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ANDEBOL 

Grupo D da 
Champions 
espera Sporting 
4  Caso ganhem o apuramento, 
leões terão de realizar desgastan - 
tes deslocações ao leste Europeu 

Dias depois de ter ficado a conhecer os três 
adversários na qualificação para a fase de 
grupos da Liga dos Campeões, ontem, após 
sorteio realizado em Ljubljana, o Sporting 
ficou a saber que caso vença e integre a 
elite do andebol europeu de clubes, fará 
parte do Grupo D. Lote onde figuram outras 
cinco equipas: Metalurg (Mac), Zaporozhye 
(Ucr), Montpellier (Fra), Besiktas (Tur), 
Chekhvskie Medvedi (Rus), e que obrigará 
os campeões nacionais a desgastantes 
deslocações, pois a viagem mais próxima 
será ao sul de França. E mesmo assim para 
defrontar um dos favoritos. Ainda na 
passada temporada o Montpellier chegou 
até aos quartos de final. 
Os macedõnios do Vardar, campeões em 
2017/18, ficaram no Grupo A. juntamente 
com o Barcelona, os quais eliminaram no 
primeiro embate da Final Four (26-25), 
realizada em Colónia (Alemanha). No jogo 
do titulo, viriam a bater os franceses do 
Paris Saint-Germain, por 24-23, que 
estão no Grupo B com os húngaros do 
Veszprem, igualmente finalistas. 
Recorde-se que na fase de apuramento, 
que deverá decorrer na cidade austríaca 
de Hard, entre 2 e 3 de setembro, o 
Sporting começa por defrontar os 
finlandeses do Cocks enquanto no outro 
embate Tratan Presov (51o), por crês 
vezes já disputou a Liga dos Campeões, e 
Alpha Hard (Aut) medem igualmente 
forças para ver quem, a partir de 13/17 de 
setembro, terá direito a poder jogar na 
fase de grupos. M C. 

Sporting ganhou a Taça Challenge 2016/17 

LIGA DOS CAMPEÕES 

Barcelona (Esp), Vardar (Mac), Rhein-Neckar Lowen 
(Ale), Zagreb (Cro), Wisla Plod< (PO, Plck Szeged 
(Hun), Kristianstad (Sue) e Nantes (Fra). 
3 GRUPO a 
Veszprem (Hun), Vive Tauron Kielce (Pol), Paris 
Saint-Gemiain (Fra), Aalborg (D1n), Meshkov Brest 
(B1r), Ceife (Es1), Flensburg-Handewitt (Ale) e Kiel 
(Ale). 
-4 GRUPO C 

Ademar León (Esp), SkJem (Din), Gore* Vaiei* 
(Es1), Kadetten Schaffhausen (Sul), Dínamo 
Bucareste (Rom) e Elverum (Nor). 
-4  GRUPO D 

Metalurg (Mac), Zaporozhye (Ucr), Montpekler 
(Fra), Besiktas (Tur), Chekhvskie Medvedi (Rus) e o 
vencedor da fase de qualificação. Página 1
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"OPEN DAY" O 111.° aniversário do Sporting é hoje celebrado com 
portas abertas no Estádio José Alvaiade, museu e Pavilhão João Rocha 

Aniversário em 
casa com adeptos 
O dia leonino arranca pelas 
lobo° e acaba já de noite, 
com a 7.a Corrida Sporting 
Moniz Pereira. Os novos 
equipamentos já vão estar 
disponíveis na Loja Verde e 
a Praça Centenário será um 
"playground" 

OSportingpreparouuma 
série de iniciativas, a decorrer 
nas várias instalações do clube 
em Alvaiade durante todo o 
dia, de forma a que os adeptos 
do clube possam conhecer os 
cantos à casa e viver uma jor-
nada de sportinguismo no dia 
do 111.° aniversário do clube. 

O presidente leonino, noen-
tanto, só poderá, eventual - 
mente, comparecer na parte 
da manhã, já que à tarde cele-
bra matrimónio comJoana Or-
nelas. A jornada arranca pelas 
10h00 e vai até ao fim do dia. 
Os leões convidaram os seus  

adeptos para um "open day" 
(dia aberto) ao universo leoni-
no, denominado Rota de Leão, 
que engloba visitas ao Estádio 
José Alvaiade (relvado, bal-
neáriovisitante,AuditórioAr-
tur Agostinho e Museu Mun-
do Sporting), pela primeira 
vez desde a inauguração ao Pa- 

Urna série de atividades 
terá início em Alvaiade a 
partir das 10h00, para 
assinalar o 111.° aniversário 
do Sporting. Celebrações 
vão até ao fim do dia  

vilhão João Rocha, tal como 
aos espaços adjacentes a estas 
infraestruturas (Passeio da 
Fama e campos sintéticos). 

A Praça Centenário será o 
palco de diversas atividades 
para entreter os mais novos, 
com o "Playground do Jubas", 
que terá insufláveis, pinturas 
faciais, modelagem de balões 
e jogos de realidade virtual na 
PlayStation. Haverá também 
lugar a uma sessão de autógra-
fos de atletas campeões na úl-
tima temporada, nomeada-
mente de futsal e andebol, das 
12h00 às 16h00. 

Destaque ainda para o facto 
de a Loja Verde disponibilizar 
os novos equipamentos para a 
temporada 2017/18, lançados 
ontem à noite na IV Gala Ho-
noris Sporting. A jornada en-
cerra com a 7.a  Corrida Moniz 
Pereira -que contempla ainda 
uma caminhada. 

O relvado 
vai estar 
aberto aos 
adeptos, 
assim como 
o balneário 
visitante, o 
auditório, o 
museu e o 
pavilhão -
pela 
primeira 
vez desde a 
sua 
inaugura-
ção 

O relvado de Alvaiade vai estar aberto aos adeptos em dia de aniversário 
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As Infantis venceram a prova regional na época passada 

n Ip h( )1 O que falta para que o Infesta se desetúrolva mais 
e melhor passa por ter um pavilhão com as condições mínimas 

O feminino não 
acabou, só parou 

As seniores do Infesta, que, na última época, disputaram o Campeonato Nacional da 2.' Divisão 

► A época que ai vem seria 
a quarta de um projeto que 
não teve pernas para andar. 
O andebol feminino do FC 
Infesta terminou... por ago-
ra. Na última época, a mo-
dalidade já estava reduzida 
aos escalões de infantis e de 
seniores e a decisão de aca-
bar não foi fácil, mas foi "a 
mais sensata", segundo o 
diretor José Fonseca. 

A deliberação nada teve a 
vá com resultados menos 
positivos. Pesou, sim, o fac-
to de não haver a possibili-
dade de ter um projeto des-
portivo a médio prazo no 
clube, pela existência limi-
tada de dois escalões e, 
também, pela falta de um 
pavilhão com as condições 
necessárias, pois treinavam 
num recinto revestido de ci-
mento e com dimensõés in-
feriores às que ditam o re-
gulamento. "O clube estava 
a vacilar no desenvolvi-
mento das atletas e estava a 
falhar na parte logística, que 
não tinha as condições ne-
cessárias para criar novos  

escalões", disse o dirigente. 
E é precisamente devido às 
poucas condições logísticas 
que o Infesta tem um poder 
de recrutamento muito in-
ferior ao de outros clubes da 
zona, não conseguindo. as-
sim. captar um lote alarga-
do de atletas. 

Mas José Fonseca fez os 
possíveis para que as atletas 
não desistam e ajudou-as a 
procurar um novo clube, 
para que continuem a pra-
ticar andebol. 

Tem vindo a ser falada a 
construção de um novo pa-
vilhão e. se esse projeto se 
concretizar, José Fonseca 
tem o desejo de refazer a 
vertente feminina de ande-
bol no Infesta. "Eu não aca-
bei, eu parei apenas a mo-
dalidade na vertente femi-
nina. Quando tiver novas 
condições e apoios, avanço 
novamente para o femini-
no, mas não num futuro 
próximo. isso é garantido". 
MARIANA CALISTO 
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Ex-andebolista 
Eduardo Salgado 
com as camisolas 
do ABC, onde 
jogou mais de dez 
anos, e da seleção 

Património 
Nacional 

riasgar 
horizontes 
em tempos 
de guerras 

"Uma é a camisola do clube que me formou, a ou-
tra é sempre a que mais marca um jogador". É desta 
forma que o ex-andebolista Eduardo Salgado resume 
a escolha dos objetos de uma vida. Ou dito de outra 
forma: uma, a do ABC, é a do emblema que represen-
tou durante mais de dez anos e onde conquistou to-
dos os títulos da carreira (ver caixa); outra encerra as 
memórias de 60 internacionalizações. Tudo façanhas 
arrancadas a uma fase turbulenta. 

"Apanhei a fase má do andebol portuguès, por cau-
sa das guerras entre Federação e a Liga. Os campeo-
natos estiveram parados. não havia árbitros. Até a mi-
nha estreia na seleção foi estranha, porque muitos jo-
gadores não iam por estarem na Liga...", lembra. 

Nada que o tenha impedido de rasgar horizontes, 
com momentos para mais tarde recordar. "Em 2008 
fomos jogar com a Alemanha, que tinha acabado de 
ser campeã do mundo, e quando lá chegámos depará-
mo-nos com um pavilhão com 18 mil pessoas. Senti-
mo-nos minúsculos", recorda o antigo atleta, que ago-
ra gere várias lojas ligadas à modalidade. 

Para a história ficou também aquele 23 de março de 
2014 quando, já com a camisola do Águas Santas, vi-
veu um dos momentos mais cinematográficos da car-
reira. "Estávamos nos quartos de final da Taça Challen-
ge, a jogar com o Odorhei, da Roménia, e consegui-
mos um apuramento inédito para as meias com um 
golo no último segundo. Foi incrível". ANA TULHA 

Bilhete  esscal 

Nome: Eduardo Jorge Pinto 
Salgado Naturalidade: Braga 
Idadee 30/01/1980 (37 anos) 
Clubes que representou: ABC, 
Fafe, V. Setúbal, Madeira SAD, OAR 
La Coruha, ISAVE, Águas Santas 
Principais titules: um 
campeonato nacional, duas Taças 
de Portugal, uma Supertaça 
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11  Comer no Restaurante 
"Taberna Belga", em 

Braga. Este espaço tem um 
serviço atencioso e de uma 
grande simpatia. Para além 
disso, tem como especialidade 
a francesinha. 

Ver filmes. Os dramas 
são o meu género 

preferido, tendo em conta o 
filme que mais me marcou foi 
o "Crash - Colisão" (2004), 
realizado por Paul Haggis e 
com os atores Sandra Bullock 
e Brendan Fraser. 

Viagem a São Tomé e 
Príncipe. É o meu 

destino de sonho, porque 
além de ter muita curiosidade 
por serem as minhas origens. 
sempre fiquei fascinado com 
as descrições feitas pelos 
meus pais e conhecidos. 

,1  Ilha da Madeira. A 
 Pérola do Atlântico é 

um paraíso repleto de energia 
positiva e onde há uma fusão 

As minhas sugestões 
Hugo Rosário ANDEBOUSTA DO MADEIRA SAD 

perfeita entre montanhas, 
praia, boa comida e simpatia. 
O "Design Center Nini 
Andrade Silva", junto ao porto 
do Funchal. é o meu local de 
eleição. 

Ouvir música. Adoro 
J.  ouvir musica, define o 

meu estado de espírito e 
contribui imenso para o meu 
bem-estar, além de ser uma 
adição enquanto faço alguma 
atividade, como ler, caminhar, 
entre outras. Aconselho a 
ouvirem o "Good Idd M.a.a.d. 
City", de Kendrick Lamar. 
Apenas o descrevo comi: 
soberbo. 

Susana Silva 
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A6 Horizonte do Sporting na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-07-2017

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3e7542

 
Leão já sabe o que o espera na fase de grupos...
 
O Sporting ainda não chegou à fase de grupos da Liga dos Campeões, mas se ganhar a qualificação irá
jogar no Grupo D, teoricamente a série menos complicada da magistral prova europeia. A pré-
eliminatória está agendada para 2 de setembro, frente aos finlandeses do Cocks e, hipoteticamente, a
3 do mesmo mês, ante o vencedor do embate entre os austríacos do Alpla HC Hard e eslovacos do
Tatran Presov.
 
Se os leões ganharem, transitam à fase de grupos, realizando-se a 1ª ronda a 13 de setembro. No
horizonte do Grupo D estão os macedónios do HC Metalurg, ucranianos do Motor Zaporozhye,
franceses do Montpellier, turcos do Besiktas Mogaz e russos do Chekhovskie Medvedi.
Continuar a ler
 
Mais complicada perece ser a missão do Wisla Plock, dos internacionais Gilberto Duarte e Tiago Rocha.
A turma polaca ficou no Grupo A, com os macedónios do Vardar, detentores do título, espanhóis do
Barcelona, alemães do Rhein-Neckar Lowen, croatas do Zabreb, húngaros do Pick Szeged, suecos do
Kristianstad e franceses do Nantes.
 
Refira-se que os Grupos A e B, com oito equipas cada, apuram os seis primeiros para os oitavos-de-
final da Liga dos Campeões, enquanto os Grupo C e D qualificam os dois primeiros de cada série para
um playoff, que também dá acesso aos oitavos-de-final.
 
Autor: Alexandre Reis
 
04h24
 
Alexandre Reis
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Todos os vencedores da Gala Honoris Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-07-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=992c4fde

 
Saiba quem levou os galardões para casa
Modalidades
Atleta feminina do ano
: Patrícia Mamona (atletismo)
Atleta masculino do ano: Carlos Ruesga (andebol)
Treinador do ano: Hugo Canela (andebol)
Dirigente do ano: Jorge Sousa (andebol)
Atleta revelação do ano: Edgar Varela (futsal)
Equipa do ano: Equipa de andebol
Continuar a lerUniverso Sporting
Iniciativa do ano: Fundação Sporting 'Heróis de Portugal'
Funcionária do ano: José António
Núcleos e delegações do ano: Famalicão
Sócio do ano: Vítor Araújo
Parceiro do ano: ROFF
Futebol
 
Escola Academia Sporting do ano: Algés
Treinador do ano: Nuno Cristóvão (juvenis)
Equipa do ano: seniores femininas
Jogadora revelação do ano: Inês Pereira
Jogadora do ano: Solange Carvalhas
Jogador revelação do ano: Daniel Podence
Futebolista do ano: Bas Dost
 
Prémio Saudade: Mário Moniz Pereira e Manolo Vidal
Prémio Carreira: Olga Alves
Prémio Honra: Visconde de Alvalade
 
00h01
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Todos os vencedores da Gala Honoris Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-07-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b42430e9

 
Por Record
ModalidadesAtleta feminina do ano: Patrícia Mamona (atletismo)Atleta masculino do ano: Carlos
Ruesga (andebol)Treinador do ano: Hugo Canela (andebol)Dirigente do ano: Jorge Sousa
(andebol)Atleta revelação do ano: Edgar Varela (futsal)Equipa do ano: Equipa de andebolUniverso
SportingIniciativa do ano: Fundação Sporting 'Heróis de Portugal'Funcionária do ano: José
AntónioNúcleos e delegações do ano: FamalicãoSócio do ano: Vítor AraújoParceiro do ano:
ROFFFutebolEscola Academia Sporting do ano: AlgésTreinador do ano: Nuno Cristóvão (juvenis)Equipa
do ano: seniores femininasJogadora revelação do ano: Inês PereiraJogadora do ano: Solange
CarvalhasJogador revelação do ano: Daniel PodenceFutebolista do ano: Bas DostPrémio Saudade:
Mário Moniz Pereira e Manolo VidalPrémio Carreira: Olga AlvesPrémio Honra: Visconde de Alvalade
 
00:01
 
por
 
Record
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