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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:03:10

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 78143657

 
14-12-2018 08:32

Notícias de desporto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=46bc51fb-83dd-41f4-90df-

e8d7af7011da&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
- Braga quer vencer
- Sporting venceu ontem no fecho da fase de grupos da Liga Europa
- Mundiais de Natação de Piscina Curtas na China
- Hóquei: FCP joga hoje na Argentina
- Andebol
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 	OCS: Antena 1 - Notícias
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Notícias de desporto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=514d7fff-d05d-4c9e-b9af-

71740a0118bd&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
- Jornada 13 abre hoje
- Benfica e Sporting jogam domingo
- Mundiais de Natação de Piscina Curta
- Andebol: Sporting venceu o Sporting da Horta
- Hóquei: FCP joga na Argentina
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A3 Andebol: Almeirim recebe 27 equipas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2018

Meio: Almeirinense Online (O)

URL: http://www.almeirinense.com/2018/12/13/andebol-almeirim-recebe-27-equipas/

 
2018-12-13 22:38:28+00:00
 
Está a chegar o Torneio de Andebol organizado pela Associação 20 kms de Almeirim. Dias 15 e 16,
Almeirim vai ser a capital do Andebol.
 
"A direção da Secção de Andebol da Associação 20kms de Almeirim, ao realizar mais um Torneio da
Sopa da Pedra, este é o V TORNEIO DE ANDEBOL SOPA DA PEDRA, pretende alcançar um excelente
evento desportivo em que os atletas, para além dos aspetos competitivos próprios da modalidade,
desfrutem de um saudável convívio entre praticantes de andebol de diferentes regiões do país",
antecipa Stéphane Rodrigues vice presidente da secção de andebol dos 20 kms Almeirim.
 
O V TORNEIO DE ANDEBOL SOPA DA PEDRA será disputado, nos diferentes escalões de formação, por
27 equipas, entre equipas femininas e masculinas, num torneio exclusivamente a Escalões de
Formação, no qual participarão:
 
Publicidade
 
Minis Masculinos
 
Infantis Femininos e Masculinos
 
Iniciados Femininos e Masculinos
 
Juvenis Masculinos
 
"A direção da Secção, quando organiza este Torneio da Sopa da Pedra, não pretende destacar
qualquer equipa em particular. Todas as equipas são consideradas de igual modo, uma vez que cada
uma traz com ela o que de melhor faz e  pode transmitir para a modalidade na sua região", destaca o
dirigente.
 
No entanto, nesta edição, por ser a primeira vez, logo inédito, com a presença da Seleção Distrital de
Lisboa, no escalão de Iniciados Masculinos a competir no escalão de Juvenis masculinos.
 
As equipas participantes, à semelhança das edições anteriores, são de diferentes regiões do país,
sendo que o distrito de Santarém é representado, logicamente pelas nossas equipas, e pelas equipas:
 
ARE  Porto Alto
 
ADC Benavente
 
3A - Almeirim
 
Stéphane Rodrigues sublinha também que "este ano e  de forma distinta das anteriores edições, em
que se optava por reservar para o último jogo aquele considerado mais representativo dos escalões,
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antes da cerimónia de encerramento realizar-se-à um jogo de convívio e amigável, no escalão
bambis/minis misto, entre a equipa da Associação 20 kms de Almeirim e a sua congénere G A
Portalegre."
 
A Direção da Secção, tal como em edições anteriores, na cerimónia de encerramento, poder contar
com a presença de várias individualidades públicas e oficiais do concelho e, em particular, com a
presença de Miguel Laranjeiro, Presidente da Federação de Andebol de Portugal.
 
.
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Chiuffa vai jogar pela seleção do Brasil no Mundial de janeiro, na Dinamarca 

-) ontem 

Sporting-SC Horta 30-25 

ANDEBOL 1 
14.a jornada 

ANDEBOL 1 

Varandas para o mundo 
Sporting ganha ao SC Horta o Partilha liderança com o 

FC Porto o Atuação dos bicampeões deixa treinador triste 

rApi A rapprniaçr 
ANDEBOL — ANDEBOL 1 — 14: JORNADA 

Pavilhão João Rocha, em Lisboa 

SPORTING • SP. HORTA 

   

25 
14 INTERVALO 12 

Matevz Skok (GR) 
Matej A§anin (GR) 
Pedro Valdés (1)  
Edmilson Araújo (3)  
Bosko Bjelanovic 
Carlos Carneiro (2) 
Fábio Chiuffa (6)  
Gonçalo Grácio (2) 
Carlos Ruesga (6) 
Tiago Rocha (2) 
N. StjepanoviC (6)  
Nuno Reis  
Salvador Salvador 
Joel Ribeiro 
Luís Frade (2)  
Aljc& Cudid (GR) 

 

Rui Pereira (GR)  
Pedro Silva (7) 
P. Hernandez (7)  
José Silva (4)  
João Oliveira (5) 
V.Naumenko (1) 
André Lima (1)  
Ryo Tanahara  
Filipe Duarte 
Miguel Bagaço 
Afonso Castro  
Rodrigo Pinto  
Tiago Braga  (GR) 

 

HUGO CANELA 

  

TIAGO CUNHA 

    

    

ÁRBITROS 

Tiago Correia e João Aranha 

por 

CELIA LOURENÇO 

A
perspetiva de ver, 
à noite, o futebol 
leonino ganhar na 
Liga Europa levou, 
ao final da tarde, 

mais de 700 pessoas ao Pavi-
lhão João Rocha, para incen-
tivar o Sporting a ganhar ao SC 
Horta, por 30-25, em jogo da 
14.a jornada, e assumir a lide-
rança do Andebol 1. A dar mais 
cor às bancadas verdes toda 
uma entourage de notáveis do 
clube, entre eles o presiden-
te, Frederico Varandas, e o di-
retor geral para as modalida-
des, Miguel Albuquerque. 

Isto num dia em que foi 
oficializada a convocatória do 
brasileiro Fabio Chiuffa, o 
ponta direita das longas ras-
tas, e Frankis Carol, o cuba-
no naturalizado catari, para 

ARMAS ALHEIAS 

416  0 SC Horta jogou um 
andebol muito pausado, com 
muito tempo de ataque, e 
sempre que quisemos acelerar 
o jogo era travado. Cada um joga 
com as armas que tem. Fico 
triste porque os meus atletas 
deviam ter tido capacidade de 
serem superiores a isso e só o 
foram a espaços 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

as respetivas seleções no 
Mundial de janeiro, na Dina-
marca e Alemanha. «Como 
treinador é ter atletas de topo 
mundial, fico muito feliz por 
eles. Nunca tive essa oportu-
nidade, mas deve ser estratos-
férico e merecem passar por 
essa experiência», enalteceu 
Hugo Canela, cujas sensações 
após os 60 minutos da parti-
da eram outras. 

Afinal, aquela que podia 
ter sido uma bela exibição para 
Varandas ver, não começou 
da melhor forma. Foi, inclu-
sive, Vladyslav Naumenco a 
inaugurar o marcador para os 
açorianos que compassaram 
o ritmo, trocando os passos 
aos leões. Chiuffa igualava, 
Carlos Ruesga minimizava es-
tragos defensivos, mas o co-
mando do marcador oscilou 
bastante e o Sporting chegou 
ao intervalo a ganhar (14-12) 
diante de um adversário com 
plantel fragilizado. 

«Estamos sem o nosso la-
teral direito, o lateral esquer-
do não veio, um dos centrais  
está tocado, o outro fraturou 

Têm a palavra 

VIAJAR SEM PARAR 

As viagens são 
complicadas. Chegámos na 
terça-feira às 3.30 horas da 
manhã para jogar quarta em 
Avanca. Hoje [ontem], viemos 
para Lisboa para defrontar o 
Sporting. As equipas do 
continente só viajam uma, duas 
vezes por ano, nós fazemo-lo 
de 15 em 15 dias... 

TIAGO CUNHA 
Treinador do se Horta 

o nariz no aquecimento. Fize-
mos o papel que nos cabia. 
Tentamos fazer =gracinha, 
mas não deu», admitiu Tiago 
Cunha, técnico do Horta. 

Porém, o Sporting não é 
bicampeão por acaso e fez a 
diferença no 2.9-tempo. Ape-
sar dos esforços de Pedro Sil-
va e Pavel Hernandez, os me-
lhores marcadores com sete 
golos, os açorianos ficaram 
impotentes perante a rotação 
de plantel leonino. Pois se as 
rastas de Chis  iffa  tiveram des-
canso (6 golos), outros entra-
ram em ação, como Neven 
Stjepanovie, que rubricou 5. 
O Sporting galopou para o 13.2  
triunfo e os adeptos seguiram 
satisfeitos para o estádio... 

+ Amanhã  
Madeira SAD-FC Porto 15.00 h 
Avanca-ABC 18.00 h 
Fermentões-AC Fafe 18 00h 
Boa Hora-Águas Santas 18.00 h 
ISMAI-Benfica 19.00 h 
Arsenal Devesa-Belenenses 21.00 h 

HIED G P 
1  SPORTING 14 13 0 1 444-334 40 
2  FC Porto 14 13 0 1 501-314 40 
3  Benfica 13 11 0 2 407-304 35 

4 Águas Santas 13 9 0 4 391-337 31 
5  ABC 13 8 1 4 344-325 30 
6  Madeira SAD 13 8 0 5 341-318 29 

7 Belenenses 13 8 0 5 383-340 29 
8  Boa Hora 13 5 1 7 329-369 24 
9  ISMAI 13 5 1 7 323-333 24 

10 Avanca 13 5 O 8 322-349 23 
11 Fermentões 13 2 1 10 293-387 18 

12  SC Horta 14 2 0 12 305-387 18 
13  AF Fafe 13 2 0 11 305-387 17 
14  Arsenal Devesa14 O 0 14 310-510 14 

15fJornada,19 dez.: Benfica-Madeira SAD 22 de 
Belenenses-ISMAI, FC Porto-Fermentões; Águas 
Santas-Avanca; ABC-Sporting; AC Fafe-Boa Hora; 
13 jan/2019: SC Horta-Arsenal Devesa 
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ANDEBOL 

SPORTING BATE SP. HORTA POR 30-25 
O Sporting recebeu e venceu o Sp. Horta por 30-
25, em jogo da 14.a jornada do campeonato de an-
debol. Com  a vitória, os leões partilham a liderança 
da prova com o PC Porto, ambos com 40 pontos. 
O Ben fica está em terceiro, com 35 pontos. 
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Amanhã e domingo vai reali-
zar-se em Alcobaça, no Pavi-
lhão da Escola D. Pedro I, a 1ª
fase da zona 2 do Torneio Se-
lecções Regionais de iniciadas
femininas, numa organização
conjunta da Associação de An-
debol de Leiria e o Cister Sport
de Alcobaça. As selecções par-
ticipantes são as de Leiria, Lis-
boa, Madeira e Algarve, em que

são apurados os três primeiros
classificados para a fase final. 

A selecção de Leiria conta
com as jogadoras Carolina Pe-
reira, Francisca Luís, Laura La-
meiras, Luísa Félix e Maria
Marques (Cister S. Alcobaça),
Inês Bernardo, Joana Ramalho,
Mariana Carolino, Maria Fer-
reira, Maria Rasteiro e Maria
Machado (Juve Lis), 

Beatriz Jorge, Cátia Olaio, In-
dia Jesus, Sara Magalhães e
Rute Lourenço (SIR 1.º Maio).|

Torneio de selecções 
regionais em Alcobaça
Andebol
Cister S. Alcobaça
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EDUCAÇÃO As Unidades de
Apoio ao Alto Rendimento na
Escola (UAARE) chegam já a
16 escolas de Norte a Sul do
País, onde servem de suporte
a 366 alunos de 39 modalida-
des desportivas, onde se inclui
o distrito de Leiria.

Braga, Porto, Coimbra, San-
tarém, Lisboa, Portalegre, Se-
túbal e Faro são os outros dis-
tritos onde existem escolas
UAARE. Ao todo, 366 alunos
contam com o apoio pedagó-
gico destes projectos, 33% dos
quais a viver fora da sua cidade
de origem.

Destes atletas, 39% são con-
siderados potenciais talentos,
32% são atletas da selecção na-
cional e 29% têm o estatuto de
alto rendimento, sendo a maio-
ria do ensino secundário
(67,7%).

Num total de 39 modalida-
des, as mais praticadas são o
futebol (16,3%), a natação

(10,6%), o ténis (9,7%), o ande-
bol (9,4%) e o basquetebol
(8,3%). Na maioria dos casos,
estes atletas fazem cinco a sete
treinos semanais.

Com base nos dados preli-
minares relativos ao ano lec-
tivo 2018/2019, as 16 UAARE
nacionais apresentam uma
taxa de sucesso escolar de
92,2%, que é superior à média
nacional, e uma taxa de aban-
dono escolar abaixo da média
internacional, com 2,94%.

Quanto ao desempenho des-
portivo, os dados mostram
que, entre os 366 alunos, há
oito campeões do mundo, sete
campeões da Europa e 61 cam-
peões nacionais.

As UAARE são um projecto
com três anos de existência e
que visa uma articulação eficaz
entre a escola, os encarregados
de educação, as federações
desportivas e seus agentes e os
municípios. |

Apoio ao Alto Rendimento
na Escola chega ao distrito
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Madeira em torneio 
nacional de iniciadas 

marante e Alcoba- 
ça recebem a U 
fase do torneio de 

seleções regionais no 
escalão de iniciados fe- 
mininos em andebol. A 

zona 1 disputa-se em 
Amarante enquanto a 
zona 2 será jogada em Al- 

cobaça. Esta 1.4  fase joga- 
se este fim de semana com 
várias seleções de diferentes 

regiões, incluindo natural- 
mente o selecionado madei- 

rense. 
Os jogos da Zona 1, na qual par- 

ticipam as associações de Aveiro, 
Braga, Porto e Viseu, disputam-se 

em Amarante e todos os jogos vão  

ter lugar no Pavilhão Municipal; rela- 
tivamente à Zona 2, participam Algarve, 
Leiria, Lisboa e Madeira e os encontros 
realizam-se em Alcobaça, no Pavilhão 
da Esc. D. Pedro I. 

Tanto na Zona 1 como na Zona 2, as 
Seleções Regionais jogam em regime 
de 'todos contra todos', a uma volta. 
Os três primeiros classificados de cada 
zona apuram-se para a fase final. A 
fase final do Torneio de Seleções Re- 
gionais Iniciados Femininos será de 
10 a 12 de maio de 2019. 

Os calendários completos, assim 
como todos os resultados e boletins 
de jogo da zona 1 e da zona 2 podem 
ser consultados no Portal da Federação 
Portuguesa de Anbebol, na parte des- 
tinada às competições nacionais. 
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30 
25 

Sporting apenas cumpriu 

Fábio Chiuffa acertou todos os seis remates da ponta 

SR HORTA 
Pavilhão João Rocha 
Árbitros: Tiago Correia e JoãoAranha 

SPORTING Matevz Skok e Matej Asanin 
(Gr); Edmilson Araújo (3), PedroValdés(1). 
Fábio Chiuffa (6), Bosko Bjelanovic, Carlos 
Carneiro (2), Carlos Ruesga (6), Tiago 
Rocha (2), Neven Stjepanovic (5)Gonçalo 
Grácio (2), Luis Frade (3), Salvador 
Salvador e Nuno Reis. 

Treinador: HugoCanela 
SP. HORTA Rui Pereira e Tiago Braga (Gr): 
João Oliveira (5), André Lima (1), V. 
Nau menco (1), Pedro Silva (7), Pavel 
Hemandez (7), José Silva (4), A. Castro e 
Ryo Tanahara. Treinador: TiagoCunha 
AO INTERVALO 14-12. 

••• O Sporting teve um jogo 
mais complicado do que esta-
ria a prever frente ao Sporting 
da Horta, 12.° classificado e 
vindo de um jogo na véspera, 
emAvanca. Os leões venceram 
(30-25) o seu jogo antecipado 
da14.a jornada e regressaram à 
liderança, com os mesmos 40 
pontos do FC Porto, mas só a 
partir dos 40 minutos a equipa 
de Hugo Canela dominou à 
medida do seu favoritismo. O 
encontro começou equilibra- 

do e os visitantes estiveram a 
vencer por três golos (2-5). 
Após um time-out o Sporting 
reagiu, aos 15 minutos passou 
pela primeira vez para afrente 
e aointervalojáestavaemvan-
tagem (14-12), mas só com dez 
minutos do segundo tempo, e 
ao fazerum parcial de 5-0, que 
valeu a vantagem máxima de 
sete golos (23-16), teve o jogo 
controlado. Destaque para a 
eficácia de Chiuffa, que mar-
cou em todos os seis remates. 
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Leão vence e regressa ao topo 

Sporting 30 
Sp. Horta 25 

ANDEBOL  O Sporting regressou à 
liderança da La Divisão Nacional, 
em igualdade pontual com o F. C. 
Porto, depois de ter vencido o 
Sporting da Horta, por 30-25, em 
jogo antecipado da 14.a jornada. 

Os açorianos, que anteontem se 
deslocaram a Avanca para o acerto 
da 13.a  ronda (perderam por 36-
-32), não acusaram o desgaste do 
dia anterior e até começaram me-
lhor o encontro, estando na fren-
te até pouco depois dos 10 minu-
tos. A partir daí, os bicampeões na-
cionais reagiram e passaram para 
a frente, chegando ao intervalo a 
vencer por dois (14-12). 

Após a pausa, a formação insular 
ainda perseguiu o leão de perto 
durante algum tempo, mas com o 
decorrer do tempo a distância foi 
aumentando para números mais 
confortáveis para os locais, que 
souberam gerir tranquilamente 
até ao final. •  SUSANA SILVA 

SPORTING Matej Asam (GR), Aljosa Cudic (GR), Matevz 
Skok (GR); Pedro Valdes (1), Edmilsoo Araujo (3), Bosko 
Bjelanovic, Carlos Pasarin (6). Tiago Rocha (2). Carlos 
Carneiro (2), Fábio Chiuffa (6), Neven Stjepanovic (6), 
Nuno Reis. Salvador, Gonçalo Gricio (2). Joel Ribeiro e 
Luis Frade (2). 
Treinador Hugo Canela. 

SP. HORTA Rui Pereira (GR) e Tiago Braga (GR); Ryo 
Tanahara. Pedro Silva (7), Pave! Hernandez (7), Filipe 
Duarte. Miguel Bagaço, AI onso Castro. José Silva (4), 
João Oliveira (5), Rodrigo Pinto. Vladyslav Naumenko (1), 
André Lima (1). 
Treinador Tiago Cunha. 

LOCAL Pavilhão João Rocha, em Lisboa. 
ARBITRO Tiago Correia e João Aranha. 
AO INTERVALO 14-12. 

RESULTADOS 
orting 30 - 25 Sp. Horta 

Arsenal Devesa (amanhã) Belenenses 
Avanca (amanhã) ABC 
iá-N-iira (amanhã) Aguas Santas 
Fermentões (amanhã) Faie 
Madeira SAD (amanhã) F. C. Porto 
Maia-ISMAI (amanha) Benhca 

Cl AÇ-RIFICAÇÃO 
P o E D F.0  

1 Sporting 40 14 13 O 1 444.334 
2 F. C. Porto 40 14 13 O 1 501-314 
3 Clarifica 35 13 11 O 2 407-304 
4 Águas Santas 31 13 9 O 4 391-336 
5 ABC 30 13 8 1 4 344-325 
6 Madeira SAD 29 13 8 O 5 341-318 
7 Belenenses 29 13 8 O 5 383-340 
8 Boa Hora 24 13 5 1 7 328-369 
9 Maia-IS5W 24 13 5 1 7 323.333 

10 Avanca 23 13 5 O 8 322.349 
11 Fermentões 18 13 2 1 10293-387  
12 Sp. Horta 18 14 2 O 12337-423.  
13 Fafe 17 13 2 O 11305-387 
14 Arsenal Demo 14 14 O O 14310.510 

PRÓXIMA J ORNADA 22-12-2018 

Benfica (19/121 Madeira SAD 
ABC - Spgrting  
Belenenses Maia-ISMAl 
F. C.-Po-rto Fermentões 
Fale Boa  Hora 
Aguas Santas - Avanca 
Sp. Horta (13/02) Arsenal Devesa 
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Músico, cabeleireiro e guarda-redes do FC Porto: É uma vida boa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2018

Meio: Mais Futebol Online Autores: Pedro Jorge da Cunha

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6e3ec3e

 
2018-12-13T11:53:00.000
 
Entrevista a Thomas Bauer, um andebolista austríaco com uma história incrível: começa aos oito anos
e num piano ao som de Beethoven, passa por Robbie Williams e Kate Perry, continua em cortes de
cabelo e acaba na Invicta.  Não podia pedir mais.
 
FOTOS: Ricardo Jorge Castro
 
O Dragão Caixa é a nova casa de Thomas Bauer. 32 anos, austríaco, guarda-redes de andebol, 139
vezes internacional pela sua seleção. Chega? Não, há mais, muito mais.
 
Tom, como gosta de ser tratado, é apaixonado por música. Nascido em Viena, no seio de uma família
tradicional, o andebolista do FC Porto começa aos oito anos a ter lições de piano. Descobre os grandes
compositores ainda antes de saber o que é uma baliza.
 
Ao longo dos anos evolui, conhece a música pop, toca guitarra e escreve canções. Em 2014,
ultrapassa Robbie Williams e Kate Perry nos charts austríacos. Um artista, pois claro. Chega? Não, há
mais.
 
Tom é hair stylist. Cabeleireiro, em bom português. Corta os cabelos aos colegas do plantel do FC
Porto, mas não só. E é um conversador de excelência, bem humorado, de bem com a vida.
 
A entrevista ao Maisfutebol dura mais de uma hora. Chega? Esperamos bem que sim.
 
Maisfutebol - Além de profissional de andebol, o Thomas tem outras paixões: música e cabelo. É isso?
 
Thomas Bauer - Correto. É fundamental ter paixão pela vida e outros interesses. Não podemos ser
obcecados com o desporto, porque vamos ter maus momentos. Temos de olhar à volta e perceber que
a vida é cheia de possibilidades. Até o Cristiano Ronaldo e o Messi têm maus momentos. É impossível
não ter isso no desporto profissional. A música e o corte de cabelos são fundamentais para mim, além
da família e amigos, claro.
 
MF - Já jogou na Alemanha, na França e na Noruega, além da Áustria. Porquê o FC Porto agora, aos
32 anos?
 
TB - É um desafio fantástico. Passei todo o verão sem clube porque recusei tudo o que o meu agente
me propôs. Não queria um clube apenas para treinar e jogar. Queria conquistar títulos e treinar a um
nível alto diariamente. Por isso só assinei contrato em outubro. No passado recusei contratos
financeiramente melhores porque a filosofia de vida da minha família é assim. Escolher o projeto
certo, para conciliar o lado desportivo e o lado social. O Porto dá-nos isso.
 
MF - Está no Porto há dois meses. Acertou na escolha?
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TB - Não podia estar melhor. Está a ser magnífico, perfeito. Jogo andebol há 22 anos, passei por
muita coisa, joguei Europeus e consigo perceber quando chego a um clube que é organizado ou não. A
liga não é a mais forte da Europa, mas o treinador [Magnus Andersson] é uma pessoa da minha
confiança e o FC Porto não precisa de apresentações. O que poderia correr mal? As minhas
expetativas eram altas, mas estão a ser superadas pela realidade. Não me posso queixar de nada,
nada. Adoro ver as outras modalidades do clube e conviver com a malta toda.
 
VÍDEO: Bauer superou as vendas de Robbie Williams e Kate Perry com esta música
 
MF - Vê os jogos de futebol, por exemplo?
 
TB - Claro. É fantástico sair aqui do pavilhão, atravessar a rua e ter uma das melhores equipas da
Europa a jogar no estádio. Sempre adorei fazer desporto. No verão até joguei hóquei em patins na
Áustria, mas não digam ao meu treinador (risos). Infelizmente tive de deixar de esquiar, porque
esquiar da forma que eu esquio é muito perigoso.
 
MF - Como descreve a cidade do Porto à sua família, que está na Áustria?
 
TB - Não preciso descrever (risos). Ao vir para o Porto percebi que todos eles já tinham cá estado
mais do que uma vez. Dois amigos meus, por exemplo, já estiveram aqui porque tinham viagem
marcada há muito tempo. É uma cidade linda, com praia, zonas comerciais, preços justos, excelente
clima e comida.
 
MF - Ter o Magnus Andersson como treinador foi decisivo para aceitar o FC Porto?
 
TB - Sim, claro que sim. Conhecemo-nos bem e sei como ele trabalha. É rigoroso, muito rigoroso,
todos os dias. Em França, no meu último clube, o nível de treino era muito baixo. Detesto isso. Valeu
a pena esperar pelo FC Porto. O Magnus telefonou-me, disse-me que precisava de um guarda-redes e
eu disse 'posso ir já amanhã para aí'. Nem tivemos de falar sobre dinheiro. Só lhe pedi os bilhetes de
avião (risos).
 
MF - Como é a relação entre o Tom e o Quintana, o outro guarda-redes do FC Porto?
 
TB - Especial, muito especial. Já tive no passado alguns colegas muito stressados ou com um ego
gigante, e por isso digo que o Quintana é especial. Só um de nós pode jogar, mas o apoio que ele e o
Hugo Laurentino me deram quando cheguei, mostrou que eu era bem-vindo e que ia ser apoiado. E é
por isso que também os apoio, mesmo quando estou no banco. Se damos amor, recebemos amor; se
damos inveja, recebemos inveja. Acho que podemos fazer um trio fantástico, agora só espero que o
Laurentino recupere rapidamente da lesão.
 
MF - A sua exibição contra o Magdeburgo na Taça EHF foi a melhor até agora?
 
TB - Sim, acho que sim. O pavilhão estava cheio e o adversário era o segundo classificado da liga
alemã. Foi o primeiro grande obstáculo que tive no FC Porto, o primeiro grande desafio. Defendi dois
livres de sete metros e provei que posso ser importante e útil ao FC Porto. Foi para isso que vim.
Quero ser campeão de Portugal e fazer uma boa figura na competição europeia com este emblema
lindo.
 
MF - E jogar aqui neste Dragão Caixa, como é a atmosfera?
 
TB - Barulhenta (risos). Um bocadinho agressiva, mas também apaixonada e divertida. Adoro jogar
aqui. 2500 pessoas fazem mais barulho do que oito mil na Alemanha. Já joguei em centenas de
pavilhões e não há muitos com esta atmosfera. Contra o Benfica, por exemplo, foi magnífico. Não
gosto de ver espetadores sentados e nesse jogo toda a gente estava de pé e a participar, de facto, no
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jogo. Ajudaram-nos muito a ganhar.
 
MF - Vamos ao passado. Como foi a sua infância em Viena? O Tom pertence a uma família de
desportistas?
 
TB - Não, não, absolutamente não (risos). Fui uma criança com demasiada energia e os meus pais
levavam-me para parques. Eles nunca ligaram nada a desporto. Cansavam-me para eu chegar a casa
e adormecer. Eu tinha o sonho de ser futebolista profissional, mas só até aos dez anos.
 
MF - O que mudou aí?
 
TB - Fui para uma escola diferente e conheci o senhor Klaus Schuster. Era meu professor e jogador
profissional de andebol. Convenceu os meus pais e eu fui experimentar a modalidade. Ele tornou-se o
meu ídolo. Um professor genial, um andebolista fantástico e louco como eu. Depois de um mês a ter
aulas e a treinar com ele, disse aos meus pais que ia ser o futuro guarda-redes da seleção de andebol
da Áustria. Acertei (risos).
 
MF - Falemos agora da música. Da sua música. O que o inspirou a escrever  We Go Our Way , que se
tornou o hino da sua seleção no Euro2014?
 
TB - Escrevi e compus essa música com um amigo alemão, também andebolista. É poderosa,
emocionante, é um bocado como a minha vida. Procura a aventura, o desafio. Foi um enorme sucesso
no meu país.
 
MF - É verdade que vendeu mais do que o Robbie Williams e a Kate Perry nesse ano?
 
TB - Na Áustria, sim (risos). Ganhei algum dinheiro, mas pouco. O itunes e as editoras levaram quase
tudo. A motivação também não era essa, mas sim a promoção do andebol. E a diversão, claro. Foi
muito cool.
 
MF - Quando nasceu essa paixão pela música?
 
TB - Toco piano desde os oito anos. Não se esqueça que nasci em Viena, capital da música clássica
(risos). A minha mãe também tocava e convenceu-me. Comecei logo por Beethoven, Mozart, Chopin,
coisas leves (risos). Mais tarde pedi à minha professora para experimentar Robbie Williams e James
Blunt. Coisas mais pop. Um dia, era eu adolescente, essa professora organizou um concerto. Toquei
para 200 pessoas, num piano branco enorme. Assustador, assustador.
 
MF - Tem a ambição de fazer um álbum em nome próprio?
 
TB - Sim, mas não é fácil. A música original que tenho demorou-me quatro meses a produzir. Sou
andebolista profissional, não tenho tanto tempo livre (risos). A minha banda favorita chama-se The
Calling. Vi um concerto deles na Alemanha e fiquei louco com o vocalista. Tenho uma versão de uma
música deles.
 
VÍDEO: Tom Bauer a cantar The Calling
 
MF - Além do andebol e da música, há outra paixão: cortar cabelos. Como começou isto?
 
TB - Fiquei descontente com a minha experiência em cabeleireiros na Áustria (risos). Quando chegava
a casa tinha sempre de mudar alguma coisa. Comecei a pensar que poderia fazer melhor. Tinha 15
anos. Das primeiras vezes que o fiz, a minha mãe passou-se:  Tens de cortar isso, não vais à rua
assim . Mas comecei a criar. Não é comum, mas perguntei a um colega na escola se lhe podia cortar o
cabelo. Era um amigo meu, brasileiro! Continuamos ligados. Outros rapazes viram e disseram que
estava bem. Tenho de encontrar sempre alguém para começar. Aqui no FC Porto foi o Diogo
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Branquinho.
 
MF - Foi o primeiro aqui no Porto?
 
TB - Sim.  Branquinho, acho que posso cortar-te o cabelo e pôr-te com bom visual . Poderia ser
estranho para o Branquinho ver um tipo austríaco, o novo guarda-redes, a querer cortar-lhe o cabelo,
mas ele aceitou.
 
MF - Ficou contente com o resultado?
 
TB - Absolutamente. Quando vais a um cabeleireiro, cortas o cabelo. Assim aconteceu. Ficou bem.
 
MF - Os colegas do FC Porto deixam-no cortar-lhes o cabelo?
 
TB - Sim. O Branquinho foi a primeira vítima. Antes, disse-lhe.  Não vou cortar-te o cabelo, vou mudar
a tua vida . Deixei-o expectante. Encontrámo-nos após o treino, trouxe a máquina de cortar e ele ficou
contente. No dia a seguir, outro colega perguntou-me se lhe podia cortar o cabelo. Sou sortudo por
não ter uma fila com a equipa toda a querer cortar o cabelo (risos). O Branquinho já me perguntou
ontem se podia cortar-lhe antes do Natal.
 
MF - Tem algum negócio nesta área na Áustria?
 
TB - Não, não. Apenas tentei, gostei e faço-o. Mas nunca forço ninguém a fazê-lo. Eu faço-o com
humor:  Se não queres que te corte o cabelo, então não vais ter um bom penteado . Fi-lo nos outros
clubes, na seleção nacional. As mulheres dos jogadores já me dizem que eles têm de cortar o cabelo
na seleção. Levo sempre a máquina de cortar o cabelo para a seleção. Divertimo-nos, mas faço-o de
forma séria.
 
MF - O Thomas corta o seu próprio cabelo?
 
TB - Sim, desde os 15 anos. Claro que é mais rápido cortar a outra pessoa. Na seleção nacional e num
clube na Alemanha, fizemos a  Cut and Cocktail Party , uma festa. Eles trazem bebidas, eu levo a
máquina e depois do treino ficamos três horas no balneário a beber cocktails e a cortar cabelos
(risos). Não serão hábitos normais das equipas, mas passa-se bem.
 
MF - Há algum corte especial que recorde?
 
TB - Na Áustria um colega pediu-me para cortar-lhe uma semana antes do casamento. Não podia
cometer erros nesse. Também cortei a uma jogadora de andebol. Demorou duas horas e meia. Com
um cabelo longo... os erros são proibidos (risos). E também a um rapaz sueco, que tinha um cabelo
grande. Eu disse-lhe para vir na manhã seguinte. De manhã, fui ao Youtube pesquisar como cortar
cabelos longos (risos). Dez minutos antes de ele vir! Foi tão rápido... só tive tempo de ir procurar.
 
MF - E se tivesse de cortar um cabelo como tinha o Fellaini?
 
TB - Seria um desafio. Por acaso, será um desafio quando o António Areia decidir cortar. Quando ele
quiser fazer algo especial, posso pensar em mudar a vida dele (risos). Mas que não espere muito. Não
sou médico, não o posso fazer bonito, mas posso melhorar aquilo.
 
MF - Espera estar no Porto vários anos?
 
TB - Não posso dizer que vou ficar aqui até ao fim da carreira. Mas sinto-me bem aqui. Fiquei
surpreendido com o nível, o comprometimento, a organização. Espero que muitos amigos possam vir
aqui e ver a vida que tenho, o clube onde jogo. Quero partilhar essa experiência. Verem quão sortudo
eu sou. Eu fui o capitão da seleção nos últimos dois anos. E o capitão, no último verão, não tinha
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clube. E vais ter um campeonato do mundo no próximo ano. Agora, todos estão mais relaxados,
sabem que estou a treinar bem.
 
MF - Teremos o Thomas no Mundial?
 
TB - Claro. Espero que o meu filho nasça antes. Deve nascer em janeiro. Temos um grupo com
Dinamarca e Noruega, é difícil, mas o resto é do nosso nível e podemos ir à fase final. Vou ter o natal
com a minha família, mulher, vou ver os meus amigos. O nascimento do meu filho, a seleção, voltar
para Portugal, Taça de Portugal contra o Sporting. Depois a Taça EHF. Queremos ir à final four, em
Kiel, perante 10 mil espetadores. A época 2018/2019 é das mais excitantes da minha vida. E estou
absolutamente pronto para continuar esta jornada aqui no FC Porto. Ontem, alguns colegas
perguntaram-me qual é o meu clube de sonho. Neste momento é o FC Porto. Não podia pedir mais.
Boa equipa, colegas, adeptos, lutar pelo campeonato, cidade fantástica, esperar pelo meu filho. Vai
ser um grande ano.
 
Pedro Jorge da Cunha
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Sporting vence Boa Hora e divide liderança com o rival FC Porto
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Leões somam 13 triunfos em 14 jogos.
 
O Sporting recebeu e venceu o Boa Hora (30-25), na quinta-feira, em jogo referente à 14.ª ronda do
campeonato nacional de andebol disputado no Pavilhão João Rocha. Os leões não fugiram ao estatuto
de favorito e partilham agora a liderança da tabela classificativa com o rival FC Porto
 
Num jogo equilibrado, o Sporting conseguiu chegar ao intervalo em vantagem com Carlos Ruesga,
Chiuffa e Stjepanovic em destaque.
 
Com este triunfo, o 13.º no campeonato, o Sporting contabiliza 40 pontos, os mesmos que o FC Porto.
 
Por seu turno, o Boa Hora ocupa agora o oitavo lugar com 24 pontos arrecadados.
 
[Additional Text]:
Sporting vence Boa Hora e divide liderança com o rival FC Porto
 
Notícias Ao Minuto
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SCP 

30 25 
SPORTING SP. HORTA 

Hugo Canela O O Tiago Cunha 

I FXr. 

M. SKOK O 0 0 
PEDRO VAIDES I O 
E. ARAÚJO 3 0 
B. BJELANOVIC 0 0 
CARLOS RUESGA 6. O 
TIAGO ROCHA 2 0 
C. CARNEIRO 2 1 

M. ASANIN O O C 
FÁfflO CHIUFFA 6 O 
N. STEJPANOVIC 5 O 
NUNO REIS O O 
S SALVADOR O O 
GONCALO GRÁCIO 2 O 
JOEL RIBEIRO O O 
LUiS FRADE 3 O 

RUI PEREIRA o o o 
RYO TANAHARA O O 
PEDRO SILVA 7 O 
P HERNÁNDEZ 7 O 
FILIPE DUARTE O O 
FILIPE FONTES O O 
PAGUEI. BAGAÇO O O 

TIAGO BRAGA° O 
AFONSO CASTRO O 2 
JOSÉ SILVA 4 O 
JOÀ0 OLIVEIRA 5 O 
RODRIGO PINTO O O 
V. NAUMENCO 1 O 
ANDRÉ LIMA 1 O 

EFICAZ. Leão Chiuffa contribuiu com seis golos no João Rocha 

Leão ultrapassa muro 
açoriano rumo à liderança 
El O triunfo clo Sporting foi 
claro mas não se pense que foi 
fácil. O bicampeão nacional 
teve muitas dificuldades frente 
a um Sp. Horta que adotou uni 
tipo de jogo lento, que incomo 
dou a concentração dos leões. 
Ao intervalo, a vantagem cio 
Sporting era de dois golos, mas 
a equipa de Hugo Canela impôs 
a sua superioridade no segundo 
tempo, e confirmou um triunfo 
que coloca a formação no topo 
da classificação, com os mes-
mos pontos do que o FC Porto. 

"No final da partida pedi des - 
culpa ao treinador do Sporting 
por termos jogado a este ritmo, 
porque normalmente não o fa 
zemos. Gostamos de jogar mais 
rápido, mas com as limitações 
que temos não podíamos entrar 
aqui em loucuras", admil iu no 
final o técnico dos açorianos, 
Tiago Cunha, que na véspera ti-
nha perdido com o Avanca. 

Hugo Canela insatisfeito 
"Muito tempo de ataque da 
equipa adversária leva a que a 
nossa defesa fique impaciente e 
cometa erros. A verdade é que o 
Sp. Horta soube aproveitar isso 
bem. Mas, na minha opinião de 
urna forma excessiva, com 
muita passividade no ataque e 
os árbitros permitiram. Não 
saio daqui nada contente, co-
metemos falhas técnicas im-
perdoáveis. Se tivéssemos jo-
gado contra um rival mais for 
te, teríamos dificuldades em 
vencer. Ternos de ser mais 
constantes", analisou o técnico 

dos leões, Hugo Canela, que 
voltou a apostar em jovens. 

Entretanto, ossportinguistas 
FranLis Carol e Fábio Chiuffa 
foram convocados para o Mun-
dial, pelas seleções do Qatar e 
do Brasil, respetivamente. 

AO INTERVALO: 14 12 

LOCAL: Pavilhão João Rocha, em Lisboa 

ÁRBITROS: Ti!wi Coreia e ião Aranha 

ANDEBOL 
14 jornada 

SPORTING 30-25 SP. HORTA 

MAIA ISMAI amanhã BENEILA 

MADEIRA SAD amanhã FC PORTO 

AVANCAamanhã ABC 

ARSENALamanhã BELENENSES 

BOA HORAamanhã A. SANTAS 

EF.RMENTOES amanhã AC TAFE 

CLASSIFICAÇÃO 
E ,VED GS 

Og SPORTING 40 14 13 O 1 444-334 

• FC PORTO 40 14 13 O 1 501-314 

• BENHCA 35 13 11 O 2 407-304 

°A. SANTAS 31 13 9 O 4 391-337 

ABC 30 13 8 1 4 344-325 

• MAD. SACI 29 13 8 O 5 341-318 

• BELENENSES 29 13 A O 5 383-340 

080A HORA 24 13 5 1 7 329.369 

MAIA ISMAI 24 13 5 1 7 323-333 

• AVANCA 23 13 5 O 8 322.349 

(Dg FERMENTÕES18 13 2 1 10 293-387 

©º SP. HORTA 18 14 2 O 12 337-423 

09  AC FA FE 17 13 2 O 11 305-387 

E2Dº ARSENAL *14 14 O O 14 310.510 

Préocima,jornadz 39. z2 dez. e 13 fev. 
BENFICA-MACIEIRA SAD (DIA19); BELENENSES-MAIA 
ISMAI, FC PORTO-FERMENTÕES, ÁGUAS SANTAS 
AVANCA, AC FAFE-BOA HORA E ABC-SPORTING (22); 
SP. HORTA-ARSENAL 03 FEV.) 
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6 FOTOS | Thomas Bauer, músico, cabeleireiro e guarda-redes de andebol do FC
Porto
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6 FOTOS | Thomas Bauer, músico, cabeleireiro e guarda-redes de andebol do FC Porto
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