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SC BRAGA
Câmara decide alienar
200 mil ações da SAD
Em reunião de executivo camarário,
com um voto contra do PS, a
Câmara Municipal de Braga decidiu
vender as participações que tem
nas SAD do SC Braga e do ABC
Andebol e assumirá os prejuizos
decorrentes dessas alienações. Que
no caso das 200 mil ações do SC
Braga. o equivalente a 17.14 por
cento do capital social da SAD
arsenalista, implicarão a perda de
800 mil euros.
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O treinador Carlos Resende devolveu o ABC aos grandes palcos intemadonals e os bracarenses querem voltar a brilhar 15 anos depois

Benfica recebe o Belenenses
O jogo entre ABC e Sporting foi
adiado para dia 28 mas a 4.° jornada realiza-se esta noite
A visita do Belenenses à Luz,
hoje, a partir das 20.00 horas, é
um dos focos de atenção da quarta jornada do Nacional masculino
da I divisão, com os benfiquistas
prontos para mostrarem que a derrota pesada (26 -18), no Dragão,
foi um percalço na corrida do candidato. Resta saber se o grupo de
Florêncio Jr terá capacidade para
• alterar isso. Mas há muito mais a

não perder nesta ronda — ABC-Sporting está remarcado para dia
28 devido à presença do ABC na
Champions —, nomeadamente na
Maia, onde a equipa de Paulo Faria enfrenta o Madeira, SAD, com
quem partilha sete pontos na classificação. Mesmo ao lado, no pavilhão municipal, o ISMAI recebe
os açorianos do Sp. Horta, enquanto o Avanca faz as honras da casa
ao FC Porto. Em Fafe, o grupo de
José António Silva mede forças com
a recém chegada AA S. Mamede e,
em Lisboa, o Boa Hora reencontra

CALENDÁRIO +Hoje 4lomada
Benfica-Belenenses
20.00 h
Pavilhão n.° 2 da Luz. em Lisboa
ISMAI-Sp. Horta
21.00 h
Pavilhão Munk01, na Mala
Avanca-FC Porto
21.00 b
Pavilhão Comendador Adelino D. Costa, em Avanca
Boa-Hora-Arsenal
21.00 h
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa
AC Fafe-AA S. Mamede
31.00
Pavilhão Munldpal, em Fafe
Aguas Santas-Madeira, SAD
2L00 h
Pavilhão do Água Santas, na Mala
ABC-Sporting
dia 28, 21.00
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

um velho conhecido, o Arsenal, já
que ambos subiram este ano à I diE. D.
visão.
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LIGA DOS CAMPEÕES
LIGA DOS CAMPEÕES
A ddade turca de
lzmit apadrinha o
regresso dos
minhotos à
Champions, que
jogam esta noite
à procura dos
primeiros pontos
no Grupo D, antes
do Jogo em Braga,
dia 1 de outubro,
com os
dinamarqueses do
Holstebro

Sonho começa
hoje na Turquia
ABC defronta Besiktas na Liga dos Campeões o Minhotos regressam
à fase de grupos 15 anos depois o Apuram-se os dois primeiros
por

HUGO COSTA
AIS de 15 anos depois, o
ABC está de volta à fase
de grupos da Liga dos
Campeões, pela mão do
treinador Carlos Resende, após o o apuramento garantido
na Áustria, perante o Bregenz.
Hoje, os bracarenses protagonizam a partida inaugural da edição deste ano da Champions, em
solo turco, perante o Besiktas a
contar para o Grupo D — que conta ainda com Nantes, Bjerringbro,
Motor Zaporozhye e Dínamo Bucareste —, qualificando -se os dois
primeiros. E, se durante a década
de 90, o ABC fez brilharetes na
melhor prova de clubes do Velho
Continente, amealhando cinco presenças na fase de grupos, uma ida
à final (1993 /94) e ainda três participações nos 1/4 de final, a ambição agora é idêntica. «Falando
por experiência própria, vai sempre
ser um jogo que nos vai trazer alguma ansiedade e momentos em que
vamos revelar inexperiência, uma
vez que é a estreia numa competição destas e são fases que todos passam nesta situação. Mas já estamos
nesta espera há mais de dois anos e
meio, altura em que traçámos o objetivo de alcançar este patamar»,
explicou Hugo Rocha, com a meta de
passar à fase seguinte. «Todas as
equipas que aqui estão têm qualidade e têm demonstrado isso. O Besiktas é uma equipa que não tem
muita assistência em casa, mas tem
qualidade, jogadores fortes e um pi-

M

GRUPO A
Veszpréni (Hungria)
Barcelona (Espanha)
Paris SG (França)
Blerringbm (Dinamarca)
Wisia Plock (Polónia)
Flensburg (Alemanha)

Kadetten (sukai
lael (Alemanha)
GRUPO B
Rheln—Neckar Lowen (Alemanha)
Klelce (Polónia)
Vardar (Macedónla)

Zaweb (Croáda)
Meshkov Brest (Blelorrússia)
Pldc Szegéd (Hungria)

ceije (Esiovénia)
Krlstianstad (Suécia)

GRUPO C
Naturhouse (Espanha)
Metalurg (Macedónia)
Cheithov;kle (Rússia)
Montpellier (França)
Eiverum (Noruega)
Presov (Esio_váquia)

GRUPO D
Nantes (França)

ABC (Portn1241
Dinamo Bucareste (Roménia)
Holstebro (Dinamarca.)
Motor (Ucrânia)

ABC a pensar
no `play-off que
dá acesso à elite
Depois do alargamento de 24 para
28 equipas, em 2015, o formato da Liga
dos Campeões mantém-se, ou seja,
oito equipas nos grupos A e 13, com o
primeiro classificado de cada grupo a
apurar-se diretamente para os 1/4 de
final. Os restantes clubes, até 6.° lugar, seguem para os 1/8 de final.
Nos grupos CeDo modelo é diferente. Cada um contém seis equipas e
apenas os dois primeiros classificados
garantem o apuramento para o play-off,
em março (entre 1 e 5, a 1.' mão, e entre 7 e 12, a 2.'). Neste play-off, o 1.'
classificado defronta o 2.° do outro
grupo, numa eliminatória de duas mãos
e os vencedores seguem para os oitavos. A partir dai, jogam, no mínimo,
mais seis partidas com os 10 classificados dos grupos A e B, e mais duas
com os dos grupos C e D.
H. C.

Besiktas (Turquia)

vot que é uma referência. São jogadores grandes e fortes. Não será muito semelhante à nossa em termos físicos, mas a qualidade deverá ser
semelhante», considerou o atleta.
Por seu lado, o pivot João Gonçalves acrescentou: «Tivemos mais
tempo — quatro dias — para preparar este duelo e isso é positivo. Creio
que que cumprimos a nossa missão
na preparação desta partida, vamos
à Turquia para tentar garantir a vitória. Espero um jogo muito dum, em
que a inexperiência da equipa nestas competições poderá revelar-se»,
alertou. A última participação do
ABC na Champions aconteceu em
2000/2001.
MAIS PORTUGUESES EM AÇÃO

O Wisla Plock, de Tiago Rocha e
Gilberto Duarte, está no grupo A e
tem um começo fortíssimo, defrontando na Polónia, domingo, o Barcelona, tendo ainda equipas do calibre do Veszprém, Paris SG,
Bjerringbro, Flensburg, Kadetten e
Kiel. A arbitragem lusa também começa na 1.a jornada: Duarte Santos/Ricardo Fonseca na Rússia, no
Chekhovsie Medvedi-Naturhouse
La Rioja, e Eurico Nicolau/Ivan Caçador no Holstebro-Dinamo Bucareste, domingo, do grupo do ABC.

ABC deseja urn dos
dois primeiros lugares
do Grupo D para
se manter na prova
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ABC/UMinho estreia-se hoje na
‘Champions’ em casa do Besiktas

ACADEMISTAS jogam na Turquia, a partir das 19 horas locais (17 horas em Braga), defrontando o Besiktas no primeiro dos jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões.
LIGA DOS CAMPEÕES

| Carlos Costinha Sousa |

O ABC/UMinho joga hoje, na
Turquia, o primeiro dos vários
encontros relativos à fase de
grupos da Liga dos Campeões.
O adversário é o Besiktas e aos
bracarenses apenas um resultado
positivo interessa. E esse resultado positivo é uma vitória que
permita aos academistas entrarem com o pé direito neste regersso à competição.
Hoje, a partir das 19 horas locais (17 horas em Braga), o
ABC/UMinho defronta o Besiktas Mogaz HT, que participa pelo terceiro ano consecutivo nesta
fase da Liga dos Campeões, em

busca do primeiro triunfo na
EHF Champions League.
A equipa de Carlos Resende
vai jogar em Arasta, Izmit, a partida da primeira jornada do Grupo D, que será dirigida pela dupla de árbitros noruegueses
composta por Rune Kristiansen
e Oistein Pettersen.
Os academistas não espera facilidades na Turquia, mas querem regressar a Portugal com a
primeira vitória no Grupo D da
competição. Como sempre, a
equipa orientada por Carlos Resende vai lutar até ao fim pelo
melhor resultado possível, já
que, na altura de fazer as contas,
todos os pontos e golos poderão
fazer diferença.

DR

ABC/UMinho estreia-se hoje na edição de 2016/2017 da Liga dos Campeões
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4.ª Jornada
Arsenal joga hoje
em casa do Boa Hora
Apesar da participação dos bracarenses do ABC/UMinho na fase
de grupos da Liga dos Campeões,
o campeonato nacional da I Divisão não pára e disputa-se, também hoje, a quinta jornada da
competição.
Destaque para o Arsenal Andebol
que procura ainda a primeira vitória na I Divisão e joga hoje, a
partir das 21 horas, em casa do
Boa Hora, um adversário que está na mesma situação dos bracarenses.
Os jogos desta quarta jornada do
Campeonato Nacional de Andebol da I Divisão que hoje se disputam são os seguintes:
ISMAI - SC Horta
Benfica - Belenenses
Avanca - FC Porto
Boa Hora - Arsenal Andebol
AC Fafe - AA São Mamede
Águas Santas - Madeira SAD
O duelo entre ABC/UMinho e
Sporting foi adiado para o próximo dia 28 de Setembro.
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JOANA SOUSA

Depois de 14 anos a jogar andebol, Ana Andrade enfrenta, agora, o desafio mais complicado de ultrapassar

D.R.

Em Agosto, Ana Andrade recebeu a distinção de melhor jogadora

Ana Andrade desperta de um
sonho e depara-se com a realidade
Andebol Jovem natural de S. João da Madeira, eleita há menos de um mês a “melhor jogadora do campeonato”, teve
de abandonar a modalidade aos 28 anos, por motivos profissionais
Adérito Esteves
No princípio era o sonho. Campeã nacional, jogar pela selecção em S. João da Madeira - a
sua terra natal - e ser eleita a
melhor jogadora do campeonato. Porém, ao olhar, agora,
para os últimos meses, a andebolista Ana Andrade não vê
apenas três sonhos realizados.
Vê sinais de que “se calhar” tinha de ser assim o final da sua
carreira de jogadora... aos 28
anos. “Tantos sonhos, com a
eleição como melhor jogadora
como cereja no topo do bolo,
parecia que fazia adivinhar”,
confessa, num sorriso irónico.
Mas o tempo não é para sorrisos. Talvez no momento em
que atingiu o pico da sua
forma, a sanjoanense Ana Andrade viu-se obrigada a interromper a ligação de 14 anos à
sua modalidade. E tudo porque, em Portugal, poucas vezes
são dadas condições para que
os melhores atletas das modalidades ditas amadoras se dediquem apenas ao desporto.
Formada na Sanjoanense e
com uma passagem pelo Colégio de Gaia antes de chegar,

há sete anos, ao Madeira SAD
– o clube com mais títulos no
andebol feminino nacional -,
Ana Andrade concluiu, há cerca
de um ano, o seu curso de Enfermagem. Depois de alguns
meses de incerteza, em Agosto,
iniciou um estágio profissional
na sua área, sendo essa a principal razão para que não lhe
seja possível conciliar a profissão com a prática do andebol.
No estágio, Ana Andrade tem
de trabalhar ao fim-de-semana,

algo que a impediria de marcar
presença nos jogos.
Sem opção… e com
propostas de todo o lado
“Neste momento, não tenho
outra solução”. As palavras de
Ana Andrade não parecem bater certo. Como é que uma atleta
internacional no topo da sua
forma pode não ter alternativa,
depois de um ano em que foi
eleita a melhor jogadora do
campeonato? Ainda para mais,

com propostas de todas as principais equipas do andebol nacional. Todas gostavam de contar com a jogadora, mas a todas
a jogadora teve de dar a mesma
resposta. “Neste momento, a
única forma de eu poder deixar
o meu estágio profissional é se
arranjar um contrato de trabalho, que, depois, me permitisse
fazer trocas de turnos”, explica
ao nosso jornal.
“Eu sei que o andebol não vai
ser a minha profissão, não é

Ulisses Pereira lamenta situação da atleta
O aveirense Ulisses Pereira,
seleccionador nacional, dizse “bastante triste” com a situação que está a ser vivida
por uma das jogadoras que
faz parte das suas escolhas
habituais para representar
a selecção. “Tanto para o
campeonato como para a
selecção, é uma pena não
contar com uma jogadora
como a Ana Andrade”.
Na opinião do técnico, porém, o caso de Ana Andrade
é o exemplo perfeito das di-

ficuldades vividas pelo andebol feminino. “Estas situações estão sempre a
acontecer com dezenas de
atletas, agora tem mais impacto porque é com a jogadora que foi eleita a melhor
do último campeonato”,
acredita, recordando que
“são poucas as jogadoras
que recebem e mesmo essas não conseguem viver
com aquilo que recebem”.
Nesse sentido, Ulisses Pereira considera essencial

para a melhoria do andebol
feminino nacional a saída
de mais atletas para o estrangeiro. “Para que o
nosso andebol possa dar o
salto, precisamos de ter
cada vez mais atletas a jogar lá fora. E isso não tem a
ver com o trabalho que se
faz nos clubes, que é muito
bom. Tem a ver com a
criação de condições para
que as atletas possam ter
o andebol como prioridade”, sentencia. |

isso que me vai meter pão na
mesa, mas, por não ter alternativa, tenho de abdicar de jogar andebol, algo que adoro fazer, modalidade à qual me apliquei ao máximo nos últimos
14 anos”, lamenta, reconhecendo que, juntamente com as
propostas desportivas, vários
clubes tentam ainda encontrar-lhe colocação profissional
na sua área, que lhe permita
conciliar aquelas duas actividades.

Um percurso de sonho
que embate… na realidade
A presença do nome de Ana
Andrade entre os das melhores
jogadoras do campeonato não
aconteceu só nesta época. Há
dois anos, já tinha sido uma das
três finalistas, num ano em que
a vencedora foi a aveirense Mariana Lopes, então jogadora do
Alavarium. Porém, esse historial conta pouco no momento
em que a ainda jovem jogadora
tem de optar entre a carreira de
andebolista e a profissão.
“Não posso arriscar. Se eu
abandonasse o estágio ia ter
muitos prejuízos. Por muito que
goste de jogar andebol, não o
posso fazer”, conclui a atleta.
“Em Portugal, ainda se vive um
pouco à margem do que acontece lá fora, onde, desde muito
novas, as miúdas são incentivadas a praticar desporto, e há forma de conciliar isso com aulas
e, mais tarde, com o trabalho”,
justifica, uma opinião partilhada
por Ulisses Pereira, seleccionador (ver caixa). “Ter de deixar de
jogar tão nova não era algo que
tivesse em mente”, reconhece a
jogadora que, em poucos meses, foi do sonho à realidade. |
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Melhor andebolista
tem de deixar de jogar
Ana Andrade | P29
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“Será um jogo
muito difícil”
Antevisão A Artística de Avanca recebe, esta noite,
a equipa do FC Porto em jogo referente à quarta jornada
do campeonato. Treinador quer ver a equipa confiante
D.R.

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
A equipa sénior masculina da
Artística de Avanca recebe,
hoje, pelas 21 horas, no Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca, a equipa do FC Porto,
uma das mais sérias candidatas ao título nacional.
Prevê-se um jogo de grau de
dificuldade elevada para a
equipa de Carlos Martingo, que,
mesmo reconhecendo o favoritismo dos “azuis e brancos”,
expressou o desejo de ver a sua
equipa dar uma boa resposta
em campo. “Sabemos que será
um jogo extremamente difícil.
O FC Porto vem muito motivado pela clara vitória na jornada anterior, diante do Benfica,
mas nós vamos tentar contrariar todo esse favoritismo”, afirmou o técnico, que espera que
a Artística de Avanca mantenha
o elevado nível patenteado nas
três jornadas anteriores, nas
quais somou duas vitórias e
uma derrota por apenas dois
golos (23-21), na Madeira, diante
do Madeira SAD.
“Esperamos que a equipa

Carlos Martingo diz que a Artística vai tentar contrariar o FC Porto

consiga manter os níveis de
confiança que tem tido neste
arranque de época”, para que,
dessa forma, “consiga discutir
ao máximo o jogo diante dos
dragões”, disse o responsável
técnico da Artística de Avanca,
que ocupa o quinto lugar no
campeonato.

Carlos Martingo tem todo o
plantel à disposição, inclusive
já poderá contar com com o
último reforço, o cubano Reiner Taboada, jogador internacional pela Selecção A do seu
país e que será, certamente,
uma mais-valia para a equipa
de Avanca. |
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Madeira SAD defronta hoje Águas Santas
O Madeira Andebol SAD cumpre
esta noite, a partir das 21 horas na
Maia, frente ao Águas Santas, a
quarta jornada da fase regular do
campeonato nacional da I divisão
em seniores masculinos.
lima partida entre equipas
muito 'iguais' e curiosamente
também empatadas na tabela
classificativa com sete pontos,
embora os madeirenses surjam
colocados no terceiro lugar e os
nortenhos na sétima posição.

Duas vitórias e uma derrota são
os números que Águas Santas e
Madeira SAD apresentam à entrada desta ronda sendo que a
única derrota dos madeirenses
foi fora, em casa do Benfica e a
derrota do Águas Santas foi no reduto do Sporting.
Um encontro portanto entre
formações que lutam pelas mesmas metas e com um grau de dificuldade acentuado para ambas as
cores. H. D. P.
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Falta aprovação da assembleia municipal

Câmara põe à venda
20 mil ações do ABC
A Câmara Municipal de Braga (CMB) decidiu,
na reunião descentralizada do executivo municipal, que se realizou, na segunda-feira passada,
na sede da Junta de Freguesia de Penso S. Vicente, alienar a totalidade das 20 mil ações do
ABC Andebol SAD que estão na posse da CMB.
O executivo liderado por Ricardo Rio informou, ontem, em comunicado enviado às redações, que «a participação municipal, num total
de 20 mil ações, representa 40% do respetivo
capital social, com preço de aquisição de 100
mil euros».
«Após esta aprovação em reunião do Executivo Municipal, compete à Assembleia Municipal (AM) deliberar sobre a alienação destas participações sociais do Município», junta a
mesma nota. As 20 mil ações serão, depois, caso a AM vote favoravelmente a alienação, colocadas à venda, através de uma OPA (Oferta Pública de Venda).
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Estreia na Liga dos Campeões marcada para as 17h00, com o Besiktas

DR

ABC/UMinho à conquista da Turquia
tiansen e Oistein Pettersen.
O ABC/UMinho não
espera encontrar facilidades na Turquia, onde mora uma equipa que marca presença, pelo terceiro
ano consecutivo, na fase
de grupos da EHF Champions League.

Arsenal visita hoje
Boa Hora

pedro vieira da silva

hoje! O dia que os andebolistas, técnicos,
dirigentes e adeptos do ABC/UMinho
tanto sonharam vai tornar-se real, esta tarde, a

É

partir das 17h00, com o
regresso da turma academista aos palcos principais, isto é, à Liga dos
Campeões.
A turma minhota, treinada por Carlos Resende,
mede forças com o Besi-

ktas Mogaz HT em Arasta,
Izmit (arredores de Istambul, Turquia), em jogo da
primeira jornada do Grupo D da principal competição europeia de andebol
e que será dirigido pelos
noruegueses Rune Kris-

A nível interno, a quarta
jornada do campeonato
de andebol realiza-se hoje, com exceção do ABC-Sporting, que foi adiado
para o dia 28 de setembro
devido aos compromissos
europeus dos bracarenses.
A ronda abre com
o Benfica-Belenenses
(20h00), seguindo-se, às
21h00, o Boa Hora-Arsenal da Devesa, ISMAI-Horta, Avanca-FC Porto,
Fafe-S. Mamede e Águas
Santas-Madeira.
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CAMPEÕES
ABC joga hoje na Turquia
para a primeira jornada da fase
de grupos da Liga dos Campeões
europeus de andebol.
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A C ESTÃ DE VOLTA À El
Portugal volta a ter uma
equipa na fase de grupos da
Liga dos Campeões, lugar
conquistado pelo ABC,
urna referência europeia,
pois já foi vice-campeão. O
primeiro jogo é hoje, em
Istambul, às 1.7hoo

O ABC, após ter conquistado o seu lugar numa eliminatória disputada na Áustria,
em casa do Bergenz, onde ultrapassou este clube (33-32)
e o Maccabi, de Israel (34-27),
conseguiu com que Portugal 'Depois de duas
fosse um dos 19 países pre- finais da Challenge
sentes neste patamar eleva- este
plantei queria
AUGUSIONIRRO
do. Refira-se que só sete te••• Na outra extremidade rão mais do que uma equipa: jogar ao nível mais
da Europa, e depois de uma França e Alemanha, com alto"
longa viagem, o ABC inicia três, e Dinamarca, Espanha, Carlositestaide
hoje a fase de grupos da Liga Hungria, Polónia e Macedó- Treinador do ABC
de Campeões, em casa do Be- nia, com duas.
siktas. Será o primeiro de1.0
O ABC parte com ambição,
jogos do Grupo D, que apura- tal como o FC Porto no ano "Queremos os dois
rá os dois primeiros para uma passado - só perdeu a luta pe- primeiros, os que
eliminatória com os melho- los oitavos no último jogo -, se classificam para
res do Grupo C, valendo esses com a particularidade notá- a fase seguinte"
jogos o acesso aos oitavos de vel de só ter jogadores nacio- IlagoRocha
final. Tal como no ano passa- nais num plantei onde a ex- Jogador do ABC
do, esta Champions integra periência e a maturidade se
quatro grupos, mas de quali- destacam. Para a equipa de
dades distintas. Os dois pri- Carlos Resende este é um "Aqui sabemos o
meiros incluem os clubes momento único, que o poli- verdadeiro
com melhor ranking euro- valente Hugo Rocha destaca: significado da
peu, têm oito equipas cada e "Será um jogo que vai trazer palavra equipa"
valem, cada um, seis passa- ansiedade a qualquer joga- ElambertoOomes
gens à fase seguinte.
dor, tenha 20 ou 30 anos. Não Guarda-redes do ABC

é uma espera de duas ou três
semanas. Há dois ou três que
temos como objetivo atingir
este patamar". A este encontro seguir-se-ão, no espaço de
dois meses e meio, outros
nove, estando o objetivo definido. "Ficar nos dois primeiros, os que se classificam

para a fase seguinte", garante
Rocha.
O estudo do Besiktas está
feito e é João Gonçalves, um
pivô formado em Braga a explicar o que esperar dos turcos: "Não é uma equipa que
tenha grande assistências
em casa, mas tem qualidade,

Tiago Rocha e Gilberto no topo
Além dos jogadores do ABC, mais dois portugueses vão
alinhar na Liga dos Campeões, Tiago Rocha e Gilberto
Duarte, jogadores do vice-campeão polaco, Wisia Plock.
A equipa dos dois ex-portistas está no grupo dos mais
fortes e começa a campanha no próximo fim de semana,
em Barcelona. No Grupo A estão ainda Veszprem, PSG,
Silkeborg, Flensburg, Schaffhausen e Kiel, um lote
muito poderoso, mas a verdade é que seis equipas serão
apuradas para os oitavos de final. Haverá mais emigrantes portugueses nas competições europeias, mas, tal
como FC Porto e Benfica, a jogar na Taça EHF. Já na
segunda ronda, além dos clubesyortugueses entra o
Csurgoi, da Hungria, onde joga Alvaro Rodrigues. Jorge
Silva (Granollers) e Filipe Mota (Anaitasuna) estão em
clubes espanhóis que só jogam na eliminatória seguinte.
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S RIVAIS
BESIKTAS
(Turquia)

É um octacampeão
nacional
O Besiktas é a referência turca na Europa. Esteve na fase
de grupos nasduas últimas
épocas, tendo ganho um jogo
em cada. Vénceu os oito últimos títulos nacionais e tem
sete estrangeiros, de quatro
nacionalidadei.

HOISTEBRO
(Dinamarca). -

Uma estrela há
multo sonhada
Há muito procurada, esta
fase de grupos é a
concretização de um sonho
para o segundo emblema dinamarquês. Foi finalista da
Taça EHF em 2012/13 e tem
seis estrangeiros de quatro
países, sendo um congolês.

!IMITES
(França)

2

É o terceiro clube
francês
Apesar de ter sido quinto na
liga francesa, por decisões
administrativas teve acesso à
Champions como terceiro
clube do país. É um dos dois
estreantes e não campeão
nacional do grupo. Tem seis
estrangeiros, de cinco países.

tem peso e sabe jogar. Tem
jogadores grandes e fortes e o
pivõ é uma referência. Vai ser
um jogo multo duro e a experiência do ABC terá de se fazer sentir".
A estreia em Braga será a 1
de outubro, frente ao Holstebro. Hugo Rocha sabe o que
esperar do Grupo D: "Entre
as seis equipas haverá duas
fortes, duas médias e duas
mais fracas. A diferença pode
sempre fazer-se num bom
resultado fora, para que se tenha uma mínima vantagem
no final. No futuro, um ponto aí perdido pode fazer toda
a diferença".
CALENDÁRIO
CHUPO ri
Besktas Mogaz - ABC
Hoje
1 de outubro ABC-Hobtebro
9 de outubro Nantes-ABC
15 de outubro ABC-Dínamo de Bucareste
22 de outubro Motor Zaporeebye-ABC
12 de novembro AMIC.MoterZaporozhye
19de novernbro AIK-Beeklaskloliez
27de novembro Holstebro-SAIK
01 de dezembro Mamo Ducareste4NBC
08 de dezembro ABC-Nantes

MANO DE
BUCARESTE
(Roménia)

Um ><egresso 10 anos

depois

É uma referência do andebol
europeu, que volta à Liga dos
Campeões dez anos após a
última presença. Conta com
várias presenças na Taça
EHF, prova em que foi
semifinalista em 2003/04.0
plantei integra quatro
iranianos e um francês.

MOTOR
ZAPORODIVE
(Ucrânia)

Tetracampeão dentro

de casa

Venceu os últimos quatro
títulos ucranianos, em
2014/15, eliminou o FC Porto
e é a equipa do grupo com
melhor registo na prova,
onde chegou aos oitavos de
final em 2013/14 e 2015/16.
Conta com sete estrangeiros,
Sendo cinco russos.
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AGE\
ANCE60i.
Liga dos Campeões - Fase de
Grupos -1.° Jornada - Grupo D:
Beslictas-ABC,17h00.
Campeonato Nacional-1.a Fase
- 4.' Jornada:
Benfica-Belenenses, 20h00;
Maia-Sp. Horta, 21h00;
Avanca-FC Porto, 21h00; Boa
Hora-Arsenal, 21h00; Fafe-São
Mamada, 21h00; Águas
Santas-Madeira SAD,21h00.
BASQUETE P.01
Torneio Internacional SL
Benfica: Jogo do 3.°e 4.° lugar,
18h30; Final às 21:30. Jogos no
Pavilhão Fidelidade, no Estádio
da Luz.
CICLISMO
Eneco Tour/Tour do Benelux,
com a participação de Nélson
Oliveira (Movistar) e Mário
Costa (Lampre-Merida),
a decorrer na Holanda
e na Bélgica até dia 25.
II Liga - 8.a Jornada:
Fafe-Portimonense,16h00; V.
Guimarães B-U. Madeira,16h00;
Cova da Piedade-Académica,
16h00; Gil Vicente-Freamunde,
16h00; Varzim-Olhanense,
16h00; Ac. Viseu•Braga B,17h00;
FC Porto B-Covilhã,17h00;
Benfica 8-Leixões,18h00;
Famalicão-Penafie1,18h00.
Campeonato do mundo
Colômbia' 2016 - Oitavos de
final: Portugal-Costa Rica, 02h00.
Mundial de Juniores - ISA
World Junior Surfing
Champlon.ship, com
a participação de urna seleção
portuguesa, a decorrer na Praia
do Monte Verde, Ribeira Grande,
ilha de São Miguel.
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NACIONAL K PORTO E
BBIRCA JOGAM HOJE
O campeonato nacional de
andebol, com exceção do
jogo entre o ABC e o Sporting, que se disputará dentro
de uma semana no Flávio Sá
Leite, cumpre hoje a quarta
jornada, tendo como destaque a deslocação do FC Porto,
que se mantém invicto, a
casa do Avanca, que só teve
uma derrota. O Benfica recebe o Belenenses e o Águas
Santas acolhe o Madeira
SAD, prometendo emoção.
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.C;T,OPA IRES
GRANDES MS TARDE
Além do ABC, os outros três
candidatos ao título português têm compromissos europeus pela frente. Na Taça
EHF, já em outubro, o FC
Porto jogará na segunda ronda, frente aos eslovenos do
Koper, e o Benfica com os luxemburgueses do Kaerjeng.
Na Taça Challenge, o Sporting, terá, na primeira ronda,
agendada para novembro, o
ASD Romagna, de Itália,
como adversário.
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Agenda
ae~ -Llee eka Campeões (Fase de Gaipo) - BesAdas-ABC (17)
1.*Ohesk leselonel (L. Fru) - Maeal5HAI-Sp. Horta (a), Benfka-Belenenses (201 Avanes-F C. Pulo
(211 Boa Hora -Ar,rnal ~Nas (211 Fate-Ac. 5 Mernede (21). Aguas Sareeas-Makka SAD (21)
Beeimebell - Tomas Inkineedeeeel asilado-Ap 3, N'loques (12.301 aerifica-Mai:Ra (2130
legasse orelhão da lea
Iliee~al -tlppw-Fek-Paraaonense (181 V Calmarias B41 Madeira (.16), C Piedade-Azadeneka 0131
Ga voem-Remem* (UB Verarte-Oharanse UB/ Wela-Sania Oaa (161Ac NAseu-Braga 8 ar& F C
Pano 8-Sp. 64*(171 enfita B-Leboes a81 Farnakao-Penatel (20301
pua e Empai 2017 (faè-17) - Ge/pote - Portugal-Escama? - rim sieTuna» ás
gio (onceçaol Malia-PaisdeGairs(17 - Mn Carbs Duarte/Parrphsa)
Pakel- Caeseeares ek Mude keekeaelà OLaaS de Irei - 2a~anca( 2 - madeugada de 221
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Autarquia estuda doação
de ações à SAD do S.C. Braga
BRAGA A Cámara de Braga aprovou, anteontem à noite. em reunião
do Executivo. a venda das ações
que detém nas Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) do S.C. Braga e do ABC Andebol, mas o processo. motivado por questões legais", pode não estar fechado. Isto
porque. no caso do clube de futebol, a Oposição sugeriu que a Autarquia estudasse a possibilidade
de doar as participações que detém, "para salvaguardar interesses"
da coletividade. algo que o edil acolheu com bons olhos.
De acordo com a proposta aprovada, o Município vai pôr à venda
na Bolsa de Valores as 200 mil
ações que detém na SAD do S.0

Ricardo Rio admite desça. de ações

Braga por um euro cada, o poderá
representar uma perda de 800 mil
euros para a Autarquia, já que estas
foram compradas, na gestão sodalista, por um milhão de euros (cinco euros cada ação). No caso do
ABC. a participação de 40% (um total de 20 mil ações que custaram
100 mil euros) será colocada em
hasta pública.
O presidente, Ricardo Rio, não
esconde que os 200 mil euros que
pode obter das ações no S.C. Braga
"davam Jeito" mas, por outro lado.
entende que a doação, se legal. vai
"salvaguardar o controlo acionista
por parte do clube". Por isso, "se
houver margem para reverter o
processo, fá-lo-emos", garantiu. s.r.
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PARA SER ENFERMEIRA

IvIVP. Ana com o troféu de melhor jogadora da época passada

Ana Andrade 'forçada'
a abandonar pavilhões
Ee Durante o mês de julho, as
queixas,sobre a falta de apoio às
modalidades amadoras em Portugal tiveram tempo de antena.
A cada cobrança por medalhas
nos Jogos Olímpicos, os atletas
aproveitaram a atenção mediá tica, que raras vezes têm, para
alertar para a realidade em que
têm de trabalhar.
Coma nova época desportiva a
começar, mais um _exemplo
emerge, desta vez no andebol feminino. É a situação de Ana Andrade, internacional A e campeã
nacional pelo Madeira SAD. Apesar de ser uma das melhores exe cutantes da modalidade, a atleta
natural de S. João da Madeira
está, neste momento, sem clube.
E o mais provável é que não possa
defender em campo, o título de
`Melhor Jogadora', que lhe foi
atribuído na época passada.
Este cenário não se justifica
por falta de propostas para a
atleta de 28 anos. Todas as principais equipas do campeonato
demonstraram interesse em
contar com Ana Andrade. O
problema é que a atleta, que
concluiu o curso de Enfermagem há cerca de um ano, está a

fazer um estágio profissional
que, até abril, a obriga a trabalhar aos fins de semana. "Neste
momento, a única forma de deixar o estágio é arranjar um contrato de trabalho, que me permita fazer trocas de turnos para
poder jogar", revelou a Record.
Obrigada a optar entre a profissão para a qual estudou - o
desejo de concluir o curso fez
com que, em anos anteriores,
recusasse algumas propostas
do estrangeiro-, Ana Andrade
sente-se sem saída: "Apesar de
ser algo que adoro fazer, sei que
o andebol não me vai meter pão
na mesa", confessa, lamentando que, "por não ter alternati va" , tenha de abdicar da mo
dalidade à qual se dedicou nos
últimos 14 anos.
Sem solução
"É claro que queria continuar a
jogar, mas neste momento não
tenho outra solução. Está muita
coisa em jogo e não posso arriscar. Se eu abandonasse o estágio
ia ter muitos prejuízos, por isso,
por muito que eu goste de jogar
andebol, não o posso fazer", la mentou Ana Andrade. o A.E.

Selecionador Ulisses Pereira lamenta
Ouvido por Record, Ulisses Pereira, selecionador feminino,
diz que "é uma pena o Campeonato e a Seleção Nacional não
poderem contar com uma atleta como Ana Andrade". O treinador deixou um alerta: "Isto
mostra as dificuldades que o
andebol feminino tem, pois
são poucas as jogadoras que
recebem. E mesmo essas não
conseguem viver com aquilo
que ganham." Nesse sentido,
Ulisses Pereira recorda que

"estas situações estão sempre
a acontecer com dezenas de
atletas", defendendo também
que o andebol feminino português só poderá dar o salto
quando houver cada vez mais
atletas a jogar no estrangeiro.
"E isso não tem a ver com o trabalho que se faz nos clubes,
que é muito bom. Tem a ver
com a criação de condições
para que as atletas possam ter
o andebol como prioridade",
considerou Ulisses Pereira.
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CAMPEÃO NACIONA NA TURQUIA

Champions arranca com ABC
O tiro de partida da 573 edição
da Liga dos Campeões vai ser dado
hoje (17h00, em Portugal Continental), em Arasta, Izmit (Turquia), com o campeão nacional
ABC a tentar impor-se frente à
turma do Besiktas, na 1.' jornada do
Grupo D, que repesca os dois primeiros para um playoff que dá
acesso aos oitavos - de-final.
Trata-se de um duelo em que o
favoritismo recai na turma oto-

GRUPO D (Ia JORNADA)
Besiktas (TUR)-ABC (POR)
17h00
M. Zaporozhye(UCR)-Nantes(FRA)
amanhã
Holstebro (DIN)-D. Bucareste (ROM) domingo

mana, não só porque joga perante
o seu público, mas porque é a 44
cabeça de série, está pelo segundo
ano consecutivo na fase de grupos
da Champions e tem sete jogadores oriundos da escola jugoslava.

Já o clube minhoto, finalista da
mesma prova em 1994 e atual
campeão da Challenge, está no 6°e
último lugar da cotação do Grupo
D, cujos principais candidatos ao
apuramento para a próxima fase
são os franceses do Nantes e os dinamarqueses do Holstebro.
Também Tiago Rocha, pivô dos
polacos do Wisla Plock, entrará
em cena no domingo, na receção
ao Barcelona, no Grupo A. O A.R.
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CAMPEÃO NO BENFICA
VOLTA Á LUZ COM O BELÉM
João Florêncio Júnior,
antigo adjunto de
Donner, quer contrariar
favoritismo das águias
ALEXANDRE REIS
R Já se passaram oito anos desde
que o Benfica foi campeão, sob a
batuta do treinador Aleksander
Donner, mas a história não se apa ga. E João Florêncio Júnior, então
adjunto do técnico com mais títulos conquistados em Portugal, recordou com emoção o seu regresso àLuz, que vai consumar-se hoje
(20h00) com a visita do Belenenses, em partida da 4a jornada da
primeira fase do Campeonato.
"É curioso, porque já trabalhei
com grande parte dos jogadores
que vou encontrar, quer no Belenenses - Elledy Semedo, Hugo

Figueira ou Belone Moreira -,
quer no Benfica, com João Pais,
por exemplo. Conheço bem
grande parte destes internacionais e sei que vão querer dar a
volta por cima, depois de terem
sofrido a primeira derrota frente
ao FC Porto", considerou João
Florêncio Júnior.
O técnico sabe que vai ser um
clássico difícil, apesar de o Belenenses estar motivado depois de
ter alcançado na pretérita jornada a primeira vitória, na receção
ao Maia ISMAI: "Vamos tentar
contrariar o poderio do Benfica,
um candidato ao título, enquanto o Belenenses tem uma equipa
muito jovem em construção. Mas
também temos ambição", sustentou Florêncio.
Em declarações à BTV, o espanhol Mariano Ortega, treinador
do Benfica, mostrou que está de

sobreaviso: "O Belenenses é uma
equipa muito intensa. Vimos de
uma derrota e agora temos de fazer um bom jogo. Vai ser difícil, é
urna equipa muito equilibrada e
não esperamos facilidades mas
queremos jogar bem."
Dada a participação do ABC na
Liga dos Campeões, o jogo grande
da jornada, o clássico entre a turma minhota e o Sporting, foi adiado para dia 28.
Já o FC Porto tem tudo para se
isolar à condição na liderança do
Campeonato, sendo grande favorito na visita a Avanca. Destaque
ainda para a receção do Águas
Santas ao Madeira SAD, duas
equipas candidatas ao apuramento para a fase final.
Também para as 21h00 estão
agendados o Boa Hora-Arsenal,
AC Fafe-São Mamede e Maia ISMAI-Sp. Horta. o
ANDEBOL 1
4.a jornada
BENFICA whOo BEIENENSES
AVANCA 211100 FC PORTO
BOA HORA 21h00 ARSENAL
AC FAFE 21h00 SÃO MAMEDE
AGUAS SANTAS 211100 MADEIRA SÃO
MAIA ISMAI 21h00 SP. HORTA
ABC 28 set. SPORTING

CLASSIFICAÇÃO
P.IVE0

09 SPORTING 9
09 FC PORTO 9
09 MADEIRA SAD7
02 BENFICA
7
09AVANCA
7
09 Á. SANTAS 7

DETERMINADO. Florêncio otindita para° dérbi

99-61
98-62
3 2 O 1 73-76
3 2 O 1 75-75
3 2 O 1 81-73
3 2 O 1 74-73
00itec
6 2 2 O O 75-60
eg BELENENSES 6 3 1 1 1 80-94
02BOA HORA 5 3 1 O 2 77-106
0 ARSENAL
3 3 O O 3 80-89
09 A. S. MAME0E3 3 O O 3 69-79
ela MAIA ISMAI 3 3 O O 3 78-94
09SP. HORTA 2 1 O 1 O 29-29
2 2 0 0 2 48-65
M AC FAFE
3 3 O O
33OO
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Durante o mês de julho, as queixas sobre a falta de apoio às modalidades amadoras em Portugal
tiveram tempo de antena. A cada cobrança por medalhas nos Jogos Olímpicos, os atletas
aproveitaram a atenção mediática, que raras vezes têm, para alertar para a realidade em que têm de
trabalhar.
Com a nova época desportiva a começar, mais um exemplo emerge, desta vez no andebol feminino. É
a situação de Ana Andrade, internacional A e campeã nacional pelo Madeira SAD. Apesar de ser uma
das melhores executantes da modalidade, a atleta natural de S. João da Madeira está, neste
momento, sem clube. E o mais provável é que não possa defender em campo, o título de 'Melhor
Jogadora', que lhe foi atribuído na época passada.
Este cenário não se justifica por falta de propostas para a atleta de 28 anos. Todas as principais
equipas do campeonato demonstraram interesse em contar com Ana Andrade. O problema é que a
atleta, que concluiu o curso de Enfermagem há cerca de um ano, está a fazer um estágio profissional
que, até abril, a obriga a trabalhar aos fins de semana. "Neste momento, a única forma de deixar o
estágio é arranjar um contrato de trabalho, que me permita fazer trocas de turnos para poder jogar",
revelou a Record.
Continuar a ler
Obrigada a optar entre a profissão para a qual estudou - o desejo de concluir o curso fez com que, em
anos anteriores, recusasse algumas propostas do estrangeiro -, Ana Andrade sente-se sem saída:
"Apesar de ser algo que adoro fazer, sei que o andebol não me vai meter pão na mesa", confessa,
lamentando que, "por não ter alternativa", tenha de abdicar da modalidade à qual se dedicou nos
últimos 14 anos.
Sem solução
"É claro que queria continuar a jogar, mas neste momento não tenho outra solução. Está muita coisa
em jogo e não posso arriscar. Se eu abandonasse o estágio ia ter muitos prejuízos, por isso, por muito
que eu goste de jogar andebol, não o posso fazer", lamentou Ana Andrade.
Autores: A.E.
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Já se passaram oito anos desde que o Benfica foi campeão, sob a batuta do treinador Aleksander
Donner, mas a história não se apaga. E João Florêncio Júnior, então adjunto do técnico com mais
títulos conquistados em Portugal, recordou com emoção o seu regresso à Luz, que vai consumar-se
hoje (20h00) com a visita do Belenenses, em partida da 4ª jornada da primeira fase do Campeonato.
"É curioso, porque já trabalhei com grande parte dos jogadores que vou encontrar, quer no
Belenenses - Elledy Semedo, Hugo Figueira ou Belone Moreira -, quer no Benfica, com João Pais, por
exemplo. Conheço bem grande parte destes internacionais e sei que vão querer dar a volta por cima,
depois de terem sofrido a primeira derrota frente ao FC Porto", considerou João Florêncio Júnior.
O técnico sabe que vai ser um clássico difícil, apesar de o Belenenses estar motivado depois de ter
alcançado na pretérita jornada a primeira vitória, na receção ao Maia ISMAI: "Vamos tentar contrariar
o poderio do Benfica, um candidato ao título, enquanto o Belenenses tem uma equipa muito jovem em
construção. Mas também temos ambição", sustentou Florêncio.
Continuar a ler
Em declarações à BTV, o espanhol Mariano Ortega, treinador do Benfica, mostrou que está de
sobreaviso: "O Belenenses é uma equipa muito intensa. Vimos de uma derrota e agora temos de fazer
um bom jogo. Vai ser difícil, é uma equipa muito equilibrada e não esperamos facilidades mas
queremos jogar bem."
Dada a participação do ABC na Liga dos Campeões, o jogo grande da jornada, o clássico entre a turma
minhota e o Sporting, foi adiado para dia 28.
Já o FC Porto tem tudo para se isolar à condição na liderança do Campeonato, sendo grande favorito
na visita a Avanca. Destaque ainda para a receção do Águas Santas ao Madeira SAD, duas equipas
candidatas ao apuramento para a fase final.
Também para as 21h00 estão agendados o Boa Hora-Arsenal, AC Fafe-São Mamede e Maia ISMAI-Sp.
Horta.
Autor: Alexandre Reis
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Este cenário não se justifica por falta de propostas para a atleta de 28 anos... 21-09-2016 . Record
Por Record Durante o mês de julho, as queixas sobre a falta de apoio às modalidades amadoras em
Portugal tiveram tempo de antena. A cada cobrança por medalhas nos Jogos Olímpicos, os atletas
aproveitaram a atenção mediática, que raras vezes têm, para alertar para a realidade em que têm de
trabalhar. Com a nova época desportiva a começar, mais um exemplo emerge, desta vez no andebol
feminino. É a situação de Ana Andrade, internacional A e campeã nacional pelo Madeira SAD. Apesar
de ser uma das melhores executantes da modalidade, a atleta natural de S. João da Madeira está,
neste momento, sem clube. E o mais provável é que não possa defender em campo, o título de
'Melhor Jogadora', que lhe foi atribuído na época passada.Este cenário não se justifica por falta de
propostas para a atleta de 28 anos. Todas as principais equipas do campeonato demonstraram
interesse em contar com Ana Andrade. O problema é que a atleta, que concluiu o curso de
Enfermagem há cerca de um ano, está a fazer um estágio profissional que, até abril, a obriga a
trabalhar aos fins de semana. "Neste momento, a única forma de deixar o estágio é arranjar um
contrato de trabalho, que me permita fazer trocas de turnos para poder jogar", revelou a
Record.Obrigada a optar entre a profissão para a qual estudou - o desejo de concluir o curso fez com
que, em anos anteriores, recusasse algumas propostas do estrangeiro -, Ana Andrade sente-se sem
saída: "Apesar de ser algo que adoro fazer, sei que o andebol não me vai meter pão na mesa",
confessa, lamentando que, "por não ter alternativa", tenha de abdicar da modalidade à qual se
dedicou nos últimos 14 anos.Sem solução"É claro que queria continuar a jogar, mas neste momento
não tenho outra solução. Está muita coisa em jogo e não posso arriscar. Se eu abandonasse o estágio
ia ter muitos prejuízos, por isso, por muito que eu goste de jogar andebol, não o posso fazer",
lamentou Ana Andrade.
21-09-2016 . Record
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Antigo adjunto de Donner... 21-09-2016 . Record Por Record Já se passaram oito anos desde que o
Benfica foi campeão, sob a batuta do treinador Aleksander Donner, mas a história não se apaga. E
João Florêncio Júnior, então adjunto do técnico com mais títulos conquistados em Portugal, recordou
com emoção o seu regresso à Luz, que vai consumar-se hoje (20h00) com a visita do Belenenses, em
partida da 4ª jornada da primeira fase do Campeonato."É curioso, porque já trabalhei com grande
parte dos jogadores que vou encontrar, quer no Belenenses - Elledy Semedo, Hugo Figueira ou Belone
Moreira -, quer no Benfica, com João Pais, por exemplo. Conheço bem grande parte destes
internacionais e sei que vão querer dar a volta por cima, depois de terem sofrido a primeira derrota
frente ao FC Porto", considerou João Florêncio Júnior.O técnico sabe que vai ser um clássico difícil,
apesar de o Belenenses estar motivado depois de ter alcançado na pretérita jornada a primeira vitória,
na receção ao Maia ISMAI: "Vamos tentar contrariar o poderio do Benfica, um candidato ao título,
enquanto o Belenenses tem uma equipa muito jovem em construção. Mas também temos ambição",
sustentou Florêncio.Em declarações à BTV, o espanhol Mariano Ortega, treinador do Benfica, mostrou
que está de sobreaviso: "O Belenenses é uma equipa muito intensa. Vimos de uma derrota e agora
temos de fazer um bom jogo. Vai ser difícil, é uma equipa muito equilibrada e não esperamos
facilidades mas queremos jogar bem."Dada a participação do ABC na Liga dos Campeões, o jogo
grande da jornada, o clássico entre a turma minhota e o Sporting, foi adiado para dia 28.Já o FC Porto
tem tudo para se isolar à condição na liderança do Campeonato, sendo grande favorito na visita a
Avanca. Destaque ainda para a receção do Águas Santas ao Madeira SAD, duas equipas candidatas ao
apuramento para a fase final. Também para as 21h00 estão agendados o Boa Hora-Arsenal, AC FafeSão Mamede e Maia ISMAI-Sp. Horta.
21-09-2016 . Record

Página 26

