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Sp. Horta
derrotado
pelo FC Porto
Andebol. O Sporting da Horta
averbou uma pesada derrota na
partida inaugural da 20.- jornada da I Divisão da modalidade. Jogando perante o seu
público, os faialenses não tiveram argumentos para travar o
líder FC Porto, perdendo por
17-34. O Sporting da Horta
ocupa o 12.2 e antepenúltimo
lugar com 25 pontos. • AM
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ANDEBOL

GUIMARÃES
O jogo entre Portugal e
França em andebol, a
contar para a fase de
grupos do apuramento
para o Europeu 2020,
vai realizar-se em Guimarães a 11 de abril.
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Portugal recebe França
no Multiusos de Guimarães

APURAMENTO ao Campeonato da Europa 2020 de andebol passa, dia 11 de Abril, pela ‘cidade-berço’
com o jogo Portugal-França.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

A Federação de Andebol de Portugal escolheu o Multiusos de
Guimarães para a realização do
jogo Portugal-França, entre as
selecções A, dia 11 de Abril, em
encontro a contar para o Grupo 6
de qualificação ao Campeonato
da Europa 2020.
Com duas jornadas disputadas,
lembre-se, a França, que acaba
de conquistar a medalha de
bronze no campeonato do mundo, ocupa no Grupo 6 o primeiro
lugar com 4 pontos e diferença
positiva de 25 golos, depois de
ter ganho à Lituânia (42-27) e à
Roménia (31-21).
Embora com diferença de golos menos favorável (nove),
Portugal também conta os mesmos 4 pontos, após ter superado
nas duas primeiras rondas com
vitórias a Roménia (21-13) e a
Lituânia (24-23).
Os dois primeiros classificados
têm apuramento directo, sendo
o terceiro ainda candidato a integrar o lote dos finalistas.
Os bilhetes para este jogo
Portugal - França custam 5 euros
e já podem ser comprados através de toda a rede blueticket.
Haverá, segundo ontem nos
confirmou Manuel Moreira,
presidente da AAB - Associação
de Andebol de Braga, para os
praticantes federados a possibilidade de serem disponibilizados

DR

Central vimaranense Rui Silva, caso se mantenha em boa condição, poderá jogar pela selecção lusa em “casa”

ingressos gratuitos.
“Para os escalões de formação”, acrescentou, “esta é uma
boa oportunidade e a associação
vai tentar disponibilizar a todos
os escalões entradas gratuitas”.

Ainda de acordo com Manuel
Moreira, estes eventos “ajudam
os miúdos a a alicerçar ainda
mais o gosto que já têm pela modalidade”.
“É muito importante para o

distrito de Braga acolher um
evento desta natureza, pois a
França uma das equipas que normalmente ou é campeã do mundo ou olímpica” - frisou.
Em declarações que prestou ao

telefone, o dirigente também
lembrou que a selecção gaulesa
terminou neste fim de semana o
campeonato do mundo em terceiro lugar.
Além disso, o presidente da
AAB considera que o facto de o
jogo ser em Guimarães é “muito
importante”, pois há neste momento dois clubes daquele concelho a competir na I Divisão e
na II Divisão.
Manuel Moreira diz acreditar
que vão ser criadas condições
para uma boa casa na recepção
aos franceses. “Vamos repetir
com 3200 pessoas, em quantidade de público, os números do
Portugal-Espanha, que se disputou também em Guimarães
quando Espanha era campeã do
mundo”, comentou.
O jogador vimaranense Rui
Silva, do FC Porto , que tem sido chamado à selecção nacional,
é um dos jogadores lusos que
vão neste encontro medir forças
com alguns dos melhores do
mundo, como os irmãos Luka e
Nicholas Karabatic. O guardião
Humberto Gomes, do ABC, assim como o lateral bracarense do
FC Porto são outros possíveis
convocados.
O vereador do Desporto da
Câmara Municipal de Guimarães, Ricardo Costa, destaca “a
capacidade de organização de
grandes eventos desportivos,
num espaço de excelência como
o Multiusos”.
O autarca adiantou ainda que
Guimarães “é uma referência
nacional no desporto e vamos
desenvolver um trabalho em
conjunto com a Federação de
Andebol no sentido de garantir o
apoio pela parte dos nossos
adeptos à selecção”.
“Este é um jogo que pode ser
determinante e queremos envolver todos os amantes do andebol
na região norte, para garantir o
apoio à nossa selecção”, referiu
Ricardo Costa.
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Europeu de andebol

Portugal-França
em Guimarães
Guimarães será palco de mais um evento desportivo de cariz internacional, tendo em vista o
apuramento da seleção portuguesa de andebol
para o campeonato da Europa em 2020. Portugal recebe a França no dia 11 de abril, às 20h00,
no Multiusos de Guimarães.
O vereador do Desporto da Câmara de Guimarães, Ricardo Costa, destaca «a capacidade
de organização de grandes eventos desportivos,
num espaço de excelência como o Multiusos»
para acolher este jogo de andebol internacional.
«Guimarães é uma referência nacional no desporto e vamos desenvolver um trabalho em conjunto com a Federação de Andebol no sentido de
garantir o apoio pela parte dos nossos adeptos
à seleção. Este é um jogo que pode ser determinante e queremos envolver todos os amantes do
andebol na região norte, para garantir o apoio à
nossa seleção», referiu Ricardo Costa.
A disputar a fase de qualificação para europeu em 2020, onde integra o grupo 6, com a
Roménia, Lituânia e França. Portugal defronta
nesta terceira jornada a França – que acabou de
conquistar a medalha de bronze no Campeonato do Mundo.
Os bilhetes para Guimarães custam cinco euros.
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ANDEBOL
O Portugal-França de
apuramento para o
europeu 2020 joga-se no
Multiusos de Guimarães
no dia 11 de abril.
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A impressionante festa da Dinamarca após a conquista do Mundial de andebol
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2019-01-28 23:52
A Dinamarca conquistou o Mundial de andebol pela primeira vez, depois de ter vencido dois Europeus
e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Na hora de celebrar, a enchente foi verdadeiramente
impressionante.
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Guimarães apontado como exemplo inspirador
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A Tempo Livre assinalou o seu 20º aniversário com a realização de várias iniciativas, este sábado, 26
de janeiro, destacando-se a presença dos representantes máximos de entidades nacionais, como o
Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, o Presidente do
Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, o Presidente da Federação de Andebol de
Portugal, Miguel Laranjeiro, o Presidente da Federação de Ginástica de Portugal, João Paulo Rocha,
entre outros.
O Presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, destacou os 20 anos de sucesso , depois
de ter considerado o reconhecimento especial sobre a ação da Tempo Livre. É importante refletir
para registar a memória futura, e tudo que se tem feito em Guimarães é uma referência no país e na
Europa , vincou o Presidente da Câmara.
Temos uma Cidade Desportiva de excelência e um conjunto de equipamentos desportivos excecionais,
que permitem dar o apoio às nossas escolas, associações e clubes desportivos . Domingos Bragança
lembrou a mudança de paradigma no desporto concelhio através da criação da Tempo Livre e
estabelece como meta para o futuro aumentar a prática desportiva dos vimaranenses .
A aposta pela parte da Câmara Municipal será igualmente reforçada. Precisamos de aumentar a
dimensão da Cidade Desportiva, requalificação do Multiusos e aumentar um conjunto de equipamentos
nas nossas escolas nomeadamente de pavilhões para a prática das diversas modalidades desportivas ,
referiu Domingos Bragança.
O Presidente do IPDJ, Vítor Pataco, realçou a capacidade da Tempo Livre em diferenciar-se das
entidades da mesma natureza e focou a visão do Município. Desde o início houve uma abrangência
maior que a simples gestão de equipamentos , apontou Vítor Pataco.
Em representação do Comité Olímpico, José Manuel Constantino afirmou que Guimarães é um
exemplo inspirador nas políticas municipais de desporto .
Num momento de festa, Amadeu Portilha partilhou estes 20 anos de história da Tempo Livre com
todos os funcionários e colaboradores, deixando uma palavra de apreço a todos, simbolizando essa
homenagem em António Cardoso o primeiro funcionário da Tempo Livre.
O Presidente da Assembleia Geral da Tempo Livre, António Magalhães, apontou que valeu a pena o
trabalho árduo para levar aos jovens a criação de condições para a prática desportiva .
28 de janeiro, 2019
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