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ANDESOL 

Brasil surpreende 
no Mundial 
-, Conhecidas as 12 equipas apu-
radas para a segunda fase, na 
Alemanha e Dinamarca 

O Brasil de Fábio Chiuffa (jogador do 
Sporting) vai marcar presença, pela 
primeira vez, na segunda fase do Mundial 
masculino, a decorrer na Alemanha e 
Dinamarca. A seleção derrotou a Coreia 
por 35-26. Ainda no grupo A, seguem a 
Alemanha e a França, enquanto no grupo 
B os apurados são Croácia, Espanha e 
Islândia. No grupo C, a Dinamarca 
confirmou o favoritismo e terminou na 1.a 
posição. Noruega e a surpreendente 
Tunísia carimbaram o apuramento, a par 
de Suécia, Hungria e Egito, estas no 
grupo D, com Angola a ficar na última 
posição — perdeu, ontem, com o Egito 
(28-33). C. R. 
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Arnaud Bingo vai 
reforçar o Sporting 
-> Contrato do ponta válido a par-
tir do início da próxima tempo-
rada 

O Sporting está já a preparar a época 
2019/2020 e neste sentido está muito 
perto de garantir o francês Arnaud Bingo, 
31anos, atualmente ao serviço dos 
campeões europeus em título do 
Montpellier. Experiente e com currículo, 
uma vez que conta com 31 
internacionalizações pela seleção 
francesa, Arnaud Bingo está em final de 
contrato com o Montpellier, pelo que se 
tratará de um contratação a custo zero 
dos leões. Os responsáveis leoninos 
acreditam que Bingo pode tornar-se uma 
mais-valia considerável para a equipa 
comandada por Hugo Canela. 
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com associações desportivas 

Câmara de Celorico
assina protocolos
O Município de Celorico de Basto assina hoje, 

pela manhã, no salão nobre dos Paços do Con-

celho, contratos programa com nove associa-

ções desportivas do concelho para a promoção 

e apoio ao desporto.

O objetivo é garantir uma parceria inequívo-

ca entre o Município e as associações visando 

em primeira instância fomentar e dinamizar a 

prática desportiva mediante uma eficaz, lógica e 

transparente mobilização e utilização de recur-

sos públicos, com vista à sua otimização.

Estes contratos-programa serão estabelecidos 

com a Associação de Futsal de Celorico de Basto, 

Basket Clube de Basto, Clube Atlético de Codes-

so, CD Celoricense, Mota FC, SC Fermilense, Ce-

lorico de Basto Clube de Natação, Beca – Basti-

nhos Escola Clube de Andebol, e a ACR Fervença.
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Fabio Chiuffa 
marcou quatro 

à Coreia 

Canarinhos, com o leão Fábio Chiuffa 
a brilhar, passaram à segunda fase do Mundial 

Melhor Brasil 
de sempre 
Nunca a seleção brasileira 
havia passado á segunda 
fase de um campeonato do 
mundo de andeboL O 
melhor que conseguiu foi 
umi3.° lugar, em 2013, 
agora está nos 12 melhores 

RUIGUIMARAES 
•••Comquatrogolosemcin-
co remates, Fábio Chiuffa, 
ponta-direita do Sporting, foi 
um dos jogadores que contri-
buíram para avitória do Brasil 
sobre a Coreia (unificada), on-
tem, por 35-26, um jogo que 
garantiu aos brasileiros a me-
lhor classificação de sempre 
num campeonato do mundo 
de andebol. Os canarinhos 
nunca tinham passado à se-
gunda fase da prova e um 13.° 
lugar, em 2013, fora o seu me-
lhor. Até ontem. Desta vez 
seguiram em frente e, no mí-
nimo, serão 12.°s. Felipe Bor-
ges, ponta-esquerda que já foi 
do Sporting, fez seis golos em 
oito remates, e GustavoRodri-
gues, lateral-direito ex-FC  

Porto, marcou nos três rema-
tes que fez à baliza. A Áustria, 
de Thomas Bauer, guarda-re-
des do FC Porto (seis defesas), 
a Macedónia, de Borko Ris-
tovski, guarda-redes do Benfi-
ca (13 defesas), e o Catar, de 
Frankis Carol (oito golos em 
16 remates), não passaram ao 
"main round" e vão jogar para 
os lugares abaixo do 12.°. 

MUNDIAL 

S.' JORNADA 
GRUPOA: Brasil-Coreia 35-26 

Alemanha-Sérvia 31-23 
França-Rússia 23-22 

GRUPO lk Barém-Japão 23-22 
MacedOnla-Islândla 22-24 
Espanha-Croácia 19-23 

GRUPO C: Chile-Aráhla Saudita 32-27 
Áustria-Tunisia 27-32 
Dinamarca-Noruega 30-26 

GRUPO Dc Egito-Angola 33-28 
Catar-Arventina 26-25 
Suécia-Hungria 33-30 

GRUPO' 
França-Espanha (amanhã,17h00) 
Alemanha-Islindla (amanhá.19h30) 
Brasa-Croáda (domingo, 17h00) 
GRUP02 
TunIsla-Suéda (amanhã,17h00) 
Dinamarca-Hungria (amanhã,19h30) 
Noruega-Egito (domingo.17h00) 

O Catar 
ganhou à 
Argentina 
por 26-25, 
com o golo 
da vitória 
marcado 
por Frankis 
Carol 
(Sporting), 
num remate 
aos seis 
metros a 90 
km/h 
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Ao fi m de uma semana de competi-

ção, fi cou ontem concluída a primei-

ra fase do Campeonato do Mundo de 

andebol sem que os favoritos tenham 

encontrado grandes problemas pa-

ra garantirem um lugar no grupo 

principal da competição. França e 

Alemanha (Grupo A), Espanha e Cro-

ácia (Grupo B), Dinamarca e Noruega 

(Grupo C) e Suécia e Hungria (Grupo 

D) confi rmaram as credenciais, e te-

rão a companhia de Brasil, Egipto, Is-

lândia e Tunísia nos dois grupos que 

darão acesso às meias-fi nais.

Para os principais candidatos, o 

torneio vai começar a sério amanhã, 

quando se realizarem os primeiros 

jogos do Grupo I e II da segunda fa-

se, mas concluídas as primeiras 60 

partidas da 26.ª edição do Campe-

onato do Mundo de andebol, já há 

vencedores e vencidos.

No Grupo A, sem ter que forçar, 

a França terminou no 1.º lugar, de-

pois de derrotar a Rússia (23-22) no 

jogo que marcou a estreia de Nikola 

Karabatic na prova. Os franceses ape-

nas perderam pontos com a anfi triã 

Alemanha (empate a 25), que garan-

tiu a segunda posição após vencer a 

Sérvia (31-23), selecção que afastou 

Portugal da prova. Russos e sérvios 

acabaram fora do top-12, após perde-

rem os seus jogos com o Brasil, que, 

com o 3.º lugar no Grupo A, irá me-

Brasil, Egipto e Tunísia 
garantem um lugar 
entre os 12 primeiros

lhorar a 16.ª posição conseguida há 

dois anos, no Mundial de França.

Com as duas primeiras posições 

entregues a Croácia e Espanha (os 

croatas bateram ontem os espanhóis, 

por 23-19), a última vaga no Grupo 

B foi decidida numa “fi nal” entre 

Macedónia e Islândia, que acabou 

com o triunfo dos nórdicos: 22-24.

A jogar em casa, a Dinamarca tem 

confi rmado que pode juntar ao ou-

ro Olímpico de 2016 o primeiro tí-

tulo mundial. No Jyske Bank Boxen, 

em Herning, que será o palco da fi nal, 

os dinamarqueses bateram no último 

jogo do Grupo C a Noruega (30-26) e 

chegam à segunda fase com um re-

gisto 100% vitorioso. Os noruegueses 

fi caram com o 2.º lugar, enquanto a 

Tunísia segurou o apuramento com 

uma vitória ante a Áustria (32-27). Os 

austríacos, que surpreenderam ao 

afastar a Bielorrússia no play-off  de 

qualifi cação, fi caram aquém das ex-

pectativas na Dinamarca. No Grupo 

D, a Suécia bateu a Hungria (33-30) e 

conta por vitórias os jogos realizados. 

Os húngaros, que cederam dois em-

pates (Argentina e Egipto), fi caram 

em 2.º lugar, à frente dos egípcios, 

que também estão apurados.

Na segunda fase, as 12 selecções 

vão começar com os pontos con-

quistados contra os adversários que 

defrontaram na primeira semana 

e estão apurados. Dessa forma, o 

Grupo I será formado por Croácia 

(4 pontos), Alemanha (3), França 

(3), Espanha (2), Islândia (0) e Brasil 

(0). O Grupo II será constituído por 

Dinamarca (4), Suécia (4), Noruega 

(2), Hungria (1), Egipto (1) e Tunísia 

(0). Os dois primeiros apuram-se pa-

ra as meias-fi nais.

Andebol
David Andrade

A primeira fase do 
Campeonato do Mundo 
ficou ontem concluída 
sem grandes problemas 
para os favoritos

ANNEGRET HILSE/REUTERS

Selecção brasileira vai melhorar a prestação de há dois anos
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ANDEBOL 

Chiuffa ajuda Brasil a fazer história 

A última jornada da primeira 
fase do Mundial ditou a qualifica-
ção das quatro últimas seleções 
que faltava apurar para a Main 
Round: Tunísia, Brasil, Islândia e 
Egito juntaram-se às oito equipas 
que já estavam qualificadas [ver 
quadro]. 

Nos encontros de ontem, desta-
que para o apuramento do Brasil 
para a próxima fase. Com  um 
triunfo tranquilo frente à Coreia 
unificada, por 35-26, a seleção ca- 

narinha já garantiu a melhor clas-
sificação de sempre, que era um 
139  posto de 2013. O sportinguista 
Fábio Chiuffa esteve em destaque, 
ao marcar quatro golos. 

Realce ainda para a Islândia, que 
no seu jogo decisivo bateu a Mace-
dónia, do guarda-redes benfi-
quista Boris Ristovski, por 24-22. 
Já Angola, orientada pelo antigo 
internacional português Filipe 
Cruz, despediu-seda fase de gru-
pos com uma derrota diante do  

Egito, por 33-28, e vai agora lutar 
pelo 219  ao 249  lugar. 

E a dupla de árbitros portuguesa 
esteve no triunfo da Tunísia frente 
àÁustria, por 32-27, sem a partici-
pação do guardião portista Tho 
mas Bauer. 

A França, campeã cio Mundo, 
bateu a Rússia (23-22); a Alema-
nha derrotou facilmente a Sérvia 
(31-23); e a Espanha, campeã da 
Europa, foi surpreendida pela 
Croácia, por 23-19. o 

MAIN ROUND 
GRUPO i (Colónia/Akmanha) 
Croácia (4 pts), Alemanha (3), França 
(3), Espanha (2), Islândia (o) e Brasil (o) 
CALENDÁRIO: França-Espanha e 
Alemanha Islândia (amanhã); Brasil-
Croácia e Islândia-França (dia 20); 
Espanha-Brasil e Croácia-Alemanha 
(21): Brasil-Islândia, Alemanha-
Espanha e França-Croácia (23) 
GRUPO a (Herning/Dinamarca) 
Dinamarca (4), Suécia (4), Noruega (2). 
Hungria (1), Egito (1) e Tunísia (o)  
CALENDÁRIO: Tunísia-Suécia e 
Dinamarca-Hungria (amanhã); 
Noruega-Egito e Hungria-Tunísia (2o); 
Suécia-Noruega e Egito-Dinamarca 
(21); Tunísia-Egito, Noruega-Hungria 
e Dinamarca-Suécia (23) 

Carol vê Qatar 
ficar pelo caminho 
Dos quatro jogadores a competi-
rem em Portugal, apenas o brasi-
leiro Fábio Chiuffa segue para a 
Main Round. Frankis Carol, 
igualmente do Sporting, ainda 
tinha hipóteses de ver o seu Qa-
tar seguir em frente à partida 
para a última jornada, mas nem 
o triunfo diante da Argentina 
(26-25) deu a qualificação. Carol 
contribuiu com oito golos, mas a 
vice-campeã mundial em 2015 fi-
cou pelo caminho. 
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