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ANDEBOL

Sporting defronta finlandeses
Cocks é o adversário dos leões
no Torneio de Qualificação para
a Liga dos Campeões
A Federação Europeia confirmou os finlandeses do Cocks —
campeões nacionais e que jogaram com o Benfica na fase de grupos da Taça EHF esta época, sofrendo duas derrotas — como
adversários do Sporting, numa das
meias-finais do Torneio de Qualificação de acesso à Liga dos Campeões, a 2 de setembro. Na outra
meia, os eslovacos do Tatran Presov defrontam os austríacos do Alpla Hard. Os vencedores jogam no

dia seguinte e a equipa que ganhar
esta série acede à fase de grupos da
Champions — grupo C ou D, como
indicará o sorteio de sexta-feira.
Falta saber quem organizará esse
Torneio de Qualificação, com a
certeza de que o Presov está excluído — a não ser que as outras três renunciem — pois fê-lo há um ano!
Caso os campeões portugueses
acedam à fase de grupos, ficarão no
pote 6. O sorteio ditará os cinco
rivais: Ademar ou Metalurg (pote
1), Skjern ou Motor (2), Gorenje
ou Montpellier (pote 3), Kadetten
ou Besiktas (4) e Chekhovskie ou
D. Bucareste (5).
H. C.
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Hugo Rosário apresenta-se
como reforço do ABC/UMinho
ATLETA assinou um compromisso para os próximos dois anos com o clube bracarense e passa a ser
mais um reforço no plantel que será orientado por Jorge Rito.
ANDEBOL

| Redacção|

Hugo Rosário é a mais recente
aquisição do ABC/UMinho, tendo em vista a preparação do
plantel para a nova temporada.
O clube anunciou ontem em comiunicado o acordo com o jovem atleta, válido para os próximos dois anos. Hugo Rosário
regressa a uma casa que foi a sua
entre 2003 e 2011.
O atleta, de 26 anos, fez a formação no clube bracarense, estreando-se como sénior em
2009, precisamente às ordens de
Jorge Rito, que agora volta a
orientar a equipa principal do

DR

Hugo Rosário está de volta ao ABC

ABC. Com a camisola academista, nas camadas jovens, Rosário venceu duas Taças de Portugal de juvenis, em 2007/2008
e 2008/2009. Depois de sair do
Flávio Sá Leite, Hugo Rosário
passou a época 2011/2012 no
Madeira SAD, transitando na
temporada seguinte para o FC
Porto. Entre 2014 e 2016, representou o Águas Santas, voltando
a jogar na Madeira na época que
agora terminou. O jogador foi
também presença assídua nas
Seleções Nacionais jovens, tendo sido vice-campeão europeu
de sub-20 em 2010, e acumulou
igualmente algumas chamadas à
selecção A.
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Andebol de praia em São Pedro de Moel
Nos dias 30 de Junho, 1 e 2 de Julho, o areal da praia de
São Pedro de Moel vai receber o 13.º Torneio de Andebol
de Praia nos escalões de masters, rookies e sub-15 (femininos e masculinos), numa organização do SIR.
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Madeirenses em bom
plano no 'Encontro' luso
As equipas madeirenses estiveram
em bom plano no Encontro Nacional de Infantis em andebol que
teve lugar no passado fim-de-semana no Algarve.
No sector feminino, disputado
em Albufeira o Club Sports Madeira veio a alcançar um brilhante
quinto posto final, entre as 24 equipas participantes, tendo somado
um total de cinco vitórias e urna
derrota. Já a Bartolomeu Perestre-

lo veio a terminar no 11.° posto, depois de conquistar três vitórias e
duas derrotas.
No sector masculino, prova disputada em Loulé o CE Levada terminou no 14.° lugar entre as 32
equipas inscritas, tendo somado
três vitórias e outras tantas derrotas. Quanto à Bartolomeu Perestrelo também alcançou três triunfos e
outros tantos desaires, fechando a
prova no 18.° posto.

Club Sports Madeira foi quinto no Encontro Nacional de infantis.
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Marítimo
de bronze
no Nacional
de veteranos
A equipa de andebol de veteranos
do Marítimo terminou a edição
de 2017 do Campeonato Nacional
de Veteranos num brilhante terceiro lugar final.
Depois do quinto lugar alcançado no Campeonato da Europa
do mesmo escalão, os verde-rubros começaram este 'Nacional'
que teve lugar em Sassoeiros,
com uma vitória clara diante do
CD Xico Andebol/Clássicos de
Guimarães, por 23-14 garantindo
assim a passagem às meias-finais
da competição. Já na luta pelo
acesso à final os madeirenses defrontaram os campeões da Europa, o Master Andebol Porto, tendo perdido por 28-22, e sendo relegados para a disputada da medalha de bronze.
Já no derradeiro encontro e
frente à formação do Esferantástica - ACD/Boa Hora a vitória por
26-24, permitiu assim a subida ao
terceiro lugar do pódio.
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Sporting vence torneio
internacional de Penedono
Equilíbrio “Leões” venceram ABC de Braga num jogo frenético que terminou
com igualdade a 28 golos e que apenas ficou decidido nos livres de sete metros
D.R.

Andebol
8.º Torneio Int. São Pedro

Silvino Cardoso
O Sporting foi o vencedor da
8.ª edição do Torneio Internacional de S. Pedro em Andebol,
que durante o fim-de-semana
animou a vila de Penedono
com equipas de Juvenis.
Os ‘leões’ conseguiram classificar-se para a final ao vencerem o seu grupo, composto
ainda pelo Núcleo de Andebol
de Penedono (NAP) e a selecção sub-19 da Grã-Bretanha.
Na final, o Sporting defrontou
o ABC de Braga que disputou
o primeiro lugar do grupo com
Benfica e S. Bernardo (Aveiro).
Depois dos jogos de apuramento no sábado, domingo foi
dia das partidas para a classificação final, com o encontro
do título entre ABC de Braga e
Sporting a suscitar inusitado
interesse entre o muito público
presente no Pavilhão Desportivo Municipal de Penedono.
Ambas as equipas mostraram porque foram as melhores em prova e ofereceram um
verdadeiro espectáculo. Os
bracarenses chegaram a ter
uma vantagem de sete golos,
mas os leões, com um andebol
menos rendilhado, mas físico

Equipa “leonina” empatou a três segundos do fim e levou as decisões para a “linha” dos sete metros

e prático foram diminuindo a
desvantagem e a dois minutos
do fim perdiam apenas por
dois golos de diferença.
Num último assomo de
garra e querer leonino, o Sporting conseguiu empatar a três
segundos do final e deixar o
‘placard’ com 28-28, obrigando
à marcação de livres de sete
metros, onde os lisboetas foram mais eficazes e acabaram
por fazer a festa.
Para encontrar o terceira
equipa a entrar no pódio, a selecção da Grã-Bretanha acabou por se impor ao Benficacom uma vitória por 33-26.
Registe-se que Márcio, do

NAP, foi considerado o melhor
guarda-redes do torneio.
“NAP é equipa
de referência”
Carlos Esteves, presidente da
Câmara Municipal de Penedono, elogiou a organização e
os obreiros do andebol no
concelho. Segundo o autarca,
o Núcleo de Andebol de Pendono “é um exemplo do querer de uma equipa do Interior
que atingiu o escalão máximo
nacional do andebol em juvenis, batendo-se com adversários do litoral, incluindo do distrito do Porto.
O presidente destacou ainda

a “escola de formação que permite aos jovens a prática desportiva e a sua preparação
como cidadãos” antes de se referir ao “trabalho incansável
dos dirigentes do NAP” como
Joaquim Vasconcelos e Luís
Melfes.
O autarca sublinhou ainda o
“trabalho do coordenador do
andebol nos distritos de Viseu
e Guarda, nas várias vertentes,
Joaquim Escada, que tem sido
incansável”, terminando com
um elogio à presença do presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Miguel Laranjeiro, no torneio de Penedono. |
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ANDEBOL
BEATRIZ SOUSA E ROSA
GONÇALVES NA SELEÇÃO
As atletas Beatriz Sousa e
Rosa Gonçalves, do Club
Sports Madeira, foram
convocadas para a seleção
nacional no escalão de juniores B.
A equipa nacional participará no Torneio Garcicup,
de 27 de junho a 2 de julho.
Recorde-se ainda que as
juniores preparam-se para
o campeonato da Europa
de sub-17 que se disputa
de 14 a 20 de agosto, num
dos campeonatos mais importantes de atletas jovens ao nível europeu, que
junta várias seleções de
gabarito.
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O Sporting vai defrontar os finlandeses do
Cocks na meia-final do pré-apuramento da
Liga dos Campeões, enquanto os eslovacos do
Tatran Presov jogam com os austríacos do
Alpla HC. O torneio, que apurará a 28.a
equipa da fase de grupos da Champions, será
a 2 e 3 de setembro, em local a sortear quintafeira. Sabe-se apenas que não será em Presov,
que organizou a qualificação do ano passado.
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"IYSTA
NAO PODER
CONTROLAR'
Após ter ganho ao Riba
d'Ave, o FC Porto teve de
esperar pelo final do
Sporting-Benfica para
fazer a festa do título
*Ni Esta época, o campeona- •
to foi disputado até ao último
segundo. Aliás, já depois de o
FC Porto-Riba d'Ave ter acabado, os dragões tiveram de esperar pelo fim do SportingBenfica. "Custa muito. Custa,
porque é uma coisa que não
podemos controlar, não somos nós que estamos lá a defender ou a atacar para marcar
mais um golo, custa muito estar a ver pela televisão o que se
passa a 300 quilómetros de
nós. Mas foi assim que o destino quis, foi até ao último segundo, em 20 segundos quase
que perdíamos tudo e passados 20 segundos tivemos o
campeonato que era o que
queríamos ganhar", descreve
Gonçalo Alves, considerando
que "quem esteve no Dragão
Caixa, há cerca de uma semana, e viveu isto, nunca vai esquecer a conquista deste tinilo". "A descarga de adrenalina
foi muito grande, foram muitas emoções", diz.

"FOMOS
A MELHOR
EQUIPA"
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"Ganhar
é bom, no
FC Porto é
espetacular"
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GONÇALO AL
Hóqu •
patins` vançado foi
o o na
i • ela primeira
vez numa época em que os dragões venceram tudo a nível interno: campeonato, Taça e Supertaça
Gonçalo Alves assume ser
"portista desde pequenino", diz que as outras
modalidades vão trabalhar
ainda mais para voltar a
vencer e que a missão do
hóquei é "revalidar todos
os troféus"

amotrauwAss
***Com 23 anos e oriundo de
uma família de hoquistas - "o
meu avõ era guarda-redes e o
••• Olhando para o campeo- meu pai e o meu tio foram jonato de uma forma geral, não gadores", recorda -, Gonçalo
apenas para a última jornada, Alves patina desde que tem
em que tudo se decidiu, Gon- um ano e meio e joga desde os
çalo Alves referiu: "Foi exce- quatro.
lente por parte do FC Porto, Já sabe o que é ganhar ao
perdemos apenas dez pontos. mais alto nível, em especial
Tirando a deslocação ao Benfi- o campeonato. Qual é a
ca, fomos conquistar pontos sensação?
em casa das tais equipas ditas —Ganhar é muito bom, no FC
favoritas ao título, não perde- Porto é espetacular. No ano
mos nenhum jogo em casa, fo- passado sóganhámos aTaça de
mos sempre regulares, tive- Portugal, mas este ano vencemos sempre boas vantagens, mos os três troféus, o que é um
acho que o FC Porto trabalhou grande feito, algo que o FC
muito bem esta época, fomos Porto não conseguia há 11
a melhor equipa a jogar hóquei anos. É o resultado de um grauem patins e, por tudo isto, a de esforço e de muito trabalho
conquista do título é justíssi- ao longo da temporada.
ma."
Por que razão é espetacular

ganhar no FC Porto?
—Porque só quem está aqui
sabe o que é o FC Porto. É um
clube que está habituado a ganhar, desde sempre ganhou e
quer continuar a ganhar. Já
voltou a vencer no hóquei e as
outras modalidades vão trabalhar ainda mais para voltar a
vencer também.
Pelo seu discurso, parece
viver muito o FC Porto...
—Sou portista desde pequenino, vou sempre viver o FC Porto. Já passei por outros clubes
onde gostei de estar, mas o FC
Porto foí a minha primeira
casa e é o meu clube, é o clube

A pouco e pouco,
oFC Pofto vai
voltar a ser o que
era e a ganhar
muitos títulos"
GooçaloAlves

Jogador do FC Porto

pelo qual vou sempre torcer
seja em futebol, andebol, basquete ou bilhar, em que fomos
campeões europeus, feito que
devemos enaltecer.
Este período em que o FC
Porto venceu menos
títulos, custou-lhe?
—Claro que sim. Desde que
nasci que vejo o FC Porto a ganhar, venceu durante anos e
anos no futebol, agora está há
quatro sem ganhar e isso custa, como custa ver que o andebol não ganhou nestes dois últimos anos, o basquete que era
campeão e agora perdeu, mas
a pouco e pouco o FC Porto vai
voltar a sero queera e a ganhar
muitos títulos.
O FC Porto vai no quarto
título nacional consecutivo. Pode falar-se de um
novo ciclo de hegemonia?
—Os últimos quatro troféus
são do FC Porto, mas ainda é cedo para se falar nisso. Estamos
no melhor campeonato do
mundo,comasquatroequipas,
Sporting, Benfica, Oliveirense
e FC Porto a reforçar-se cada
vez melhor e vai ser sempre
muito dificil voltar a repetir o

título de campeão nacional,
mas o nossotrabalhoparao ano
é revalidar todos os troféus.
No final dojogo, mais dogue
na festa da Taça, já estavam
focados na Supertaça...
—É mais uma final e mais um
titulo que podemos ganhar,
isso é muito importante e uma
motivação extra para trabalharmos ainda melhor na prétemporada.
Em que assentaram tantas
conquistas?
—Em muita coisa e, já agora,

• •••••• .

quero agradecer ao FC Porto as
condições que nos dá para trabalhar, este Dragão Caixa é espetacular nas condições que
oferece, aos adeptos pelo facto
de estarem aqui todos os sábados a apoiar-nos, à equipa técnica, à direção e aos meus colegas por esta época que fizemos, em que de quatro títulos
ganhamos três, e às nossas famílias, que são um pilar muito
grande em casa e que nos
apoiam nos bons e nos maus
momentos.

"Tri só de triplete do FC Porto"
Este final de temporada foi muito polémico, tendo
alguns jogadores do Benfica dito que se sentiam campeões, logo, tricampeões. "Custa-me ouvir isso deles,
mas tri só se for de triplete do FC Porto", reage Gonçalo
Alves, que também não gostou da ausência das águias da
final four da Taça de Portugal. "Foi um episódio triste,
um dia que nunca pensei que fosse acontecer", diz o
avançado, explicando: "Então muitas equipas também
poderiam abandonar o campeonato a meio, porque
houve jogos em que foram prejudicadas. São situações
normais, os jogadores também erram."
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WIP

SELEÇÃO Luis Sénica vai levar 13 jogadores para o Luso, a
8 de agosto, mas à China irão apenas dez

Gonçalo Alves soube por
O JOGO que estava entre os
convocados de Sénica para
o Mundial que vai jogar-se
na China, em setembro
••• "Estou convocado? Está
a dar-me uma boa notícia. É
por si que estou a saber. Estou
muito contente, é sempre um
motivo de orgulho vestir a camisola da Seleção e representar Portugal", assim reagiu
Gonçalo Alves à chamada da
Seleção Nacional (ver peça ao
lado) por parte de Luís Sénica,
que ficou a saber através de O
JOGO. "Agora há que descansar durante as férias, para depois chegarmos a agosto e trabalharmos por forma a estarmos bem no Campeonato do
Mundo da China, onde o nosso objetivo é sermos campeões", disse o jogador do FC
Porto, lembrando as vantagens de Portugal ser campeão
da Europa: "Depois de ganhar
o Europeu, a motivação é outra. Enquanto campeõeseuropeus, também olharão para
nós de outra forma e há que
aproveitar esse balanço para
fazer uma boa campanha no
Mundial."

Emoção e dor em
imagens parecidas
••• No final do FC Porto-Riba d'Ave, ou melhor, no fim do
Sporting-Benfica, os dragões
sagraram-se campeões nacionais e há uma imagem de GonçaloAlves, deitado, no recinto
do Dragão Caixa, de mãos na
cara. De anteontem, em Gondomar, dia em que os portistas
venceram a Taça de Portugal
frente ao Sporting de Tomar,

resultou uma imagemparecida, a que ilustra esta peça. "São
coisas diferentes. No Dragão
Caixa, foi a emoção do título,
foi a explosão de toda a adrenalina que estava presa. Em
Gondomar, foi por ter levado
uma sticada na cara", conta o
avançado do FC Porto. Dessa
situação, resultou um livre direto que na altura deu o 2-0.

"Vamos trabalhar
mais para ter
competência,
para ganhar

todos os tfti lios"

"Não ter chegado
à final four a
Liga Europeia foi
algo que nos
ficou
atravessado"

Gonçalo Alves levou uma sticada na final da Taça

"Esta Taca de
Portugal tem
muito valor,
temos muito
respeito por
Física e Tomar"

Núcleo duro
O Mündial
Luis Sénica fez
uma convoca
toria que
aposta na
continuidade

1‘

vel ao modelo competitivo
implementadopara este Mundial, acreditando que irá "aumentar a competitividade".
Em relação a um eventual
boicote dos jogadores do Benfica à Seleção, Sénica foi taxativo. "Não tenho informações
sobre esse assunto. Esta é uma
família que ultrapassa todos os
sumo swoutraio
*os A lista de convocados de problemas. Essas questões, se
Portugal segue uma linha de é que são um problema, nem à
continuidade para o Mundial porta do hotel ficam, é logo no
de hóquei em patins, integra- cruzamento da autoestrada da
do este ano nos Jogos Mundiais Mealhada", considerou.
Foram também divulgados
de Patinagem, e que irá decorrer, em Nanjing, de 27 de agos- osconvocados da Seleção femi nina e da Seleção masculina de
to a 9 de setembro.
"Dezjogadores estiveram no sub-20 que também irãoaNanEuropeu e três em Montreaux. jing, o que, segundo Paulo RoÉ um trabalho de continuida- drigues, vice da FPP, irá implide, de confiança, de rotinas de car uma grande logística. "É
equipa e de gente que manifes- uma comitiva de 70 a 80 pestoucompetência.Acreditoque soas. É uma experiência nova,
haverá empenho de todos para mas estamos a superá-la aos
dificultar as escolhas finais", poucos com a ajuda de parceiadmitiu o selecionador, em ros", admitiu.
conferência de Imprensa, colocando Portugal no lote de favoritos, embora o título mundial CONVOCADOS
escapedesde2003."Estegrupo
já deu indicadores de excelên- An9c40 Girão (Sport n9)
cia, coesão e evolução. Conti- Nélson Filipe (FC Podo)
nua a crescer. Temos de olhar Pedro Henriques (Reos/ESP)
para cima, porque é lá que gos- Henrique MagaiMes (Spod ing)
tamos de estar e é para lá que Lu(sQuerido (óquel Barcelos)
temos de caminhar.Há urna
Argentina extremamente Hildar Nitrias (F C Porto)
competente, a Espanha domi- João•'.."PSA'
Rocbigues (E3enfica)
nou muitos anos, mas também Nos» Rafael (Bentka)
há Portugal que, pela sua exce- Rata (FC Porto)
Barreiros (Oilveirense)
•lência, também tem de entrar. Ricardo
Relnaido Ventura (0quel Barcelos)
Estaremos lá para lutar pelo
nosso sonho", vincou. Luís Sé- Gonçalo Abres (FC Porto)
nica mostrou-se ainda favorá: João Souto (Olivelrense)
Selecionador nacional
confia na "excelência" dos
jogadores, garantindo que
Portugal irá lutar pelo
sonho de conquistar o
MundiaL Estágios são no
Luso e em Macau, aqui com
dois jogos particulares

"Dez jogadores
estiveram no
Europeu e trés em
Montreaux. E um
trabalho de
continuidade"
"Boicote dos
jogadores do
Benfica? Essas
questões nem à
porta do hotel
ficam, é logo no
cruzamento da
autoestrada da
Mealhada"
LukSénica
Seleclbnador nacional

rrm
Maria Vidra e Marlene Sousa (Benf ica).
Claudia Vkente e Inês Virente (Turquel),
inès caldeira (A_ Stuart HC Massam3),
Maria Silva. Renata Baionas e Catarina
Costa (Carvalhos). Beatriz Figueiredo e
Margarida Floréncio (AA Coimbra).
Bárbara Marques (Sanjoanense) e Marta
Vieira (Reus/ESP)
Rui Mendes, Carlos Ramos e Tomás
Poeira (Valor>90), Tiago Rodrigues
0-!,-,,,-.,rense), Bruno Gula (OC Barcelos).
Frederico Neves (Benf iça), Gonçalo
Pereira e António Trabulo (HC Braga),
Tiago Almeida e Hugo Santos
(SanJoanense), Gonçalo Nunes (CP
Akobendas/ESP) e kdo Urna (FC Porto)
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Sporting joga
com o Cocks

EM A EHF fez ontem o sorteio
do grupo de qualificação para a
Liga dos Campeões, com o
campeão Sporting a defrontar
os finlandeses do Cocks, enquanto os eslovacos do Tatran
Presov encontram os austria cos do Alpla HC Hard, a 2 de setembro. Os vencedores de cada
jogo decidem, dia 3, quem entrará no Grupo C ou D.
Falta saber quem acolherá
esta fase eliminatória, cuja de cisão será divulgada na quinta feira em Viena. Como o Tratan
Presov recebeu o torneio de
qualificação na época passada,
está na última ordem em relação aos direitos dos três restan tes clubes, segundo ditam os
regulamentos da EHF.
O sorteio dos Grupos A e B,
com os 16 clubes mais cotados,
e dos Grupos C e D, com mais 11
emblemas e a equipa apurada
no torneio de qualificação, realiza-se dia 30, no Castelo de
Ljubjana, na Eslovénia. o A.R.
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