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ANDEBOL 1

«Identifico-me com o
estilo de Carlos Resende»
Lateral-direito Belone Moreira gosta do andebol rápido e agressivo que o Benfica está a praticar sob
o comando do novo técnico oClassifica o FC Porto como a equipa mais dura e pesada da prova
ror
ANTÓNIO BARROS

cumprir a terceira temporada na Luz, o lateral-direito Belone Moreira
sente-se confortável
com as opções do novo
técnico Carlos Resende, ex -ABC,
que está a implementar um modelo de jogo mais rápido, agressivo e
incisivo na Luz. E, amanhã, frente ao rival FC Porto, no primeiro
clássico do campeonato, agendado para a Luz (16 horas), o andebolista das águias espera superar os
dragões através de um duelo disputado em elevado ritmo.
«Identifico-me muito com o
estilo implementado pelo nosso
novo treinador, Carlos Resende.
Gosto de jogar em transições rápidas, contra-ataques e com
defesas mais móveis e
adiantadas. Acaba
por ser um estilo ,Fde jogo mais

A

espetacular», sublinhou a A BOLA
o andebolista de 27 anos, formado nas escolas do tradicional e
histórico Passos Manuel, clube
onde se iniciou na modalidade de
forma quase compulsiva. «O meu
pai foi treinador do Passos Manuel e a minha mãe também era
muito ligada à secção de andebol
da escola. Era quase impossível
não ser andebolista», disse Belone Moreira.
Para a posição em que joga, a

de lateral-direito e por vezes cen-

tral, Belone não é um jogador de
elevada estatura ou corpulência.
Tem 1,80 metros, praticamente a
mesma altura que o central Pedro

O Benfica recebe,
amanhã, o FC
Porto e Moreira
sublinha que
é importante
vencer o clássico

Belone Moreira cumpre a
terceira temporada na Luz,
depois de se ter formado no Passos Manuel

Lars Walther
quer ganhar na Luz

CALENDÁRIO
1' fase

Leandro Semedo
é um dos jogadores
orientados pelo
novo técnico
do FC Porto,
Lars Walther,
o qual adotou discurso
ambicioso antes da
visita aos encarnados

3.'jornada

Seabra. «Mas também temos algumas vantagens. Somos mais
rápidos e tecnicistas do que a
maioria dos nossos adversários. E
isso é muito importante em termos de
culação
p.3ç'"44'", de bola e
nas tran' lições.»
AfP
O jogador
do Benfica espera um FC
Porto muito forte fisicamente,
uma equipa bastante dura, pesada
e possante.
«O FC Porto possui jogadores
muito altos e pesados. É, talvez a
par do Sporting, o conjunto mais
poderoso fisicamente. Continua a
ser um fortíssimo candidato ao título e, apesar do campeonato só se
decidir na segunda fase, não podemos conceder facilidades. Será
importante vencermos hoje perante os nossos adeptos», focou Belone
Moreira.

Hoje

18.00 hi
Águas Santas-Avanca
Pavilhão do Aguas Santas. na Mala
19.00 h
ISMAI-Fafe
Pavilhão Municipal da Mala
17.30 h
São Bernardo-Madeira SAD
Centro Desportivo São Bernardo, em Aveiro
10.00h
Boa Hora-Xko Andebol
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa
Amanhã
16.00 h
Benfica-FC Porto
Pavilhão n'2 da Luz, em Lisboa
16.30 b
Arsenal Devesa-Belenenses
Pavilhão Flávio Sã Leite, em Braga
-P Jogo antecipado da 3' jornada (13/09)
27-27
Sporting-ABC

Lars Walther, técnico dinamarquês do FC Porto, adotou
um discurso ambicioso na abordagem do primeiro clássico para o campeonato entre os dois rivais. «Temo-nos preparado muito bem. O Benfica tem um estilo de jogo
ofensivo e isso complica a nossa tarefa, além de obrigar
a alterações na nossa estratégia defensiva. Sabemos que
será um jogo difícil, mas queremos ganhar», afirmou Walther
ao site oficial dos dragões. O treinador portista espera algumas melhorias no rendimento coletivo dos seus jogadores. «Não estivemos muito bem defensivamente nos dois
primeiros jogos, mas é necessário padência, disciplina e trabalho. Tecnicamente acredito que será um excelente jogo,
mas acima de tudo será uma luta. Se calhar, neste momento, precisamos de uma luta assim», adiantou o técnico do FC Porto, clube que nas duas jornadas já disputadas
no campeonato registou uma derrota (29-25, com o MaA. B.
deira SAD) e um empate (23-23 com o ABC).
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Andebol
lll
Guilherme Freitas, vice-presidente do ABC, que após a
demissão de João Luís Nogueira tem assumido a liderança
da colectividade bracarense, encerra o mandato com saldo
positivo em títulos. Reconhece nas finanças consequências
não previstas da presença na Liga dos Campeões e revela ter
sido procurado por dois possíveis candidatos à presidência:
Paulo Faria e Rui Silva.

Rui Silva e Paulo Faria
procuraram informações
DOIS CANDIDATOS podem estar em fase de preparação para concorrer
segunda-feira às eleições para a administração da ABC, SAD.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

ROSA SANTOS

Guilherme Freitas diz ser “neutro” face a candidaturas que surjam

“Só na segunda-feira é que qualquer lista poderá ser apresentada
e terá que ser apresentada por
um accionista. Têm-me solicitado apoios para explicar algumas
situações. Até hoje [ontem] tive
contactos de duas pessoas. Uma
é o senhor Rui Silva, director
desportivo da formação há três
épocas e outra é do senhor Paulo
Faria [ex-jogador do clube]”,
disse ao Correio do Minho,
Guilherme Freitas.
O vice-presidente da administração cessante, que desde a demissão de João Luís Nogueira
tem assumido a liderança, não
está disponível para continuar.
“Por aquilo que me apercebi,
são projectos totalmente separados. Se na segunda-feira vão
apresentar-se ou não, não sei. A
minha posição é neutra, é a de
apoiar tudo o que for de bom.
Quem se propõe vir para a administração tem que o fazer com
espírito de missão. Uma missão
que às vezes é árdua, mas que
depois é compensada pelos troféus e pelas amizades que se fazem”, acrescentou.

Guilherme Freitas lembra que
em três anos e alguns meses o
ABC conquistou duas Taças de
Portugal, duas Supertaças, um
Campeonato Nacional de seniores, uma Taça Challenge e um
Campeonato Nacional de juvenis, considerando “um balanço
positivo ao desempenho desportivo do clube”.
A presença na edição 2016/17
da Liga dos Campeões Europeus
abriu brechas nas finanças. “Nós
soubemos que éramos campeões
nacionais domingo ao fim da
tarde e terça-feira a seguir nós
tivemos de fazer um depósito
de caução na EHF de um valor
considerável”, lembra, vincando
que “não houve muito tempo para pensar se vamos ou não vamos. A preocupação foi arranjar
maneira de termos lá dinheiro

lll
“Soubemos que éramos
campeões nacionais no
domingo ao fim da tarde e
na terça-feira a seguir nós
tivemos de fazer um
depósito de caução na EHF
de um valor considerável”.

até à data prevista. Analisámos a
situação, sabíamos que iria trazer custos acrescidos para o orçamento que tínhamos planeado.
Éramos novatos - tínhamos estado há vinte e poucos anos na final da Taça dos Campeões, mas
as exigências da EHF não tinham nada a ver com as de agora, ao nível de instalações ou de
produção televisiva - e não estávamos dentro dos assuntos”.
Por outro lado, acrescenta, se
nós não tivéssemos assumido,
“teríamos uma penalização
desportiva da EHF, que nos impediria de jogar nas duas ou três
épocas seguintes em qualquer
competição europeia”.
“Também seríamos penalizados pecuniariamente. E se nós
não tivéssemos participado na
Liga dos Campeões não sei se a
Federação de Andebol de Portugal não nos penalizaria, porque
enquanto nas outras competições europeias - a Taça Challenge e a EHF -, é opcional e a Federação pode substituir o clube,
se este desistir, na Liga dos
Campeões não pode. A Federação de Andebol de Portugal iria
ver-se privada do seu representante ao mais alto nível”.

ROSA SANTOS

Guilherme Freitas, junto dos troféus conquistados no mandato agora a terminar, segura a Taça Challenge
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ROSA SANTOS

Guilherme Freitas acompanhou, nos últimos anos, intensivamente a equipa sénior de andebol do ABC

Outros clubes “têm interesse” no caso
de Diogo Branquinho e André Gomes

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL abre um precedente com a transferência de André Gomes e
Diogo Branquinho para o FC Porto e mexe com outros clubes, sustenta Guilherme Freitas.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

“Na primeira jornada, Diogo
Branquinho não jogou contra
o ABC. Já jogou [na segunda
jornada] contra o Madeira
SAD quando a Federação lhe
deu provimento. Mas se houver
um castigo disciplinar ao atleta
por ele ter actuado pelo FC
Porto antes do jogo da Madeira
SAD, os outros clubes também
têm interesse. O FC Porto até
perdeu, e assim perdeu dois
pontos. Mas se jogou com um
atleta que devia estar castigado, deve perder três pontos e
não dois”. Estes são argumentos de Guilherme Freitas, num
processo que a administração
da SAD academista vai passar,
como um testemunho, aos novos responsáveis que se espera
surjam na segunda-feira em
Assembleia Geral.
O vice-presidente do ABC,
que após a demissão de João
Luís Nogueira tem assegurado
interinamente o leme da nau
academista, vai lembrando
também que André Gomes foi

lll
“O FC Porto até perdeu
[na segunda jornada] , e
assim perdeu dois pontos.
Se jogou com um atleta que
deveria estar já castigado,
deve perder três pontos e
não dois”.
convocado (para a representação nacional sub-19)
como atleta do ABC, sofreu ao
serviço da selecção uma lesão
“e até hoje nós não recebemos
um relatório do médico da
selecção”. Ironiza: “presumo
que foi tudo uma questão de
trocas de códigos postais”.
Gomes e Branquinho tinham
com o ABC contratos de âmbito plurianual, realça. Branquinho deveria cumprir a época
que agora avança. Gomes teria
outra temporada ainda.
“Na Federação, tínhamos esses contratos registados, e um
director disse-nos que não
aceitariam nenhum contrato
que pudesse ser apresentado
por outro clube com esses atle-

tas, e só aceitariam se houvesse
uma declaração de desvinculação do ABC a favor de outro
clube, o que não foi o caso”,
garante o dirigente academista.
Explicando a perspectiva dos
bracarenses, Guilherme Freitas
adianta que afinal a Federação,
após receber as novas fichas
de inscrição por parte do FC
Porto, “achou por bem, há 10
ou 15 dias, fazer um inquérito
e dar provimento às inscrições
do FC Porto, dizendo que na
inscrição dos atletas pelo ABC
faltavam alguns pressupostos
como inscrição assinada, seguro e exame médico do atleta”.
“Se, por absurdo, o ABC
tivesse por uma questão de disciplina interna sancionado o
atleta por dois ou três meses,
que necessidade tinha de fazer
já a renovação ou o exame médico?”, questiona.
“A Federação está a abrir um
grave precedente no andebol
português. O que aconteceu ao
ABC pode acontecer a qualquer dos outros clubes”, sustenta. Segundo Guilherme
Freitas, “qualquer atleta, a par-

tir deste momento, que tenha
um contrato plurianual pode
chegar ao fim do primeiro ano
e dizer que quer mais dinheiro.
Havia contratos plurianuais registados e a Federação não fez
fé desses contratos. Então acabem com os contratos plurianuais”.
Em concreto, o que é que a
próxima administração do
ABC pode esperar da situação?
Colocado perante esta questão, o vice-presidente da SAD
admite que Diogo Branquinho
já participou em torneios e até
na segunda jornada do campeonato com a camisola do FC
Porto, “mas estamos a lutar
pelos nossos direitos e iremos
até onde a nova administração
achar que deve ir. Esta direcção está em fim de mandato e
não pode comprometer-se com
assuntos futuros. Não temos
dados que apontem para qulquer compensação ao ABC. A
passagem de testemunho é
quem vier transmitir-lhe todas
as démarches que estão a ser
feitas, as que poderão vir a ser
Página 3
tomadas”.
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ENTREVISTA GUILHERME FREITAS

ROSA SANTOS

DOIS CANDIDATOS
NA CORRIDA PARA
AS ELEIÇÕES NO ABC
Guilherme Freitas, vice-presidente do ABC,
faz o ponto da situação sobre o clube e revela
que Paulo Faria e Rui Silva podem estar
na corrida à presidência do clube.
Págs. 24 e 25
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Andebol
+ 3.ª jornada
13 de Setembro
Sporting, 27 - ABC/UMinho, 27
Hoje
Águas Santas - Avanca (18h00)
Maia/ISMAI - AC Fafe (19h00)
S. Bernardo - Madeira (17h30)
Boa Hora - Xico And.(16h00)
Amanhã
A. Devesa - Belenenses
(16h30)
Benfica - FC Porto (16h00).

Amanhã às 17.30 horas

Arsenal da Devesa
recebe Belenenses
Para a 3.ª jornada do campeonato Andebol 1, o Arsenal da
Devesa recebe o Belenenses
amanhã às 16.30, no Pavilhão
Flávio Sá Leite.
“É um jogo difícil que a nossa
equipa vai procurar tornar
mais fácil. Já no ano passado
começámos com um ciclo
complicado e este ano queremos fazer melhor, apesar das
dificuldades que o clube está a
passar” - comentou ontem ao
Correio do Minho o dirigente
Carlos Saraiva.
Acrescentando que no andebol
jogar em casa “nem sempre é
uma vantagem”, salientou que
o público “é importante” mas
foi lamentando que a cidade
de Braga “que tem uma forte
cultura de andebol, esteja a
perdê-la”.
Os bracarenses somaram nos
dois jogos já disputados duas
derrotas, enquanto a turma do
Restelo vem de dois triunfos.
A ronda arrancou quarta-feira
com o jogo Sporting-ABC,
que terminou empatado a 27
golos e tem, também amanhã,
como um dos seus principais
pontos de interesse, o clássico
Benfica-FC Porto.
Os encarnados, que adiaram
para 27 de Setembro o jogo da
primeira jornada, em casa,
frente ao Madeira SAD, ganharam ao Águas Santas na
segunda ronda, enquanto os
azuis-e-brancos chegam à Luz
com um empate em casa
(diante do ABC) e uma derrota
no Funchal.
Ainda hoje, o AC Fafe vai à
Maia medir forças com o ISMAI e o Xico vai jogar a Lisboa com o Boa Hora. O Águas
Santas recebe o Avanca e o
S. Bernardo joga em casa com
o Madeira.
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Rui Silva e Paulo Faria procuraram informações sobre o ABC
Desporto
"Só na segunda-feira é que qualquer lista poderá ser apresentada e terá que ser apresentada por um
accionista. Têm-me solicitado apoios para explicar algumas situações. Até hoje [ontem] tive contactos
de duas pessoas. Uma é o senhor Rui Silva, director desportivo da formação há três épocas e outra é
do senhor Paulo Faria [ex-jogador do clube]", disse ao Correio do Minho, Guilherme Freitas.
O vice-presidente da administração cessante, que desde a demissão de João Luís Nogueira tem
assumido a liderança, não está disponível para continuar.
"Por aquilo que me apercebi, são projectos totalmente separados. Se na segunda-feira vão
apresentar-se ou não, não sei. A minha posição é neutra, é a de apoiar tudo o que for de bom. Quem
se propõe vir para a administração tem que o fazer com espírito de missão. Uma missão que às vezes
é árdua, mas que depois é compensada pelos troféus e pelas amizades que se fazem", acrescentou.
Guilherme Freitas lembra que em três anos e alguns meses o ABC?conquistou duas Taças de Portugal,
duas Supertaças, um Campeonato Nacional de seniores, uma Taça Challenge e um Campeonato
Nacional de juvenis, considerando "um balanço positivo ao desempenho desportivo do clube".
A presença na edição 2016/17 da Liga dos Campeões Europeus abriu brechas nas finanças. "Nós
soubemos que éramos campeões nacionais domingo ao fim da tarde e terça-feira a seguir nós tivemos
de fazer um depósito de caução na EHF de um valor considerável", lembra, vincando que "não houve
muito tempo para pensar se vamos ou não vamos. A preocupação foi arranjar maneira de termos lá
dinheiro até à data prevista. Analisámos a situação, sabíamos que iria trazer custos acrescidos para o
orçamento que tínhamos planeado. Éramos novatos - tínhamos estado há vinte e poucos anos na final
da Taça dos Campeões, mas as exigências da EHF não tinham nada a ver com as de agora, ao nível de
instalações ou de produção televisiva - e não estávamos dentro dos assuntos".
Por outro lado, acrescenta, se nós não tivéssemos assumido, "teríamos uma penalização desportiva da
EHF, que nos impediria de jogar nas duas ou três épocas seguintes em qualquer competição
europeia".
"Também seríamos penalizados pecuniariamente. E se nós não tivéssemos participado na Liga dos
Campeões não sei se a Federação de Andebol de Portugal não nos penalizaria, porque enquanto nas
outras competições europeias - a Taça Challenge e a EHF -, é opcional e a Federação pode substituir o
clube, se este desistir, na Liga dos Campeões não pode. A Federação de Andebol de Portugal iria verse privada do seu representante ao mais alto nível".
2017-09-16
Rui Serapicos
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CS Madeira e Madeira Andebol SAD medem forças no arranque da competição.

Derbi feminino abre
campeonato de andebol
HERBERTO DUARTE PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
C.S. Madeira e Madeira Andebol
SAD iniciam esta tarde, a partir das
16 horas, no Pavilhão do Funchal, a
disputa da 1.a jornada da fase regular, do Campeonato Nacional da I
Divisão em seniores femininos.
Uma prova que volta a ser realizada
em moldes semelhantes à temporada anterior, com as 12 formações a
jogarem todos contra todos a duas
voltas, apurando-se, posteriormente, os oito primeiros classificados
que terão acesso ao `play-off' onde
se discutirá verdadeiramente o título e os lugares europeus.
Nesta disputa estão certamente
os dois representantes da Região.
O Madeira SAD apostado em vencer tudo no calendário feminino, já

O JOGO REALIZA-SE
ESTA TARDE,
PELAS 16 HORAS,
NO PAVILHÃO
DO FUNCHAL
iniciou a época ganhando a Supertaça. O Sports da Madeira está focado nesta altura em garantir um
lugar na fase final. Uma partida
certamente interessante de ser seguida, com ambos os emblemas a
apresentarem uma mão cheia de
novidades e muita ambição.

SAD em Aveiro sem Semedo
Nos masculinos, o andebol madeirense volta a estar em destaque

com a visita do Madeira Andebol
SAD ao reduto do São Bernardo,
uma partida agendada para as
17h30. Um encontro onde o conjunto comandado pelo técnico Paulo Fidalgo já vai poder contar com o
contributo do internacional João
Pinto, praticamente recuperado da
lesão que o afastou da estreia frente
ao FC Porto. Em sentido contrário,
no entanto, está Elledy Semedo.
O andebolista este ano reforço de
referência dos madeirenses, lesionou-se frente ao FC Porto e está fora
das opções para esta tarde. Um encontro, ainda assim, a ter em atenção mas com o Madeira SAD a ter
argumentos para poder regressar
com os três pontos. O São Bernardo
sofreu duas derrotas até ao momento, o Madeira SAD vem de uma excelente vitória frente ao FC Porto.
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andebol 1

AC Fafe e Xico Andebol
jogam fora de portas
As equipas minhotas do Andebol Clube de Fafe
e Xico Andebol jogam fora de portas na 3.ª jornada do campeonato de Andebol 1.
O Xico Andebol defronta em Lisboa o Boa
Hora, a partir das 16h00, e o Xico Andebol joga
na Maia, às 19h00:
Os jogos de hoje:
16h00: Boa Hora-Xico Andebol
17h30: S. Bernardo-Madeira SAD
18h00: Águas Santas-Avanca
19h00: Maia/ISMAI-Xico Andebol
Amanhã jogam-se o Benfica-FC Porto (16h00)
e o Arsenal Devesa-Belenenses (16h30).
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Dérbi perspetivado por quem
já esteve nos dois lados
ANDEBOL
Daniel Faria
danielfaria@jm-madeira.pt

uita emoção na luta pela
vitória, num encontro
especial, entre as duas
equipas madeirenses
militantes na 1.ª divisão feminina de andebol.
Madeira SAD e CS Madeira
encontram-se hoje na jornada inaugural, pelas 16h00,
no Pavilhão do Funchal, pro-

M

“TEMOS QUE GANHAR PORQUE
SOMOS CANDIDATAS”
Sara Gonçalves, ponta-esquerda no
Madeira SAD, alinhou 15 anos no CS Madeira, mudando-se para a SAD há dois
anos.
A jogadora afirma que “espera um bom
jogo”, assumindo claramente, sem receios, o favoritismo.
“Temos que ganhar, somos candidatas ao
título e temos trabalhado muito”, referiu
ao JM, lembrando ainda que a conquista
da supertaça, no passado mês de agosto,
diante do campeão nacional, o Colégio de
Gaia, elevou os níveis motivacionais da
equipa para o início de temporada.
“É um jogo especial, claro, que tem que
ser ganho”, disse, mostrando enorme vontade em começar a época da melhor maneira.
Lembrando a sua longa passagem pelo
CS Madeira, Sara Gonçalves mostrou alguma resistência em abordar as diferenças entre o Madeira SAD e o CS Madeira,
admitindo porém que na SAD o nível de
exigência é maior, pois a equipa luta pela
conquista do título nacional.
Sara Gonçalves mostrou respeito pela anterior instituição que representou durante
15 anos, mostrando-se agora com foco
máximo na SAD.
“Comecei no Madeira SAD, depois fui para
o CS Madeira e agora estou na SAD há
dois anos. Não gosto de comparar muito
os clubes, mas no Madeira SAD a responsabilidade é mais acrescida”, explicou,
dando conta da rivalidade existente entre
os dois conjuntos insulares.

tagonizando um encontro que

não deixa ninguém indifeSara Gonçalves
rente, dado o simbolismo
e tradição inerentes ao
(Madeira SAD) e Cláudia Aguiar
‘escaldante’ dérbi.
(CS Madeira), já passaram pelos dois
Para perspetivar o
emocionante jogo, o JM
clubes e fizeram a antevisão do encontro. ‘juntou’ duas atletas que
já envergaram as duas
O Madeira SAD e Sports Madeira
camisolas, numa visão
encontram-se hoje, pelas 16h00,
no Pavilhão do Funchal.

do encontro mais abrangente,
revelando conhecimento dos
dois clubes e das suas realidades, antevendo o jogo com
base na sua experiência.
Em suma, o sempre apetecível embate entre madeirenses, logo ‘a abrir’, promete
encher o pavilhão de fervorosos adeptos. JM

“DO LADO DA SAD EXISTE
MAIS PRESSÃO”
Cláudia Aguiar, do lado do CS Madeira,
também já esteve dos dois lados da ‘barricada’. Iniciou-se no andebol no CD Bartolomeu Perestrelo, mudando-se seguidamente para o CS Madeira. Depois, passou
10 anos no Madeira SAD, interrompendo a
carreira devido a gravidez, regressando ao
CS Madeira recentemente depois da pausa
para ‘tratar da maternidade’.
Em antevisão ao encontro, Cláudia quer
naturalmente vencer, mas está consciente
da diferença de patamar entre os dois conjuntos.
“Espero ganhar, é um jogo especial tanto
num lado como no outro. O facto de a SAD
ser candidata ao título, só eleva os níveis
de motivação”, começou por referir.
Com frontalidade, diz que “o dérbi é mais
stressante no Madeira SAD”, pois a equipa
almeja o título nacional.
“Do lado da SAD existe mais pressão, porque lutam para ser campeãs, por isso, são
quase obrigadas a vencer. No CS Madeira,
existe o desejo de ganhar, mas acaba por
ser encarado mais ‘na desportiva’, porque
sabemos a diferença de realidades entre
os dois clubes”, disse.
Cláudia Aguiar vincou ainda a sua opinião sobre a rivalidade entre os dois clubes madeirenses, definindo-a como “uma parvoíce”.
“Poderíamos ser uma equipa satélite
como se tem falado, apoiando-se uns aos
outros, mas esta é a realidade que temos.
Estou só a dizer o que penso. Para mim,
esta rivalidade não tem fundamento”, terminou.
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AS DUAS FACES DO DÉRBI
O confronto entre Madeira SAD e Sports Madeira, hoje às 16h00, marca o arranque da 1.ª
Divisão nacional de andebol feminino. Cláudia Aguiar (CSM) e Sara Gonçalves (SAD) já
vestiram ambas as camisolas e revelam os segredos que (des)unem gerações. págs. 35
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FABIO, COSTAEGRILOB1
DESTAQUENANUGA FRANCA
Sete portugueses, em cinco clubes, estiveram
em ação na primeira jornada da II liga
francesa de andebol. Os destaques vão para
Fábio Magalhães, com seis golos que
ajudaram o Chames a bater o Selestat, por 2229; José Costa (quatro golos), que viu o
Vemon bater o seu Nancy (37-28); e Nuno
Grilo, com sete golos que não chegaram para
o Créteil derrotar o Caen (28-29).
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'""" Dragões chegam à segunda jornada com um empate e uma derrota,
enquanto o Benfica venceu o Águas Santas e tem mais duas vitórias oficiais, na EHF

FC PORTO NA LUZ PARik
EVITAR MOR ARRANQUE
À terceira jornada de
2009/10, o FC Porto tinha
uma vitória e duas derrotas, tendo de ganhar
amanhã para evitar o pior
registo. No entanto, em
casa, o Benfica quer
manter-se 100% vitorioso
affloonzaRAza
***Com um empate em casa
com o ABC e uma derrota, no
Funchal, com o Madeira SAI),
o FC Porto está a ter um início
de campeoriato complicado.
Amanhã, na deslocação à Luz,
para defrontarem o Benfica,
os dragões correm o risco de
confirmarem o pior arranque
de que há memória. À terceira
jornada de 2009/10 - primeiro
ano do sérvio Ljubomir Obradovic, que viria a ganhar seis
campeonatos seguidos, chegando dessa forma os azuis e
brancos ao hepta -, o FC Porto
somava uma vitória e duas
derrotas, pelo que para evitar
um registo pior está obrigado
a sair de Lisboa com a vitória.
"Apesar de ter tido dois resultados menos conseguidos, o
FC Porto tem muitos jogadores que transitam da época
passada, continua a ser uma
equipa com enorme valia e
qualidade. Não me parece que
estes resultados tenham qualquer influência no estado de
espírito para este jogo", avisa
Ricardo Pesqueira, pivô dos

"Trabalhámos bem
durante a
semana
para chegar
a domingo,
desenvolver bem as
nossas
tarefas e
conseguir
uma vitória"
Ricardo
Pesqueira
Pivô do Benfica

Benfica-FC Porto de amanhã, pelas 16hoo, promete ser de muita luta
encarnados, sobre o jogo mais
esperado da terceira jornada.
"É um grande jogo e será uma
grande luta, que ambos querem ganhar. Tecnicamente,
acredito que seráum excelente jogo, mas, acima de tudo,
será uma luta e neste momento, se calhar, precisamos de
uma luta assim", assume Lars
Walther, o técnico dos azuis e
brancos, que garante ter a

equipa pronta: "Temo-nos
preparado muito bem para
este jogo. O Benfica tem um
estilo ofensivo e isso complica
a nossa tarefa, além de obrigar
a alterações na nossa estratégia defensiva, mas estamos
preparados."
A equipa do Benfica, em sentido contrário, está a fazer um
bom arranque, tendo ganho
ao Águas Santas e somando já

duas vitórias nas competições
europeias. "Estamos motivados em continuar nesta senda", refere Pesqueira. "Gostávamos de ter a casa cheia. Sabemos que a responsabilidade
de trazer os adeptos para ver
todos osjogos seránossa. Queremos melhorar de jogo para
jogo, masgostaríamos de vencer com casa cheia", concluiu
osegunda-linha.

"Não
estivemos
muito bem
defensivamente nos
dois
primeiros
jogos, mas é
necessário
paciência,
disciplina e
trabalho"
Lars
Wsdther
in dor do FC
Trea
Porto
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OS; tí

~abai -1., Divisa. Nacional

Fase) Boa Hora-Xlco Andebol (16), S. Bernardo-Madeira SAD (17.30), Águas Sanras-Avanca (18),
Maia/ISMAI-Fale (19).
Taça ENF FrenInkta (Lf Ronda QUI11110100
2.. Mio) - Colégio Gala-Super Amara (18.30).
Futebol - Llga - Marlurno-Aves (16), BoavistaBenfica (18.15), Sporting-Tondela (20.30).
LigaPro - Académica-Sporting 13 (11.15). F C
Porto 8-Nacional (16), Braga B-0lrveirense (17)
Campeonato de Portugal (1. Fase) - Série A ArCies-Merelinense (17), Montalegre-Camara
Lobos (17).
Juniores A - DNislio (V Fase) - Zona Norte - Aves-Boavista, V. Guimarães-Rio Ave, Leixões-F. C Porto, P. Ferreira-Gil Vicente, Moreirense-Braga, Cesarense-Chaves. Zona Sul Acadeinica-Naval, Bentica-Sporting, Estoril-Alcanenense, V. Setúbal-Sacavenense,11. LeIrWBelenense, Cova Piedade-Real logos às 17 horas.
Juniores A - V Divisa* (1.. Fase) - Série A Freamunde-Macedo Cavaleiros, FamabcãoMondinense, Varzim-Merelinense (Campo 1
Mun Povoa Varzim), Fafe-Vizela, Vianense-Caçador 'Taipas. Serie
Sousense-U. Nogueirense, Sp. Espinho-Ac Viseu, Padroense-Paredes, Arouca-Oliveirense, Penaifiel-Feirense. Sede C - Sp. Pombal-11103o FC, Gouveia-Sp.
Anadia-Beira-Mar, Lus. Vildemoinhos-V.
Mocidade; Tondela-Eirense Série 0 - NacionalSintrense. Loures-Torreense, Fut. Bentica-Ellktrico, G. Akobaça-Amiense, Callpolense-Alverca. Série E - Praia Milfantes-Casa Pia, Pinhalnovense-Portimonense, Linda-a-Velha-Farense,
Amora-Oelras, Lus. Évora-Olhanense. Jogos as
17 horas.
Juniores B (.1-. Fase) - Série C - Eléctrico-Caldas (17). Série 0 - Olhanense-V. Setúbal (17)
Juniores C (1.l Fase) - Senel3 P FerreiraBoavista (11), Dra9011 Force-Rio Ave (16). Serie
E - Benbca-Real (11- Campo 7).
A. F. Poeto - ~silo de Honra - Série 2 - Citânia
Caio (17 - S. Maninho)
V Divise* (1., Fase) - Série - Sp. Campo-Aldeia Nova (17 - Mula Sobrado)
Taça (2.. ebninaterks - Mio) - Grupo 23 Monte Córdova-I. Miheirós (17). Grupo 26 - Codessos-Ferreira (17).
Juniores - Divbio - Série 1- Gn10-01 Douro, Boavista-Pedras Rubras (CD Ramalde), leça-Leixões (Mu). Leça Palmeira), Mala LidadorCdmbrões, Folgosa Maia-Balasar, Rio Ave-Arcozelo, Canidelo-Padroensé Castelo Mala-Sal
guelras. Série 2 - A Gandra-Alfenense, AD Lousada-Sobrado. Felguelras 1932-Trofense,
Rio finto- Baamas, Gondornar-S. Maninho,
Lixa-Tirsense, Vila Meã-Infesta, Allados-Amarante. logos as 17 horas.
Juvenis - Série 2 - P FerreiraAves (14.30).
Infantis - L. Dhrlslio - Série 1- Aliene-Grijó,
Salgueiros 08-Col. Ermesérde (16), CoimbróesMata lidador, Candal-Dragon Force, 01 DouroArcozefo, Lebékfs-Varzim (15 - Mun. Leça Palmeira). Serie 2 - AO Lousada-Arnarante (15),
Freamunde-Sobreirense (15), Felguelras 1932Alpendorada (15), Paredes-E. Fanzeres, LixaTrofense (15), Várzea-Cal. Oldrões, PenafielAves (15), P. Ferreira-Gondoinar (13). Jogos as
17 horas.
Feeeleikao - Jogo particular - Portugal-Finlandia (18 - Mun. Arouca).

Futebol de Prale - Liga Europeia (Supedinal/Itália) - Grupo 1- Portugal-Espanha (15).
FINTAM - Liga (V Fase) - Benfica-Pinheirense
(14.30), Fundão-Sporting (16), Braga-Fabril
(16), Aves-Quinta dos Lombos (16). Futsal Azemets-Belenenses (17.30), Módicus-Burinhosa
(18), L Porto Salvo-RloAve (19)
Pleseckileine - Mundial de Superbikus - A
partir das 9.05 horas, no Autódromo internacional do Algarve, em Portimão.

Ténis - Taça Daria (Play-Off Acesso Grupo
Mundial) - Portugat-Alemanha(1430 - Come
Ténis )amor)
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ANDEBOL O Colégio de Gaia
joga hoje (18h30) a permanência
na Taça EI-IF feminina. Depois da
derrota (25-26), em Espanha,
frente ao Super Amara Bera Bera,
as campeã nacionais tentam
retificar em casa, no fecho da P
eliminatória.
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CAMPEONATO

Clássico centra atenções
mas Belém está na berra
151 O clássico da Luz de amanhã,
entre Benfica e FC Porto, está a
empolgar a 34 jornada da fase regular do Campeonato, mas indiferente à luta de dois dos principais candidatos está o Belenenses, que pode ascender, também
amanhã, ao P lugar isolado, em
caso de triunfo no reduto do Arsenal, em Braga. É que a ronda
começou esta quarta-feira, tendo o ainda líder Sporting empa- tado (27-27) na receção ao ABC.
Pesqueira focado
Em declarações à BTV, o pivô Ricardo Pesqueira é a prova da
concentração das águias na receção aos azuis e brancos: "Damos a mesma importância a todos os jogos, mas claro que um
duelo frente a Sporting ou FC
Porto tem um sabor especial, tal
como os jogos em que estão em
causa decisões, como eliminatórias europeias ou finais. Trabalhámos bem durante a semana e
estamos motivados em continuar nestasenda de vitórias."
A jornada da fase regular do
Campeonato prossegue hoje,
com o Madeira SAIO. outra das

IML

a1~1~11MMINIIIIMIN

ANDEBOL 1
BOA HORA 16h00 XICO ANDEBOL
SÃO BERNARDO 17h30 MADEIRA SAD
ÁGUAS SANTAS 18h00 AVANCA
MAIS ISMAI 191100 AC EME
BENFICA amanha FC PORTO
ARSENAL
SPORTING

amanhã BELENENSES
27-27 ABC

cuissinc.AçAo
P J V E D CMGS

02 SPORTING 8 3 2 1 O 97-66
7 3 1 2 O 87-73
(>2 ABC
0821ENSES 6 2 2 o o 57-54
*MAM ISMA1 4 2 1 O 1 58-56
4 2 1O
58.53
• AVANCA
*A. SANTAS 4 2 1 O 1 48-42
eg XICO AND. 4 2 1 O 1 50-66
• MAD. SAD 3 1 1 O O 29-25
CO BOA HORA 3 2 O 1 1 53.54

dr AC FAFE
FC PORTO

3 2 O 1 1 46-59
3 2 0 1 1

48-52

BENFICA
3 1 1 O Cl 22-20
02 S. BERNARD02 2 O O 2 49-65
02 ARSENAL

22 OO2

45-62

equipas invictas como Benfica e
Belenenses; a ser testado em
Aveiro, frente ao São Bernardo.
Já o Águas Santas recebe o
Avanca, o Maia ISMAI o AC Fafe
e o Boa Hora o Xico Andebol,
como favoritismo a pertencer às
equipas anfitriãs. O A.R.
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ANDEBOL

Carol está entusiasmado
com leões na Champions
E1110 universal cubano do Sporting, Frankis Carol, manifestouse entusiasmado coma estrelados
leões na Liga dos Campeões. O
clube de Lisboa joga amanhã em
lzmit, na Turquia, para defrontar
o Besiktas Mogaz, fechando a P
ronda do Grupo D.
"Estamos à espera disto há
muito tempo e é uma grande
oportunidade para os jogadores
competirem namelhorprovaque
existe. Sabemos que o Besiktas é
uma grande equipa, só pelo facto
de estar na Liga dos Campeões,
mas já demonstrámosquesepode
ter bons resultados na Europa e
preparámo-nos da melhor forma. EmPo rtugal há bom andebol
e quase todos os anos há uma
equipa portuguesa na Champions, o que também é revelador", considerou Carol, em declarações ao site dos leões.
O primeira linha desvalorizou
a sobrecarga de jogos da equipa
leonina: "Se estamos na Champions, consideramo-nos também no lote dos melhores. Vamos ter muitos jogos difíceis,

GRUPO D
L' jornada
MONTPEWER 16h30 METALURG
BESIKTAS amanhã SPORTING
M. ZAPOROZHYE 36-23 C MEDVEDI

CLASSIFICAÇÃO
P 1 V E 1.) GMGS
Qº ZAPOROZNYE 2 1 1 O O 36-23
& SPORTING O O O O O 0-05
BESIKTAS

O O O O O 0.0

Oº MONTPEWER O O O O O 0.0
Eìº METAWRG O O O O O O.0
09 C. MEDVEDI O 1 O O 1 23-36

muitas viagens, mas isso trabalha-se na preparação, o nosso
treinador está a fazê-lo muito
bem e não vai ser um problema."
O, Sporting vai atuar desfalcado
do guarda-redes Matej Asanin
(lesionado), sendo que Carlos
Ruesga treinou condicionado.
A P jornada prossegue hoje,
cora os franceses do MontpeWer
a receberem os macedónios do
Metalurg. Anteontem, os ucranianos do Motor Zaporozhye bateram (36-23) os russos do
Chekhovskie Medvedi. o
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Madeira Andebol começa a época a defrontar o Sports Madeira e a pensar no título
nacional
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Sports Madeira quer ficar entre os oito primeiros classificados do campeonato
nacional de andebol feminino
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