
28



Revista de Imprensa

1. Antena Aberta: Balanço do ano de 2018, Antena 1 - Antena Aberta, 28/12/2018 1

2. Andebol - Handball Cup até domingo na Feira, Bola (A), 28/12/2018 2

3. Andebol - Borko Ristovski com a seleção, Bola (A), 28/12/2018 3

4. Andebol - Torneio de Natal do AC Fafe com ABC e selecção nacional, Correio do Minho, 28/12/2018 4

5. Andebol - Celorico da Beira recebeu selecções nacionais de Sub-19 e Sub-21, Diário de Viseu, 28/12/2018 5

6. Desporto bracarense em ano de sucesso, Diário do Minho, 28/12/2018 7

7. Andebol - Renovação em Marcha, Jogo (O), 28/12/2018 8

8. Fermentões vive aventura na I Divisão Nacional de andebol, Jogo Online (O), 28/12/2018 9

9. Andebol - "Sporting é uma segunda família" - Entrevista a Frankis Carol, Record, 28/12/2018 11

10. Andebol - Portugal prepara no Luso a Yellow Cup, Record, 28/12/2018 13

11. Andebol - Sporting desenha uma nova Europa, Record - Ano em Revista, 28/12/2018 14

12. Frankis Carol: Sporting é uma segunda família, Record Online, 28/12/2018 15

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A11
#A11
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15


A1  
Antena 1
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Antena Aberta: Balanço do ano de 2018

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=357ed814-16f5-4a33-ab81-

16db6ee624d7&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
2018 em Portugal fica na memória por causa de várias ações, por causa de vários factos, por causa de
algumas personalidades, por ex. o acidente em Borba ou o fogo na serra de Monchique. No âmbito das
catástrofes, a tempestade Leslie não se esquece. Há ainda a luta dos professores pela contagem do
tempo total de serviço congelado durante os tempos da Troika e houve também a contestação de
taxistas por causa da Uber e ainda Tancos, a saga do roubo das armas dos paióis de Tancos. Vamos
passar o ano em revista, projetamos o balanço de 2018, de acordo com o seu ponto de vista. Da
política, das artes, ou do desporto, quais foram as figuras e os factos mais relevantes em Portugal
durante o ano que está a terminar? E no panorama internacional, qual foi o acontecimento que
considera ter sido o mais importante? E quem foi a personagem do ano para si?
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AilkInEi3OL 

Handball Cup até 
domingo na Feira 
O  »Oitenta equipas (50 masculinas, 

30 femininas), incluindo ABC, Benfica, 
FC Porto e Sporting, num total de mil 
atletas dos escalões de infantis, 
iniciados, juvenis e juniores, 
disputam, até domingo, o 12.° Feira 
Handball Cup em 8 pavilhões do 
concelho da Feira. C. R. 
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A KI D E, E O L 

Borko Ristovski 
com a seleção 
O »Guarda-redes do Benfica, Borko 

Ristovski, 36 anos, é um dos 16 convo-
cados do selecionador macedónio para 
o Mundial, a disputar de 10 a 27 de janei 
ro, na Dinamarca e Aústria. A Macedó-
nia integra o grupo B, com Espanha, 
Croácia, Islândia, Bahrein e Japão. C. R. 
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ANDEBOL
| Redacção | 

Termina amanhã o 'Torneio de
Natal' de andebol em juvenis
masculinos que o Andebol Clu-
be de Fafe leva a efeito, com a
participação de seis equipas -
selecção nacional e cinco clu-
bes, que se dividem em duas
séries de três clubes cada.

Na série A, competem AC Fa-
fe, a selecção nacional e o
Águas Santas.  Na Série B,
competem ABC, Colégio dos

Carvalhos e Estrela Vigorosa.
Eis os resultados e programa:

Ontem AC Fafe, 19 - Selec-
ção Nacional, 33; ABC, 35 -
Estrela Vigorosa, 26. 

Hoje 09.45 - Á. Santas - AC
Fafe; 11.30 - Estrela Vigorosa -
Colégio Carvalhos; 15.00 - Se-
lecção Nacional - Águas Santas
16.45 - ABC - Col. Carvalhos. 

Amanhã 10.30 - Apuramento
5.º e 6.º classificados. 15.00 -
Apuramento 3.º e 4.º classifica-
dos.16.45 - Apuramento 1.º e
2.º classificados.

Termina amanhã

Torneio de Natal do AC Fafe
com ABC e selecção nacional

DR

Selecção nacional de andebol sub-17
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As selecções nacionais de Sub-
19 e Sub-21 iniciaram ao final
da tarde de quarta-feira um es-
tágio em Celorico da Beira, que
irá prolongar-se até ao próximo
domingo

A sessão de boas vindas este-
ve a cargo do presidente da Câ-
mara Municipal, Carlos Ascen-
são, e na mesa de honra estive-
ram também o vereador Bruno
Almeida, Joaquim Escada, Co-
ordenador do Projecto Regio-
nal de Andebol, o Selecionador
Nacional Sub-19, Carlos Mar-
tingo, o Coordenador de Selec-
ções Jovens e Selecionador Na-

cional Sub 21, Nuno Santos e
Miguel Fonseca, presidente da
Associação de Andebol da
Guarda. Na ocasião, o autarca
local referiu-se à sua satisfação
pessoal por esta iniciativa de-
correr no seu concelho “mani-
festando a honra que o Muni-
cípio tem em poder receber as
seleções nacionais de andebol
e que seja um local de excelên-
cia para futuros estágios, jogos,
torneios, entre outros”.

Carlos Ascensão referiu ainda
que “a Câmara, conjuntamente
com o SC Celoricense, irá dar
início à prática de andebol de
forma regular em Celorico da
Beira, através da criação de
uma escolinha de andebol”. |

Andebol
Estágio de selecções

Celorico da Beira recebeu selecções
nacionais de Sub-19 e Sub-21

Comitivas foram recebidas nos Paços do Concelho

DR
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O incêndio que ontem à tarde deflagrou numa habitação em Mosteiro, na freguesia de Silgueiros, em Viseu, 
deixou  um casal desalojado. As chamas, que foram combatidas por 64 operacionais, com 19 viaturas, espalha-
ram-se a sete casas, três delas estavam devolutas. Os vizinhos temeram o pior. Página 6

Fogo deixa casall
de 80 anos desalojado

LUÍS CRUZ

Colectividades 
juntas em concerto
Mortágua | P 9

Lamego recebe 
congressso mundial
Direitos Humanos | P10

Selecções de Sub-19
e Sub-21 de andebol
em Celorico da Beira
Até domingo | P13

2019 vai chegar ao
som dos Resistência
e de Blaya
Em Viseu  | P5

Candidaturas
aumentam à linha
“Programar”
Viseu Cultura | P7

“NATAL TRANQUILO” REGISTA
UM MORTO NO DISTRITO
A habitual operação de Natal da GNR - que este ano se intitulou “Natal Tranquilo” - dá conta de um morto e dois feridos
graves, num total de 71 acidentes em todo o distrito de Viseu. A nível nacional, o número de mortos chegou aos 15 Pág. 20

Hotéis de Viseu (quase) esgotados
para receber o Ano Novo
Hoteleiros satisfeitos ainda esperam os indecisos   | P6

Tondela quer vencer o Nacional para 
chegar à “Final Four” Hoje, no Estádio João Cardoso | P12

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5659 28  DE DEZEMBRO DE 2018  SEXTA-FEIRA   |  0,75 €
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Desporto bracarense
em ano de sucesso

P
restes a concluir-se o ano de 2018, importa fazer 

um balanço do que mais relevante se passou do 

ponto de vista desportivo e realçar as conquistas 

obtidas por entidades e clubes da nossa região. 
Nada melhor como dedicar uma especial atenção à Ci-

dade Europeia de Desporto Braga'2018, já que esta viveu 

um ano repleto de organizações desportivas das mais di-

versas modalidades. Foram mais de 600 eventos reali-

zados em mais de 80 modalidades distintas, mais de 150 

mil participantes e um milhar de voluntários aderentes 

deram corpo a um ano invulgar de salutar prática de ati-

vidade física e desportiva.

Nesse contesto a CED'2018 deixa um legado precioso 

para o futuro desta cidade. Reconhecida pela ACES Euro-

pa como a melhor Cidade Europeia em 2018, Braga sabe-

rá honrar esse título conquistado, dando seguimento ao 

trabalho desenvolvido até aqui, continuando a promover 

a atividade física e o desporto como meio para alcançar 

um estilo de vida mais saudável.

Estou certo que as melhores coisas, são, na maior par-

te das vezes as mais simples.

Com uma dinâmica muito própria Braga acolheu muitos 

eventos desportivos mas, paralelamente, recebeu os mais 

belos momentos no que concerne a atividades culturais 

e sociais. E deixem-me que lhes diga, sem falsa modés-

tia, que a Cerimónia de Abertura dos Campeonatos Na-

cionais Escolares, que juntou quase 2000 pessoas, foi um 

dos momentos altos que a CED recebeu. O desporto foi, 

nessa noite, o encantador de salas, que alegrou todos aque-

les que presenciaram aquele extraordinário espetáculo.

Num ano de conquistas realce para a vitória do SC Bra-

ga na Liga dos Campeões de futebol de praia, depois de se 

ter sagrado campeão nacional da modalidade. 

Ainda no futebol, saliência para a vitória do Aves na Ta-

ça de Portugal, ao vencer o Sporting CP, seis dias após a 

insólita invasão à Academia de Alcochete.

Quanto às figuras da nossa região, destaque para o feito 

do canoísta Fernando Pimenta que conquistou duas me-

dalhas de ouro em K1 1000 e K1 500 no campeonato do 

mundo de canoagem.

Realce ainda para a medalha de prata (-80 kg) alcança-

da no taekwondo por Júlio Pereira (SC Braga), que foi 2.º 

classificado no europeu da modalidade. Saliência também 

para as suas colegas de equipa, Léa Barros que foi meda-

lha de bronze no europeu de karaté, e Tânia Barros que 

alcançou a medalha de bronze no campeonato do mun-

do júnior de karaté.

Destaque ainda para David Machado, do Clube Pon-

to COM, que obteve a medalha de prata no Mundial de 

Orientação/BTT. Ainda a nível internacional, Daniela 

Araújo (Univ. C. Braga) foi medalha de prata no mundial 

universitário BTT Downhill e João Pereira (UM), meda-

lha de bronze no mesmo mundial.

Nuno Brito (ABC), ao serviço da seleção nacional de 

andebol de praia, obteve a medalha de prata nos Jogos 

Olímpicos da Juventude, realizados na Argentina. Não 

posso também deixar uma referência para o nadador Jo-

sé Paulo Lopes que na Gymnasiade Escolar-ISF em Mar-

rocos obteve a medalha de ouro nos 200 m estilos; prata 

nos 400 m estilos e bronze nos 400 m livres.

O legado aqui fica, agora é continuar o trabalho!..

Nota: Bom ano para todos os estimados leitores

OPINIÃO | LUÍS COVAS
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CONVOCADOS 

NOME IDADE POSIÇÃO CLUBE Inter. A Golos A 
Alfredo Quintana 30 Guarclaredes FC Porto 40 5 
Gustavo Capdeville 21 Guarcla.recies Madeira SAD 
°logo Valério 19 Guarda-redes Boa Hora 
Sérgio Barros 26 Ponta.(squerda Puente Genil (Iço ) 12 22 
Drogo Branquinho 24 Ponta-esquerda FC Porto 20 43 
Pedro Portela 28 Ponta-direira 7remblay(t r3) 68 216 
Carlos Martins 24 Ponta•direita Benfica 16 16 
Tiago Rocha 33 Pivô Sporting 123 342 
Daymaro Salina 31 Pivô FC Porto 25 43 
Luls Frade 20 Pior) Sporting • 
Gilberto Duarte 28 Lateral-~pg.rdo Barcelona  (Eso.) 85 259 
André comes 20 Lateral-esquerdo FC Porto 2 1 
Alexandre Cavalcanti 22 Lateraksquerdo Benfica 21 15 
Fábio Magalhães 30 Lateral-esquerdo FC Porto 117 251 
Belone Moreira 28 Lateral.direito Benfica 2 3 
Dlogo Silva 20 Lateddireitn Avanca 
Rui SlIva 25 Central FCPorto 60 91 
Miguel Marfins 21 Central FCPorto 23 42 

Diogo Valério, André Gomes, Luís Frade e Diogo Silva são os atletas sub-n às ordens de Paulo Jorge Pereira na Seleção Nacional A 

ANDEBOL Seleção Nacional A começou ontem um período de trabalho 
no Luso, tendo Paulo Jorge Pereira integrado quatro atletas sub-21 

RENOVAÇÃO Ek !MARCHA 
André Gomes, uni dos 
quatro jogadores com 20 

anos ou menos, jájogou 
pela Seleção A. Os outros 
três, Diogo Silva, Luís 
Frade e Diogo Valério, e 
ainda Gustavo Capdeville, 
estreiam-se naYellowCup 

RUIGUIMARÃES 

•••Tendoo apuramento para 
o Europeu'2020 bem encami-
nhado, com duas vitórias em 
outras tantas jornadas - em 
casa, com a Roménia, por 21-
13; e fora, com a Lituãnia, por 
24-23 -, a Seleção Nacional 
voltou ontem a concentrar-se, 
no Luso, com Paulo Jorge Pe-
reira a manter a aposta nos jo-
vens. 

Depois de João Jacob Ra-
mos, Jenilson Monteiro, Mi-
guel Baptista, Alexis Borges, 
EdmilsonAraújo, Sérgio Bar-
ros, André Gomes e Belone 
Moreira, o técnico prepara-se 
para fazer mais quatro es- 

treias na seleção principal. 
Gustavo Capdeville e Diogo 
Silva, que já estiveram em es-
tágios mas não jogaram, as-
sim como Diogo Valério e 
Luís Frade, serão os próximos 
a atuar pela Seleção A, em ja-
neiro, na Yellow Cup. "Que-
remos introduzir um ou ou-
tro atleta mais novo e a ideia 
é que joguem", disse Paulo 
Jorge Pereira, na edição de 
quarta-feira de O JOGO, con-
firmando que os irá utilizar. 

"Queremos 
introduzir um 
ou outro atleta 
mais novo" 
PauloJorgePereira 
Selecionador nacional 

De forma tranquila, parece 
tambémbem encaminhada a 
renovação da Seleção. 

Deste quarteto de estrean-
tes há duas grandes promes-
sas: Diogo Silva, lateral-direi-
to do FC Porto emprestado ao 
Avanca, e Luís Frade, pivô do 
Sporting. Integram uma lista 
elaborada pela EHF [Euro-
pean Handball Federation] de 
20 jovens atletas com poten-
cial para brilhar no Europeu 
que se jogará no próximo ano 
na Suécia, Áustria e Noruega, 
e têm já experiência interna-
cional nos escalões de forma-
ção. Frade, que foi eleito o me-
lhor pivô do Mundial de sub- 
19 (2017) e do Europeu de sub- 
20 (este ano), soma 68 inter-
nacionalizações, enquanto 
Silva, MVP do Europeu de 
sub-20, contabiliza 65. Diogo 
Valério tem 41 e Gustavo 
Capdville 31, os dois guarda-
redes do Benfica, empresta-
dos, respetívamente, a Boa  

Hora e Madeira SAD. 
Com a chamada destes atle-

tas, aos quais se juntam outros 
como André Gomes (20 anos) 
e... Miguel Martins - que ape-
sar de estar ao mais alto nível 
há já algumas épocas tem ape-
nas 21-, Paulo Pereira trabalha 
com um grupo que tem uma 
média de idades de 25 anos. 

No estágio, em que Portugal 
prepara a presença na Yellow 
Cup -jogos com aTunísia (4de 
janeiro), Suíça (5) eJapão (6) -, 
estátambémTiagoSousa,pivô 
de 18 anos do FC Porto, mas 
apenas para suprir a ausência 
deTiago Rocha, que, autoriza-
do, não está no Luso devido a 
problemas pessoais. 
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Clube teve origem no Centro Cultural e Desportivo dos trabalhadores de uma fábrica e é uma valência
de uma instituição de solidariedade da freguesia de Fermentões, Guimarães Foi do Centro Cultural e
Desportivo (CCD) dos trabalhadores da Campeão Português - fábrica de calçado - que surgiu o
Fermentões, clube que este ano está de regresso ao escalão maior do andebol e do qual saíram
jogadores como Carlos Ferreira, atual treinador adjunto do ABC, e Tiago Pereira, que está a jogar em
França. E foi também lá que os gémeos Domingos e Dionísio Castro começaram a carreira no
atletismo. Corria o ano de 1977 e Manuel Novais Ferreira, funcionário da Campeão Português, criou o
referido CCD, tendo a equipa de andebol ganho, em 1977/78, o Campeonato Regional de Braga. Não
havendo acordo relativamente à integração de atletas não trabalhadores da fábrica, Novais Ferreira
propôs a ida desses jogadores para Fermentões, assim surgindo a modalidade na Casa do Povo
daquela freguesia de Guimarães. O clube chegou à I Divisão em 1981/82, manteve-se na época
seguinte e depois desceu, regressando este ano. "Do ponto de vista desportivo, isto é uma grande
aventura. Percebemos claramente as limitações das condições desportivas que temos e e também do
ponto de vista financeiro. Mas, há aventuras que valem a pena e, quando encarámos este desafio, que
não estava planeado, chegámos à conclusão de que a equipa que tinha promovido essa subida
merecia estar nesta montra do andebol nacional", diz José Fernandes, presidente do Fermentões, e
garante: "Esta é uma aventura que estamos a percorrer em consciência". De resto, Fernandes nem se
importa com eventuais consequências inerentes a alguma fragilidade de quem se vê rodeado de
adversários mais experientes. Essa é, para o Fermentões, uma das regras do jogo. "Corremos o risco
de ser o bombo da festa e de ser uma equipa de treino para as outras equipas, mas isso às vezes até
na Liga dos Campeões acontece", admite, deixando, no entanto, algo muito claro: "Podemos perder o
jogo, mas temos de vencer enquanto equipa. O que não podemos perder é a dignidade." Ex-jogador,
muito experiente, mas ainda com poucos anos de treinador de equipas seniores, José Vieira, que foi
quem conduziu a equipa a esta aventura, concorda com o presidente: "No discurso que tive antes do
jogo com o FC Porto, disse-lhes que não havia dúvidas de que o adversário era muito melhor e que
eles não eram do nosso campeonato, no entanto, disse-lhes também que nós temos o campeonato da
dignidade, do compromisso e da raça. O que é pedido aos jogadores é que respeitem a camisola e eles
mesmos." "Na I Divisão é muito mais tudo", diz reinador José Vieira José Vieira, treinador do
Fermentões, não está surpreendido com a carreira que a equipa está a fazer na I Divisão.
"Sinceramente, está dentro das expectativas que eu tinha. Até hoje, foi uma espécie de primeira fase
para percebermos como isto é", atira, e explica: "Na I Divisão é tudo muito mais rápido, muito mais
intenso, muito mais forte, muito mais alto, muito mais peso, é muito mais tudo do que aquilo que
estávamos habituados." A seguir, refere que "o Fermentões só não tem mais uma ou outra vitória por
falta de experiência", mas não só. "Tivemos azar, porque o Caniço, que está magoado, faz muita falta.
Também havia alguma expectativa em relação ao Paulo Silva, mas não conseguiu conciliar as coisas",
explica. Seja como for, José Vieira, de 45 anos, acredita que vão "ficar na I Divisão". Sobrinho de
Carlos Ferreira joga e já é treinador José Carlos Ferreira, sobrinho de Carlos Ferreira, é um dos
jogadores do plantel às ordens de José Vieira. Filho de uma irmã do antigo guarda-redes, é também
treinador dos iniciados do Fermentões. "Isso só serve para percebermos que estamos velhos [risos].
Quando se começa a treinar filhos e sobrinhos dos nossos colegas e assim", diz José Vieira. "Vive e
respira andebol, percebe de andebol. Podemos estar desde já perante um grande treinador", avalia.
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NTR EVISTA FRANKIS CAROL 
 

Frankis Carol tem sido peça fulcral no sucesso do bicampeão nacional de andebol, 
que entretanto passou a fase de grupos da Champions. A fama levou-o a ser eleito 
pelo Qatar para o Mundial da Dinamarca e Alemanha, entre io e 27 de janeiro 

 

O TIN 
É UMA 

EGUNDA 
FAMÍLIA" 

`TEXTOS ALEXANDRE REIS 

FOTOS MIGUEL BARREIRA 

SINCERO. Frankis em entrevista antes da partida para o Mundial 

Como começou a jogar ande-
bol em Cuba? 
FRANKISCAROL - Comecei a jogar 
com 10 anos, estava na escola e ha-
via dois ou três treinadores à pro-
cura de jogadores altos, e eu na al-
tura era bastante alto para a minha 
idade. Escolheram-me, pergunta - 
ram - me se eu queria jogar. Não sa-
bia o que era o andebol, não tinha 
qualquer ideia, mas começámos a 
treinar, a jogar, tinha amigos e 
companheiros que me acompa-
nharam. E pronto, fui gostando. 
C) Esse episódio foi passado na 
sua terra natal? 
FC - Não. Nasci em Guantánamo, 
mas quando tinha 4 anos fui para 
Matanzas. Foi aí que comecei na 
escola e até aos 10 anos nunca esti - 
ve ligado ao desporto. Como qual-
quer criança, jogava à bola e beise - 
bolna rua, mas na brincadeira. 

Como se processou a sua salda 
de Cuba? 
PC Saí de Cuba em 2011, tinha 24 
anos, e vim para Portugal através 
de um primo meu. Eu estava a jo-
gar na seleção em Cuba, mas quis 
deixar porque não me dava moti-
vação, não estava confortável. 
Cheguei até a pensar em deixar de  

jogar, mas um primo meu que es-
tava em Espanha a jogar contac - 
tou o diretor do Sporting e falou 
em mim. Telefonaram - me para 
ver se estava interessado em jogar 
pelo Sporting, mas eu não tinha 
ideia, não sabia o que era o clube, 
a liga portuguesa. Sabia que os jo-
gadores eram profissionais. Aca-
bei por aceitar e o Sporting fez 
tudo direitinho para chegar até 
aqui. Já lá vão sete anos e tenho 
contrato até 2021. 
P Continua a visitar Cuba? 
FC - Sim, pois toda a minha famí -
lia está em Cuba e continuo a ir lá 
nas minhas férias, quando acaba 
a temporada. É um país onde se 
vive normalmente, com tudo a 
melhorar. 

® O que o levou a estar tantos 
anos no mesmo clube? 
FC - Sinto-me bem aqui. É como 
se estivesse em casa. O Sporting 
sempre me tratou bem, é como 
uma segunda família. Depois, 

"UMA VEZ PERGUNTARAM-ME SE 
QUERIA JOGAR POR PORTUGAL 
E DISSE QUE SIM, MAS TUDO NÃO 
PASSOU DE UMA CONVERSA" 

tem sido bom ganhar títulos. 
Quando cheguei, ganhei nos pri-
meiros anos Taças de Portugal e a 
Challenge e, agora, foram dois 
campeonatos e estamos no 
playoff cia Liga dos Campeões. 
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"Acredito que 
passamos na Liga 

dos Campeões" 
O Sporting passou a fase de 

grupos da Liga dos Campeões e 
está apurado para o playoff de 
acesso aos oitavos-de-final. Já 
existe conhecimento sobre o pró-
ximo adversário, o Dínamo de Bu-
careste? 
FC - Muita gente diz que ternos 
boas possibilidades de passar e eu 
também acredito nisso. Temos 
uma grande equipa. Mas para isso 
ternos de estar focados no trabalho 
do dia-a dia e com disciplina, 
como eu defendo, para se,ç,ruirmos 
em frente. 
(;) E quanto ao Campeonato? 
FC - Estamos empatados. E tal 
como no ano passado ou há dois 
anos, não se ganha com facilidade. 
Esta temporada vai ser o mesmo, 
com luta até ao fim, com FC Porto, 
Benfica e Sporting. Creio que ao 
fim de cada ano o Sporting está  

FRANKIS CAROL 

NOME. FRANKIS CAROL 
Marzo 
BI: Guantánamo, Cuba, 7/9/1987, 31 

anos, 1,93 m e 81 kg 

NACIONALIDADE Cuba/Qatar 
POSIÇÃO: Lateral-esquerdo/direito 
CLUBES: Sporting (desde 2011) 

CONTRATO: Até 2021 
RESULTADOS: Sporting —2 Campeona-

tos (2016/17 e 2017/18); 3 Taças 

(2011/12, 2012/13 e 2013/14); 1Super-

taça (2013/14); 1Challenge (2016/17). 

Oatar-1Campeonato da Ásia (2018). 

Cuba —20º no Mundial (2009); 32  no 

Campeonato Panamerícano (2008) 

mais forte e com mais vontade de 
querer ganhar. Depois de sermos 
bicampeões, queremos com inuar 
a ganhar tudo. 

"Quero ter um bom 
papel no Mundial" 

Temos sido uma equipa em que 
cada ano está sempre a melho-
rar, graças a Deus. 
C) O Carol faz coisas que nin-
guém faz em andebol, detendo 
uma grande versatilidade téc-
nico-tática. E foi o MVP da tem-
porada transata. Considera-se 
o melhor jogador a atuar em 
Portugal? 
FC Não concordo. Há em Por-
tugal muitos bons jogadores, 
nunca pensei se seria o melhor. 
Há muita qualidade nos princi-
pais clubes, como seja o FC Por-
to ou Benfica, assim como no 
Sporting. 
@Nãoésóporcáquereparamem 
si,poiso Qatarnaturali7ou-o? 
FC - Foiuma surpresa, mas osele -  

cionadordoQatar, Valero Rivera, 
andava à procura de jogadores. 
Consultou Carlos Ruesga [central 
espanhol do Spori ing], a quem já 
tinha treinado, perguntou por 
mim e viu um jogo nosso contra o 
FC Porto, começando a interes-
sar se. Ligou - me para saberse eu 
estava interessado e disse que sim. 
Tudo se concretizou. 
O Chegou a haver alguma pos-
sibilidade de representar Por-
tugal? 
FC Uma vez, perguntaram-
me há uns três ou quatro anos se 
queria jogar por Portugal, e dis-
se que sim, mas tudo não passou 
de urna conversa. A ideia não 
avançou e acabou por se perder 
o interesse. 

Q Espera aparecer em grande 
no Mundial? 
FC -- Quero ter um bom papel, pois 
urna oportunidade destas não 
acontece todos os dias e há que sa - 
ber aproveitar ao máximo, tentan 
do fazer as coisas bem. 

Vice-campeão mundial em 
2015, o que pode fazer o Qatar no 
Mundial de 2019? 
FC - Ternos uma equipa bastante 
jovem, com muita vontade de 
querer jogar, querer ganhar. Com  
uma muito boa disciplina, pode -
mos ir longe, pois quando se tem  

urna grande disciplina tem -se um 
grande êxito. É isto o que tem de 
bom esta seleção, assim como 
também tem um grande treinador. 
Vamosver o que acontece. 
O Vai jogar em que posição? Pre-
fere jogar a lateral-direito ou es-
querdo? 
FC - Na seleção do Qatar, tenho jo 
gado a lateral direito, mas devido 
à lesão que tive recentemente fui 
mais para lateral- esquerdo, mas a 
mim tanto me faz. Não importa 
qual aposição quando se tem von-
tade de jogar. 
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Paulo Pereira já treinou 

ANDEBOL 

Portugal 
prepara no Luso 
a Yellow Cup 

Com o interregno do cam-
peonato, a Seleção regressou 
ontem ao trabalho, num está-
gio que se realiza no Luso para 
preparar a Yellow Cup, em 
Wintert hu r (Suíça), a decorrer 
entre 4 e 6 de janeirode 2019. 

O selecionador Paulo Pereira 
contou com os 18 jogadores 
convocados e ontem já realizou 
um treino, perante urna equipa 
que tem algumas caras novas, 
como o pivô Luis Frade e o 
guarda-redes Diogo Valério, 
ambos sub - 21. 

A Yellow Cup fará parte cia 
preparação de Portugal para a 
fase de qualificação do Euro-
peu '2019, cuja 34  ronda decor 
rerá em abril na receção à Fran-
ça. A turma das quinas clefron -
tara a Tunísia (dia 4), Suíça (5) e 
Japão (6), sendo que tunisinose 
nipónicos preparam-se para o 
Mundial'2019, que decorrerá 
na Dinamarca e na Alemanha, 
entre 10 e 27 de janeiro. 

CONVOCADOS 
Alfredo Quintana (GR) FC Porto  
Gustave Capdeville (GR) Mad. SAD 
Diogo Valério (GR) Boa Hora 
Rui Silva (CT) FC Porto 

FC Porto Miguel Martins (CT) 
G. Duarte (LE) Barcelona (ESP) 
Alexandre Cavalcanti (LE) Benfica 
André Gomes (LE) FC Porto 
Fábio Magalhães (LD) FC Porto 
Belone Moreira (LD) Benfica 
Diogo Silva (LD) Avanca 
S. Barros (PE) Puente Genil (ESP) 
Diogo Branquinho (PE) FC Porto 
P. Portela (PD) Tremblay (FRA) 
Carlos Martins (PD) Benfica 
Tiago Rocha (PV) Sporting 
Daymaro Salina (PV) FC Porto 
Luís Frade (PV) Sporting 
Selecionador: PAULO PEREIRA 
Adjunto: PAULO FIDALGO 
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SPORTING DESENHA 
UMA NOVA EUROPA 
Bicampeão apurado pela 
primeira vez para o playoff 
de acesso aos oitavos-de-
final da Liga dos Campeões 

ALEXANDRE REIS 

R Tendo o Pavilhão João Rocha 
- como talismã, o andebol do Spor-

ting teve um dos anos mais bri-
lhantes da sua história, ao sagrar -
se bicampeão nacional e realizar o 
seu melhor percurso de sempre na 
fase de grupos da Liga dos Cam-
peões, ao apurar-se para o playoff 
de acesso aos oitavos-de-final, algo 
que nenhuma equipa 
portuguesa tinha con- 

CAMPEÕES 
MASCULINOS 

BICAMPEÃO. Leões recuperaram prestígio europeu 

seguido nos atuais mol-
des da prova. Carlos 
Ruesga, a estrela da 
companhia, esteve em 
destaque, ao ser o autor 

, do melhorgolo em duas 
das jornadas. 

O Cashball veio, no 
entanto, ensombrar os 
feitos, pois a alegada 
corrupção a árbitros na 
época de 2016/17 cons-
titui caso grave. Apolé-
mica está longe do fim, 
com as autoridades a 
investigarem o crime, 
num processo em se-
gredo de Just iça. 

Quanto ao título de 
bicampeão, a equipa 
de Alvaiade demons - 
trou urna superioridade notável, 
descolando na tabela a partir da 
64  jornada da fase regular, para 
estabelecer à 74  da fase final um 
número recorde de vitórias se-
guidas na prova (28), depois de 
bater (33-27) o Benfica e revali-
dar o título a três rondas do fim do 
campeonato. 

O desfecho teve consequências,  

pois as águias vinga - 
ram-se, conquistando a 
Taça e a Supertaça em 
duas finais frente ao 
mesmo Sporting, res-
petivamente, em Peso 
da Régua (31-24) e Bra- 
ga (29-24). 

Já o FC Porto, que lutou até àúl-
tima jornada do campeonato com 
o Sporting em 2016 /17, desiludiu 
na época seguinte acabando em 
39, atrás do Benfica, mas teve 
como prémio um bom arranque 
na temporada 2018 /19, apuran-
do-se para a fase de grupos da Taça 
EHF, depois de eliminar os pode-
rosos alemães do Magcleburgo. o 

Seleção e Gilberto 
em bom plano 
Em termos de Seleção, Portugal 
esteve em bom plano na fase de 
apuramento para o playoff de 
acesso ao Mundiar2o19, elimi-
nando Chipre, Kosovo e Polónia, 
mas na hora da decisão foi afas-
tado pela Sérvia. Já na qualifica-
ção para o Europeu'zozo, a Sele-
ção comanda o grupo, após bater 
Lituânia e Roménia. O expoente 
máximo da equipa, Gilberto 
Duarte, conquistou o Mundial 
de clubes pelo Barcelona. 

P Divisão Sporting 
28  Divisão Sp. Horta 
38  Div. Modicus 
Taça de Portugal Benfica 
Supertaça Benfica 
18  Div (lunl Benfica 

Div (iun) Alavarium 
P Div (iui4 Sporting 

Div fim) P. Varzim 
Iniciados Aguas Santas 
Infantis S. Correia 
FEMININOS 
12  0,v. Madeira SAD 

Divisão Alpendorada 
Taça Portugal Mad. SAD 
Supertaça Madeira SAD 
Juniores Alcanena 
Juvenis CA Leça 
Iniciadas Porto Salvo 
Infantis Alpendorada 
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tem sido peça fulcral no sucesso do bicampeão nacional de andebol, que entretanto passou a fase de
grupos da Champions
 
RECORD - Como começou a jogar andebol em Cuba?
 
Alexandre Reis
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