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ANDEBOL 

Águia tem novo lateral-esquerdo 
-> Brasileiro Arthur Patrianova 
reforça equipa liderada por Car-
los Resende 

O lateral-esquerdo brasileiro 
Arthur Patrianova é o novo refor-
ço da equipa de andebol do Ben-
fica. «Estou muito feliz, princi-
palmente por o Benfica acreditar 
em mim. Foi no momento mais di-
fícil da minha carreira e o orgulho 
de poder vestir a camisola do Ben-
fica é algo que vou levar para den-
tro de campo, procurando retribuir 
toda esta confiança», referiu à BTV 
o andebolista de 24 anos, que che- Arthur Patrianova grato ao Benfica 

ga à Luz depois de ter representa-
do o RK Celje, da Eslovénia. 

Patrianova já conhecia o clube 
«pela grandeza do futebol», re-
velando que também acompanha-
va o andebol das águias. 

«As condições são excelentes, 
mas, mais do que isso, o Benfica é 
feito de excelentes pessoas», sub-
linhou o jogador que ambiciona 
ser campeão na Luz. «O apoio dos 
adeptos é muito importante e com 
certeza que vamos fazer o nosso 
melhor para sermos campeões e 
cumprirmos todos os objetivos», 
rematou. 
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O lateral-esquerdo brasileiro Arthur Patrianova é o novo reforço da equipa de andebol do Benfica.
Estou muito feliz, principalmente por o Benfica acreditar em mim. Foi no momento mais difícil da
minha carreira e o orgulho de poder vestir a camisola do Benfica é algo que vou levar para dentro de
campo, procurando retribuir toda esta confiança , referiu à BTV o andebolista de 24 anos, que chega à
Luz depois de ter representado o RK Celje, da Eslovénia.
 
Redação
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AGENDA 

HOJE 
VOLEIBOL 
Benfica-Holding Graz 
16 avos de final da Challenge 
Cup, Pavilhão n.0  2 da Luz, 
Lisboa, às 17h00. 

AMANHÃ 
ANDEBOL 
ABC-FC Porto 
14.a jornada do campeonato 
nacional de andebol, Pav, Flá- 
vio Sá Leite, Braga, às 21h00. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjornal.pt  
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ANDEBOL 

REFORÇO NA LUZ 
O lateral-esquerdo bra-
sileiro Arthur Patriano-
va (24 anos, ex-RI< Cel-
je, da Eslovénia) é o 
novo reforço da equipa 
de andebol do Benfica, 
anunciou o clube. 
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Um mês de interregno
De 20 de Dezembro 
até dia 20 de Janeiro
campeonato vai parar 
Compromissos competitivos da
selecção nacional impõem ao
campeonato nacional Andebol 1
uma paragem de um mês, entre
a 17.ª jornada que se disputa dia
20 de Dezembro e a 18.ª que se
joga dia 20 de Janeiro. 
Até àquele interregno, porém,
o calendário prevê ainda jogos
com motivos de interesse: no 
dia 13 de Dezembro (4.ª feira) 
o ABC  recebe o Sporting e o
Benfica visita o FC Porto. 
Dia 20 há um dérbi minhoto no
Arsenal da Devesa-AC Fafe.

§andebol

Página 5



A6

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 20,39 x 21,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72528718 05-12-2017

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho recebe amanhã
às 21 horas o FC Porto, em jogo
da 14.ª jornada, primeira da fase
inicial  do campeonato nacional
Andebol 1. 

No Dragão, dia 2 de Setembro,
os academistas surpreenderam
os observadores da modalidade
com um empate a 23 golos, no
arranque do campeonato. 

Treze jornadas disputadas, as
equipas mantêm-se iguais em
pontos, com vantagem para os
portistas na diferença de golos.

“No confronto directo com as
equipas candidatas ao título tive-
mos resultados fora de casa que
não foram totalmente desagradá-
veis. Conseguimos pontuar. Ini-
ciamos agora a segunda volta
com oportunidade de receber es-
tas equipas e isso é motivo de sa-
tisfação para nós, pois gostamos
de jogar com equipas que têm
argumentos como têm Porto, o
Sporting ou o Benfica, equipas
poderosas, que têm muitas solu-
ções, e normalmente criamos
bons ambientes em casa. E o
ABC vai tentar lutar até ao fim
para conseguir ganhar, fazer um
bom jogo e manter-se colado aos
primeiros lugares”, comentou
ontem Jorge Rito.

O treinador do ABC/UMinho,

em conferência de imprensa de
antevisão ao jogo de amanhã,
reconheceu que no passado

sábado, no jogo com o Madeira
Sad, a vantagem alcançada na
primeira parte deu oportunidade

de abordar a segunda parte “ge-
rindo um pouco mais o esforço
dos atletas e dando oportunidade
aos menos utilizados. Mas se ti-
véssemos de sobrecarregar com
60 minutos os mesmos jogado-
res, com tem acontecido, eles na
quarta-feira dariam boa respos-
ta, porque nós treinamos todos
os dias com o objectivo de nos
mantermos frescos. O nosso mo-
delo de jogo é intenso”. 

O técnico dos academistas, de
resto, reconhece que decorrer à
mesma hora futebol da Liga dos
Campeões, com transmissão
televisiva, pode subtrair especta-
dores, mas diz acreditar que vai
estar um bom ambiente.

ABC/UMinho recebe amanhã 
FC Porto em igualdade pontual
AMBOS COM 34 PONTOS, após 13 jornadas: é nestes termos que se encontram amanhã às 21 horas,
no Pavilhão Flávio Sá Leite, ABC/UMinho e FC Porto.

DR   

Jorge Rito e Belmiro Alves fizeram ontem antevisão ao jogo com FC Porto

14.ª jornada
A 14.ª jornada disputa-se
toda hoje.  O Arsenal da
Devesa visita às 21 horas
o Águas Santas, à mesma
hora o Xico recebe  o 
S. Bernardo e às 21.30 o
AC Fafe tem em casa jogo
com o Sporting. 
A ronda completa-se com
Madeira Sad-Benfica,
Belenenses-Boa Hora e
Avanca-ISMAI.

lll
“Nós temos vindo a crescer
como equipa e isso só nos
pode trazer vantagens.
Fomos à casa dos três
grandes, conseguimos
pontuar, agora vamos jogar
com eles em nossa casa,  
é uma mais-valia para nós.
Cheguei este ano, mas já
percebi a essência do ABC,
lutar sempre pela vitória. 

Eu podia dizer que os jogos
são todos iguais e que os
temos de encarar da mesma
forma, mas vamos jogar
com um adversário directo 
e isso traz-nos uma
motivação maior para
conseguirmos fazer um bom
jogo ”.

Belmiro Alves
jogador do ABC/UMinho
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Em Janeiro
Selecção  disputa
apuramento na 
Póvoa de Varzim
O Pavilhão Municipal da Póvoa
de Varzim acolhe entre os dias
12 e 14 de Janeiro de 2018 a
qualificação para o play-off do
campeonato do mundo de ande-
bol, com fase final  em 2019 na
Alemanha/Dinamarca. 
Nesta qualificação, a turma das
‘quinas’, que é orientada por
Paulo Jorge Pereira, vai medir
forças com Chipre, Kosovo e 
Polónia.  Calendário de Jogos: 

12 Janeiro
17h15 - Polónia - Kosovo 
19h30 - Portugal - Chipre 

13 Janeiro
18h00 - Kosovo - Portugal 
20h30 - Chipre - Polónia 

14 Janeiro
15h30 - Chipre : Kosovo 
18h00 - Portugal : Polónia 
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 pedro vieira da silva

O 
ABC/UMinho rece-
be, amanhã (21h00),  
o FC Porto, em par-
tida da 16.ª jornada 

do Andebol 1, a primeira 
ronda da segunda volta.

Os academistas, a úni-
ca equipa que não per-
deu com os três grandes 
– empatou nos redutos de 
Benfica, Sporting e Porto 
–, prometem dar luta aos 
dragões, uma equipa com 
outros argumentos... fi-
nanceiros. «Queremos fa-
zer um bom jogo e vencer 
para continuarmos cola-
dos aos primeiros», desta-
cou, na antevisão da par-
tida, o técnico Jorge Rito.

As duas equipas somam 
34 pontos e estão a dois de 
Benfica e Sporting. «Os 
resultados com os outros 
candidatos ao título fo-
ra de casa não foram to-
talmente desagradáveis 
e, agora, vamos recebê-

-los na nossa casa. É sem-
pre um motivo de satisfa-
ção quando isso acontece, 
porque gostamos de jo-
gar estes jogos, com equi-
pas poderosas, sobretudo 
no Sá Leite, onde costu-
mamos ter um bom am-
biente», juntou Jorge Ri-
to, tendo reconhecido que 

ABC/UMinho recebe amanhã (21h00) o FC Porto. Jorge Rito dá o mote 

«Fazer um bom jogo e ganhar
para continuar colado aos primeiros»

o último jogo, com o Ma-
deira SAD, deu para «ge-
rir a condição física dos 
atletas».

«Mas, se fosse preciso 
sobrecarregar os 60 mi-
nutos, é certo que o faría-
mos. Esta equipa tem um 
modelo de jogo de muita 
intensidade, com contra-

-ataques apoiados, e será 
sempre assim», resumiu.

Diogo Branquinho? 
«Passar ao lado 
disso»
Fez correr muita tinta a 
saída de Diogo Branqui-
nho para os dragões. O 
caso está nos tribunais ci-

Jorge Rito com Belmiro Alves

Todos os atletas foram controlados

“Vampiros” atacaram 
no Sá Leite
Em vésperas da receção ao FC Porto, o Flávio Sá 
Leite recebeu a visita dos elementos da Autori-
dade Antidopagem de Portugal (ADoP), que con-
trolaram, pela primeira vez na presente tempo-
rada, todos os jogadores do plantel academista.
Na presente época, o ABC/UMinho, como to-
das as outras equipas, já tinha recebido a visita 
da ADoP mas, nessa ocasião, foi apenas feito o 
controlo antidoping por uma equipa médica a 
dois jogadores, de forma aleatória.

vis e, por isso, aguarda-se, 
com alguma expetativa, o 
“regresso” do ponta direi-
ta a Braga.  

«A nossa motivação é 
ganhar o jogo e dar um 
bom espetáculo. Não pode 
haver melhor motivação 
que esta. Seria bom para 
todos que essa questão 

passasse ao lado do jogo», 
finalizou Jorge Rito, que 
espera uma boa afluência 
de público.

«As pessoas de Braga 
que gostam de andebol vi-
rão apoiar-nos. Mas, claro, 
no confronto direto com 
o futebol ficamos sempre 
a perder», disse.

D
R
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ANDEBOL
marítimo DerrotaDo em
santo tirso

A equipa de andebol do Maríti-
mo perdeu em casa do Ginásio
de Santo Tirso, por 28-21, em
jogo referente à 11.ª jornada do
campeonato nacional de ande-
bol da II Divisão. Os madeiren-
ses conseguiram em certos
momentos equilibrar o encon-
tro, mas acabaram ‘vergados’
ao poderio do adversário.
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=r;''  Guardião deixou ontem o Boavista, já 
treinou no Dragão e amanhã estará em Braga 

Sérgio Morgado 
no FC Porto 

Sérgio Morgado já vai ser alternativa para a visita ao ABC 

Sérgio Morgado, o mais 
internacional dos guarda-
redes nacionais, regressa 
ao FC Porto 12 épocas 
depois e tendo 43 anos de 
idade. Vai ocupar a vaga do 
lesionado Quintana 

CA51.08 FLORIDO 
RUIGUIMAPIES 
••• Sérgio Morgado, que re-
gressou ao andebol nove épo-
cas depois de se ter retirado, 
deu ontem um passo ainda 
mais inesperado, ao assinar 
pelo FC Porto, onde se juntará 
a Hugo Laurentino e compen-
sará a ausência do lesionado 
Alfredo Quintana. O mais in-
ternacional dos guarda-redes 
portugueses -188 jogos, com 
137 pela Seleção Nacional A -
voltou à modalidade pelos 
veteranos, sendo duas vezes 
campeão europeu como Mas-
ters Porto, e esta época come- 

çou a jogar pelo Boavista, que 
possui um misto de jovens e 
veteranos, tendo estreado no 
passado sábado outro antigo 
internacional, o lateral José 
Pedro Coelho. E foi precisa-
mente o último jogo - o clube 
do Bessa bateu o Póvoa (23-21) 
e isolou-se ainda mais na lide-
rança do Nacional da II Divi-
são (Série 1) - que levou o 
Boavista a apenas libertar on-
tem oguardião. O FC Porto, só 
tendo Laurentino nesse dia, 
pois os jovens Carlos Oliveira 
e Diogo Ribeiro eram neces-
sários nas equipas "B" e de 
juniores, acabou por estrear 
na baliza o seu treinador de 
guarda-redes,Telmo Ferreira. 
Como Morgado já treinou on-
tem no Dragão e a sua inscri-
ção foi oficializada pela fede-
ração, amanhã poderá ser ele 
a alternativa a Hugo Lauren-
tino na visita ao ABC. 

Lançado 
pelo ABC, 
Sérgio 
Morgado 
fez seis 
épocas no 
FC Porto, 
vencendo 
um Cam-
peonato e 
duas 
Supertaças, 
e seis peio 
Águas 
Santas, 
ganhando 
uma Taça de 
Portugal 
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Benfica já inscreveu 
Arthur Patrianova 11 

'Vamos 
fazer o 
nosso 
melhor para 
sermos 
campeões e 
cumprir-
mos todos 
os objeti-
vos" 

Ardam 
Patrianova 
Benfica 

••• O lateral-esquerdo 
Arthur Patrianova foi ontem 
inscritopeloBenfica,queama-
nhã joga na Madeira (18h30), 
embora se tenha comprome-
tido com o clube da Luz no 
início da época, conforme O 
JOGO na altura noticiou. Uma 
lesão adiou a entrada do inter-
nacional brasileiro na equipa, 
mas este agora diz-se motiva-
do. "Estou muito feliz, princi-
palmente poro Benfica acredi- 

tar em mim na altura mais di-
fícil da minha carreira", co-
mentou. A jogar na Europa 
desde 2013 - passou por Lo-
groiio, Villa de Aranda e Celje 
- o lateral de 24 anos tem 1,91 
metros e esteve com o Brasil 
no Mundial de 2015, junta-
mente com o agora colega João 
da Silva. "O grupo trabalha 
muito e tem uma mentalidade 
vencedora", disse sobre a equi-
pa de Carlos Resende. 
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Brasileiro 
Arthur Patrianova 
reforça Benfica 
• O lateral-esquerdo bra-
sileiro Arthur Patrianova é 
o novo reforço da equipa 
de andebol do Benfica. 
anunciaram ontem os en-
carnados. O andebolista de 
24 anos chega à Luz depois 
de ter representado o RK 
Celje, da Eslovénia. 

Página 12



A13

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 21,34 x 23,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72527107 05-12-2017

APTO. Arthur Patrianova é considerado um talento 

11~~111~111b. 
FC PORTO COM NOVO GUARDA-REDES 

Sérgio Morgado inscrito 
A lesão de Alfredo Quintana 

provocou dança de guarda-re-
des no FC Porto. Para colmatar a 
limitação do internacional, os 
dragões, que têm Hugo Lauren-
tino como titular, inscreveu Tei-
mo Ferreira (40 anos), que já ti-
nha terminado a carreira. E o 
atual treinador de guarda -redes 
do FC Portoe Seleções até esteve 
bem este sábado, ao contribuir 
com 2 defesas (33% de eficácia) 
para a vitória dos azuis e brancos 
frente aóXico Andebol. Mas o FC 

Porto tinha outra carta na man - 
ga, pois Sérgio Morgado (43), bi-
campeão europeu de veteranos e 
com boas exibições pelo Boavis-
ta (líder da Zona Norte da 2' Divi-
são), tem-se treinado no Dragão, 
recebendo o aval do. treinador 
Lars Walther, pelo que já foi ins-
crito, podendo alinhar amanhã 
frente ao ABC, em jogo dal4djor-
nada da fase regular do campeo-
nato. Dada a saída de Morgado do 
Bessa, há a hipótese de Teimo ir 
para a baliza do Boavista. o 

BRASILEIRO PATRIANOVA 
REFORÇO DAS ÁGUIAS 

Lateral de 24 anos 
é considerado um talento 
e encontrava-se a 
recuperar de lesão na Luz 

ALEXANDRE REIS 

EI10 Benfica reforçou-se ontem 
como lateral-esquerdo brasileiro, 
Arthur Patrianova, que se encon-
trava a recuperar, na Luz, de lesão 
nos joelhos. Considerado um ta-
lento, o internacional, campeão 
nos Jogos Sul-Americanos e prata 
nos Panamericanos, entre outros 
títulos nas camadas jovens, repre-
sentou o La Rioja (vice-campeão 
em Espanha em 2014) e Celje (cam-
peão da Eslovénia nas duas últimas 
épocas), passando depois por mo-
mentos difíceis que acabaram por 
ser minorados no reino da águia. 

Em declarações à BTV, Patria-
nova, de 24 anos, agradeceu a 

"PRETENDO ENTREGAR-ME 
AO MÁXIMO. VAMOS FAZER 
O MELHOR PARA SERMOS 
CAMPEÕES", PROMETEU 

confiança, elogiando o dirigente 
Tiago Pinto, que foi urn dos ho-
mens fortes das modalidades até 
chegara diretor do futebol: "Es 
tou muito feliz por o Benfica acre 
ditar em mim. Foi no momento 
mais difícil da minha carreira e o 
orgulho de poder vestir esta cami-
sola é algo que vou levar para den-
tro de campo, procurando retri-
buir. Desde o meu primeiro con-
tacto com Tiago Pinto, que foi  

quem mais acreditou em mime fez 
os possíveis para eu estar aqui 
hoje, até ao contacto com todos os 
funcionários, não há dúvida de 
que o Benfica é grande também 
pelas pessoas que aqui estão e que 
fazem do clube o que ele é." 

Com 1,88 m e 97 kg, Patrianova 
estácomsededetítulos: "Pretendo 
entregar-me ao máximo. Vamos 
fazer o melhor para sermos cam-
peões e cumprirmos os objetivos." 

O Benfica fica, assim, com mais 
opções na primeira linha, mas ain-
da a precisar de um lateral-direito, 
dadaa lesão dosérvio Stefan Terzic, 
que se encontra a recuperar desde 
hátunasemana da operação aojoc-
lho esquerdo, prevendo-se uma 
longa paragem. o 
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