposta for-
te no futebol profissional, com 
um aumento orçamental de 6, 
9 e 12 milhões de euros (em 
três anos), de forma a consoli-
dar o projeto de um V. Setúbal 
europeu. O programa assenta 
em cinco pilares: desportivo; 
institucional/comercial; esta-
tutário/financeiro, patrimo-
nial e sociaL A formação tam-
bém não é descurada. Serão 
criadas condições para um cer- 

tificado de identidade forma-
dora, além da construção de 
uma academia nos terrenos de 
Vale do Cobro e a recuperação 
do complexo da Várzea. Esta 
candidatura quer ainda read-
quirir os direitos de superfície 
dos lotes 8 e 9 do Estádio do 
Bonfim, e a sua remodelação, 
assim como a construção de 
um pavilhão. 

António Santos propõe-se 
resgatar os terrenos do Vale do 
Cobro, sobre os quais diz exis-
tirem uma hipoteca e duas pe-
nhoras de alguns milhões de 

"É predso 
trazer 
parceiros 
dispostos a 
investir no 
clube" 

Antánio 
Bambos 
Candidato à 
presidéncia 

euros ao fisco e a um outro gru-
po empresarial que não espe-
cificou. 

Do progiama consta a refor-
ma dos estatutos do clube, 
num prazo de 180 dias, apre-
sentando o relatório e contas, 
e a realização de assembleias 
gerais de esclarecimento aos 
sócios. O candidato anunciou 
ainda a intenção de criar, du-
rante o segundo ano do seu 
mandato, caso seja eleito, a Vi-
tóriaTV, estabelecendo parce-
rias com pessoas ligadas à área 
do audiovisual. 

ASSEMBLEIA GERAL 

PREMENTE 
Pedro Contreiras 
VICE—PRESIDENTE 
Alexandra Sofia 
SECRETÁRIOS 
Patrocínia Fidalgo e 
José Ferro 
CNRE 
PRESIDENTE  
António Santos 
VICE-PRESIDENTES  
Florival Cardoso, Luís Coelho, 
António Cachaço 
TESOUREIRO  
João Tavira 
DIRETORES  
Feliciano Conceição, Armando 
oliveira, Nuno Soares, Gabriel 
Rodrigues 

CONSELHO FISCAL 

E DISCIPLINAR 

PRESIDENTE 
Teresa Barrocas 
VICE-PRESIDENTE 
João Martins 
RELATOR  
Rui Mira 

SUPLENTES 
Bruno Oliveira e 
Pedro Santos 

CONSELHO VITORIANOS 

MEMBROS  
Tiago Contreiras, Ricardo 
Santos, Leontino Duarte, João 
Cacela, Júlio Adrião, Joaquim 
Vaz, Custódio Ricardo, 
Mendonça e Costa, João 
Marques e Manuel Caferra 

LISTA CA \ IDATA AOS 

Ana ,- ORGAE SOCIAIS 

eri 
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o

Luiz no 
o 

 

SPORT116 

 

Tem 31 anos e custa 
2,4 milhões/época, 
que a SAD quer poupar 

  

Operação  salvamento:plante/principal 
sai em socorro da equipa B, na II Liga 

SEXTA-FEIRA 10 MARÇO 2017 Diretor MS Manuel RIbetro Ano 33. a' 17 
Diretor adjunto Jorge Mala 1,00f IVA Inc. 

O tacebook_cornictiariociesportivaclogo 
O twitterrorn/oiogo 

20H30 
SPORT TV] TAXA DE OCUPAÇÃO AUMENTOU EM NOVE DOS 

ONZE ESTÁDIOS VISITADOS PELOS DRAGÕES p2.7  

: 
Analistas explicam 
derrota de Dortmund 
com a fraca intensidade 
para altos voos 

iam Aroma estarão mais 
portistas do que o total de ssada espectadores da época pa 

f
•  

Novo diretor geral exige aos 
jogadores que dispensem 
tempo aos adeptos 

-  9111, 
Negodação direta 
entre dubes contribukt 
os bilhetes estão mais baratos 

Manuel Machado chamou-lhe ingrato por desconhecer que  o  avançado já lhe tinha agradecido publicamente 

FALTA 
.PEDAL 

À ÁGUIA 
P124.5 

V. SETÚBAL 
Confirmada candidatura 
à presidência 
António Santos 
quer investir 
27 milhões rn 

Restem-Man. United 

Mourinho 
aguentou-se 
no batatal pz9 

4'  • 
AROUCA 

FC PORTO i 
TONDELA 

\ / SPORTING 

C• 

CHELSEA 
MAN. UNITED  " 

SEGUE JOGO NA 

SPORT•TV 
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António Peixoto com Carlos Garcia, um conhecido braguista 

Candidato 
pede auditoria 
às contas 
5 C. BRAGA  António Pedro 
Peixoto - conhecido por 
"Pli" no mundo do desporto 
-, apresentou-se, ontem, no 
Estádio 1.° de Maio, como 
candidato à presidência do 
Sporting de Braga. Pede 
uma autoria às contas do 
clube e promete renovar a 
ligação à cidade, pois enten-
de que a falta de mobiliza-
ção impede, neste momen-
to, "o Braga de poder ser 
campeão nacional". 

"Este clube está fechado 
numa concha. Tem de se 
dar mais à cidade. Há uma 
barreira, ainda que invisí-
vel, entre Braga e o clube", 
disse Pli, salientando que, 
"sendo a terceira cidade do 
pais, a situação terá de mu-
dar". 

Depois, apontou o dedo a 
António Salvador e prome-
teu transparência. "A hege-
monia nunca fez bem a nin-
guém, porque as pessoas 
acomodam-se e já lá vão 13 
anos de presidência". 

As linhas de ação do can-
didato serão, assim, "trans-
parência, forte identidade 
entre a cidade e o clube, 
bem como a valorização 
dos sócios e adeptos". Nes-
te particular, defende a 
criação de escadas rolantes 
no Estádio Municipal de 
Braga, pois "os mais idosos 
sentem dificuldade". 

"Ni" pretende 
ver escadas 
rolantes 
no estádio 

O ex-atleta de andebol e 
futsal do Braga mostrou-se 
preocupado com os custos 
da Academia, por "desco-
nhecer" as fontes do finan-
ciamento, pelo que disse ser 
"abstratamente a favor, mas 
contra concretamente", re-
ceando "hipotecar o futu-
ro". Isto por, "atualmente, 
não sabermos nada da vida 
do clube. Nós temos de cos-
cuvilhar para saber o que se 
passa dentro do Sporting de 
Braga. Por exemplo, quem 
adquiriu as ações do clu-
be?", questiona, terminan-
do com novo sublinhado 
sobre a necessidade de urna 
auditoria às contas. 
JOAQUIM GOMES 

Baiano 
Lateral direito 
apto ao serviço 

• Afastado da competi-
ção nas últimas semanas, 
devido a lesão muscular, 
o lateral direito Baiano 
está completamente re-
cuperado e apto para ir a 
jogo, amanhã, em Cha-
ves, para a 25.° Jornada 
da primeira Liga. O defe-
sa brasileiro já participou 
nos últimos treinos sem 
qualquer limitação, mas 
é provável que o treina-
dor Jorge Simão continue 
a apostar em Paulinho. O 
Braga tem trés baixas 
certas para o desafio em 
Trás-os-Montes: o defe-
sa Ricardo Ferreira, o 
médio Mauro e o atacan-
te Hassan estão lesiona-
dos e fora das escolhas 
do treinador. 

Página 9



A10

  Tiragem: 73115

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 4,90 x 5,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68567027 10-03-2017

ANDEBOL Antes de jogar a 
qualificação para o Europeu de 
juniores, a Seleção feminina 
começa hoje, em Hannover, o 
Torneio das Quatro Nações, 
defrontando a anfitriã 
Alemanha. Segue-se a França 
(amanhã) e a Espanha 
(domingo). Já as sub -17 vão 
cumprir um estágio entre os dias 
15 e 19, em Esmoriz, para 
preparar o Mundial (24  Divisão), 
emagosto, na Lituânia. 
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ANDEBOL 

Sporting joga em casa 
`quartos da Challenge 
R O Sporting acordou com a equipa 
grega do Doukas o agendamento (dias 25 
e 26), em Portugal, cios quartos-de final 
da Challenge, que os leões ganharam em 
2010. Falta ainda saber qual o pavilhão 
onde será disputada a eliminatória. 

Página 11


