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ANTÓNIO BARROS
STA temporada o Sporting não se tem dado bem
com a oposição do ABC.
Na final da Supertaça,
disputada em Méda, no
passado dia 13, os campeões perderam por 26 -21. E ontem, no
recém estreado Pavilhão João Rocha, em Alvaiade, os leões não
conseguiram melhor do que um
empate a 27 golos, depois de terem liderando o jogo até aos últimos minutos
O ABC acantonou-se num sistema defensivo muito organizado,
alternando entre o esquema tático 4x2 e 5x1, numa tentativa de
parar a poderosa 1.1 linha dos
leões. Unia estratégia que resultou durante os primeiros 20 minutos, até os leões soltarem as
amarras e libertarem o seu talen-

Andebol 1 4 3.1omada

Rosário tenta dificultar remate de Valdez, melhor marcador do Sporting com 5 golos
Têm a palavra

SABOR A DERROTA
(1‘ Folumempate com sabora
derrota, uma vez que estivemos a
ganhar grande parte da partida O final foi
um pote) atípico. Temos vários
Jogadores lesionados e é possível que o
Carlos Ruesga possa jogar domingo, na
Turquia Nesta equipa todos são válidos
HUGO CANELA
Treinador do çpsrt10

«É O NOSSO ADN»
- Ter vença é uma das principais
caracterfsticas do ABC. Tivemos um bom
Início, até aos 20 minutos, e depois, por
mérito do Sporting. perdemos o
comando. Mas não tínhamos nada a
perder e acreltámos na recuperação.
Esta é a nossa matriz e o nosso ADN
JORGE RITO
Treinador do ate

ting manteve o comando do jogo
até aos últimos 4 minutos, altura em que o conjunto bracarense igualou (22-22) e fez estremecer a estrutura dos leões, que se
enervaram e atuaram até ao fim
em situação de inferioridade numérica, vantagem que acabou
por não ser aproveitada pelo ABC.
O Sporting não chegou a utilizar o influente central espanhol
Carlos Ruesga, devido a lesão, e
utilizou o jovem guarda -redes
Manuel Gaspar, ainda com idade de júnior, devido aos proble mas físicos acumulados pelo habituais titulares Matej Asanin e
Aljosa Cudic, este tendo chegado a entrar. Quanto ao universal
cubano Frankis Carol, continua
a integrar o plantei e também
não atuou por lesão, segundo revelou o técnico Hugo Canela.
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Andebol
de gigantes

Patricia R. e Soraia L convocadas
Tarefa difícil a da Seleção
sensor feminina de andebol no
início da qualificação para o Europeu-2018 em França: viagem à Russia e receção à Romenia são embates duros, visto
ambas as seleções terem lugar
certo no Mundial deste ano. O
seleciona dor Ulisses Pereira
convocou 16 jogadoras que iniciam estágio no Luso dia 24,
jogando em Moscovo a 28. Regressam a Portugal no dia seguinte para jogar com as romenas, a 1de outubro, no Luso.
No apuramento para o Euro-2016 a Seleção feminina defrontou as russas, somando
duas derrotas.
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ABC/UMinho arranca empate
na deslocação ao Sporting

COM UMA EXCELENTE SEGUNDA PARTE, a equipa do ABC/UMinho conseguiu ontem uma igualdade
a 27 golos em Lisboa, frente ao Sporting, em jogo antecipado da 3.ª jornada do campeonato nacional.
SPORTING, 27
Cudic (GR), Valdés (5), Pedro Portela (2),
Kopco, Bjelanovic, Pedroso (2), Ruesga,
Tiago Rocha (3), Carlos Carneiro (3),
Tavares (2), Edmilson (3), Kikcevic (2),
Bozovic (3), Felipe Borges (2) e M.Gaspar.
Treinador: Hugo Canela.

ABC/UMINHO, 27
Humberto Gomes (GR), Délcio Pina, Hugo
Rocha (7), Roberto Ferreira, Bandeira,
Rafael Peixoto (1), Nuno Silva (7), Dario
Andrade (5), Carlos Martins (4), Belmiro
Alves (2), Hugo Rosário (1), Tomás, Francisco Silva, Claudio Silva, Rui Ferreira,
Ricardo Ferreira.
Treinador: Jorge Rito.
Pavilhão João Rocha (Lisboa)
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador
Ao intervalo: 15-11

ANDEBOL

| Miguel Machado |

Num jogo em que chegou ao intervalo a perder por 15-11 e a ter
cinco golos de desvantagem na
segunda parte (18-13), a equipa
do ABC/UMinho empatou ontem a 27 golos com o Sporting,
em partida antecipada da 3.ª jor-

DR

Hugo Rocha, com sete golos, foi o melhor marcador do jogo, a par de Nuno Silva, também do ABC/UMinho

nada do campeonato nacional de
andebol, disputada em Lisboa.
Equipa bracarense registou o
segundo empate no campeonato,
mas destacou-se com uma boa
exibição neste duelo com os
leões, batendo-se de igual para
igual na casa do campeão nacional. Os academistas Hugo Ro-

cha e Nuno Silva, ambos com
sete golos, foram os melhores
marcadores da partida.
Na primeira parte, o ABC até
entrou melhor, mas o Sporting
reagiu e assumiu o comando do
marcador, acabando por conseguir uma vantagem de quatro
golos ao intervalo.

Na segunda parte houve emoção ao rubro no pavilhão João
Rocha. A equipa do Sporting
chegou a ter cinco golos à maior,
mas o conjunto de Jorge Rito superou-se e teve uma ponta final
emocionante, recuperando no
marcador até à diferença mínima
(26-25) e depois até ao empate.
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Dupla do Alavarium
e Mariana Lopes
entre as 16 “eleitas”
Selecção Cláudia Correia e Soraia Fernandes, juntamente
com a aveirense que joga na Suécia, integram o lote de
convocadas por Ulisses Pereira para a fase de qualificação
FOTOS: D.R.

Cláudia Correia

Soraia Fernandes

Mariana Lopes

Andebol

e fase de qualificação para o
Campeonato da Europa de Seniores Femininos. As duas segundas linhas do clube e a primeira linha aveirense fazem
parte das 16 escolhas divulgadas ontem pelo seleccionador
nacional, o também aveirense
Ulisses Pereira.

O seleccionado luso concentra-se no próximo dia 24, a partir das 12.30 horas, em Aveiro,
seguindo para o estágio de preparação no Luso. No dia 27,
quarta-feira, parte para Moscovo (Rússia), onde no dia seguinte efectua um treino ligeiro
da parte da manhã. No dia 29,

Europeu de 2018

Cláudia Correia e Soraia Fernandes, da equipa do Alavarium e Mariana Lopes, jogadora de Aveiro que actua no
Boden Handball (Suécia), foram chamadas para o estágio

sexta-feira, às 17.30 horas portuguesas, Portugal defronta a
congénere russa, no Sport Palace Dynamo Kryltskoe, naquele que é o primeiro jogo da
qualificação.
Luso recebe jogo
com a Roménia
A comitiva nacional regressa
ao Luso, no dia 29, onde, com
mais duas sessões de treino
marcadas, continua a sua preparação para defrontar a Selecção da Roménia, no dia 1 de
Outubro. A recepção a equipa
romena está agendada para as
15 horas, no Pavilhão Municipal do Luso, em jogo relativo à
segunda jornada da qualificação para o Campeonato da Europa de 2018.
Depois destas duas rondas
de qualificação, que vão ser
transmitidos pela EHFtv, as
restantes quatro jornadas estão agendadas para o próximo
ano. Entre 22 e 25 de Março,
Portugal tem os compromissos com a Áustria, primeiro em
casa e depois fora. No final de
Maio, a equipa nacional recebe
a Rússia, deslocando-se depois
nos primeiros dias de Junho à
Roménia.
Recorde-se com os dois primeiros classificados do Grupo
4 apuram-se para a fase final
do Campeonato da Europa Seniores Femininos, que terá lugar
em França, de 30 de Novembro
a 16 de Dezembro de 2018. |
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Beira-Mar recebe Monte
na primeira eliminatória
Andebol
Taça de Portugal Masculina

JOGOSAs equipas aveirenses
da 2.ª e 3.ª Divisão de Andebol
conheceram, esta terça-feira,
os adversários da primeira eliminatória da Taça de Portugal
de Seniores Masculinos, cujo

sorteio se realizou na Federação Portuguesa de Andebol.
O destaque na Zona 2, onde
estão inseridas as formações
da região, vai para o “derby”
Beira Mar-Monte. Alavarium,
Estarreja e Feirense jogam na
condição de visitados, frente
aos conjuntos da Escola de An-

debol Falcão (Pinhel), Ac. Viseu
e Carregal do Sal. Ílhavo AC e
Sanjoanense actuam nos recintos da Académica e do Moimenta da Beira, respectivamente. Isento da ronda inaugural ficou a equipa do São
Paio de Oleiros.
Os jogos da 1.ª eliminatória

vão disputar-se no feriado de 5
de Outubro. No total, serão 27
os jogos, divididos por quatro
Zonas, passando 36 clubes à segunda eliminatória da prova. |

Jogos
Moimenta Beira-Sanjoanense
Académica-Ílhavo
Estarreja-Ac. Viseu
Alavarium-EA Falcão
Beira Mar-Monte
Feirense-Carregal
Isento: São Paio de Oleiros
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ANDEBOL
DIRIGENTE DA SAD
Isabel Sousa esclarece
'caso' Nádia Nunes
A dirigente do Madeira Andebol
SAD, Isabel Sousa, refuta qualquer
`caso' à volta da não transferência
da guarda-redes internacional madeirense, Nádia Nunes, do CS Madeira para as cores da SAD esta
temporada. O DIÁRIO na sua edição de 10 de Setembro dava conta
do regresso de Nádia Nunes às cores do CS Madeira, depois de gorada a transferência para a SAD. Isabel Sousa salienta que nunca existiu mal entendidos entre os dois
projectos. "Nunca houve, ao contrário do que tem sido noticiado,
mal entendidos no caso da Nádia. A
jogadora, com muitas outras do CS
Madeira e com acordo das direcções, teve da nossa parte uma abordarem que não se veio a concretizar
por diversos motivos. A Nádia
manteve-se, pois, uma jogadora livre pois nunca teve connosco
qualquer compromisso, repito
apenas uma abordagem. Nunca
foi nem poderia ser intenção da
direcção do Madeira SAD prejudicar esta jovem e ainda bem que
ela volta aos pavilhões para praticar a modalidade que tanto ado-

ra. Da parte do Madeira SAD só
lhe desejamos boa sorte".

SELECÇÃO
Três andebolistas do
Madeira SAD convocadas
A Federação de Andebol de Portugal divulgou, ontem, a lista de convocadas para a selecção nacional de
seniores femininos que vai iniciar a
fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2018, cuja
fase final terá lugar de 30 de Novembro a 16 de Dezembro, em
França.
Na convocatória da selecção portuguesa pontificam
os nomes de três
andebolistas
que representam o Madeira Andebol
SAD, nomeadamente a madeirense Isabel
Góis e as continentais Mónica
Soares e Cristiana
Morgado.
Portugal inicia o estágio a 24 de
Setembro, defrontando a Rússia no
dia 28 em Moscovo e recebendo, no
dia 1 de Outubro, a Roménia.

Ana Andrade e Renata Tavares esperam um jogo competitivo entre CS Madeira e Madeira Andebol SAD.

FOTO ASPRESS

Vamos a isto
minhas senhoras
HERBERTO DUARTE PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
CS Madeira e Madeira Andebol
SAD têm honras de abertura do
campeonato nacional da I Divisão
2017/2018, fase regular, este sábado.
A partir das 16 horas no principal
palco do andebol madeirense, o Pavilhão do Funchal, disputa-se o já
`tradicional' encontro entre as duas
formações da Região participantes
na principal prova do calendário do
andebol feminino.
Duas equipas que este ano surgem muito renovadas na sua composição, apresentando-se claramente mais estruturados e com mais soluções ao dispor das equipas técnicas. Se do lado do Madeira SAD, recente vencedor da Supertaça, se
pode falar de uma equipa com experiência e sobretudo soluções com
mais qualidade, o Sports contrapõe
com um plantel onde pontifica um
misto de experiência e juventude.
Ambição e vontade de ganhar é que
não falta às duas equipas. Uma rivalidade que apenas se situa dentro de
campo, com Sports e SAD a quererem continuar 'juntos' no excelente
trabalho na projecção do andebol feminino nacional.

As internacionais Renata Tavares
(Madeira SAD) e Ana Andrade (CS
Madeira) dispensam apresentações.
São na actualidade duas das melhores executantes no andebol português com uma carreira feita na Região. Pela sua experiência este será
um jogo sempre muito especial e
onde todos desejam vencer. A ganhar ficará o espectáculo e os adeptos. O DIÁRIO juntou as duas andebolistas para abordarem a partida.
Renata deseja grande espectáculo

Renata Tavares deseja que "acima
de tudo, seja um bom campeonato e
que o Madeira SAD se mantenha na
linha da frente na disputa dos principais títulos nacionais", sublinhando que "é para isso que todo o grupo
de trabalho está focado, sabemos
que temos essa responsabilidade".
A jogadora lembra que se está
"numa fase da época muito prematura, num processo de conhecimento, pois temos muita gente nova na
equipa, tudo isso leva o seu tempo",
acrescentando que "nesta fase regular nada se decide, mas apenas nos
`play-offs', pelo que nos resta trabalhar todos os dias melhor, de modo a
que a equipa seja mais competente".
Antevendo a partida de estreia, re-

fere que "o jogo com o CS Madeira é
sempre especial, sempre foi assim.
São duas equipas da mesma Região
a rivalidade saudável existe, pelo
que desejamos que todos, de ambos
os lados, contribuam para um grande espectáculo e claro que o Madeira SAD ganhe".
Ana Andrade espera equilíbrio

"Vai ser certamente um jogo de
emoções fortes e equilibrado", refere a jogadora do CS Madeira, Ana
Andrade, sublinhando que a equipa
"tem um claro objectivo nesta época, de terminar a primeira fase nos
oito primeiros, mas para isso temos
muito trabalho pela frente".
De resto, defende, "a nossa vantagem, nesta altura, é o facto de juntarmos um plantel com alguma experiência e muita juventude, com uma
grande vontade em trabalhar, com
bom ambiente, por isso só nos resta
dar tudo dentro de campo". É que,
reforça "o Madeira SAD é um forte
adversário, tem muita qualidade,
vem moralizado de uma vitória na
Supertaça, acima de tudo esperamos contribuir para que seja um
grande jogo de andebol. Prometemos dar o nosso máximo para dignificar as cores do CS Madeira".
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No pavilhão do Sporting

DM

ABC arrancou empate

Hugo Rocha, com sete golos, esteve em destaque no ABC

ABC manteve, ontem, a invencibilidade no campeonato de andebol da
primeira divisão ao empatar 27-27 no pavilhão
João Rocha, em Lisboa,

O

frente ao Sporting, em
partida da terceira jornada da prova.
Depois da vitória sobre
os "leões" na Supertaça,
e do empate igualmente conseguido no "dra-

gão", o ABC voltou, ontem, a impor-se frente a
um candidato ao título,
conquistando um precioso empate.
Hugo Rocha e Nuno
Silva, com sete golos cada um, foram os melhores marcadores do conjunto bracarense, seguido
de Dario Andrade, com
cinco.
No Sporting, o melhor
marcador foi Pedro Valdés, com cinco golos.
Uma boa segunda parte da equipa de Jorge Rito
conseguiu anular a desvantagem que se registava ao intervalo (15-11),
tendo marcado 16 golos
nesse período e sofrido
apenas 12.
De resto, a poucos segundos do fim o ABC perdia por dois golos (27-25),
mas conseguiu ainda restabelecer o empate.
Apesar do empate, o
Sporting segue na frente, com oito pontos, mais
um que o ABC mas, os
dois, claro, com mais um

jogo disputado que os
adversários.
O restante da jornada
disputa-se no fim de semana, com o Arsenal da
Devesa a receber o Belenenses no domingo à
tarde, no Flávio Sá Leite, e o FC Porto a visitar
o Benfica.

Pavilhão João Rocha, Lisboa
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador

Sporting

27

Cudic e Manuel Gaspar; Pedro
Valdés (5), Pedro Portela (2), Michal
Kopco, Bjelanovic, Cláudio Pedroso
(2), Carlos Pasarin, Tiago Rocha
(3), Carlos Carneiro (3), Francisco
Tavares (2), Edmilson Araújo (3),
Bruno Gaspar, Ivan Nikcevic (2),
Janko Bozovic (3) e Felipe Ribeiro (2).
Treinador: Hugo Canela

ABC

27

Humberto Gomes e Cláudio Silva;
Délcio Pina, Hugo Rocha (7), Roberto
Ferreira, Carlos Bandeira, João
Peixoto (1), Ricardo Ferreira, Nuno
Silva (7), Dario Andrade (5), Carlos
Martins (4), Belmiro Alves (2), Hugo
Rosário (1), Tomás Albuquerque,
Francisco Silva e Rui Ferreira.
Treinador: Jorge Rito.
Ao intervalo: 15-11
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ABC
Voltou ontem a evidenciar-se
ao impôr uma igualdade (27-27)
no pavilhão do Sporting,
em partida da 3.ª jornada
do nacional de andebol.
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Em todas as modalidades

FAC mostrou-se aos adeptos
Famalicense Atlético Clube realizou,
no passado sábado,
a festa de apresentação de todos os atletas
para a temporada 2017/18,
tendo desfilado cerca de
250 atletas.
O clube mais eclético
do concelho de Famalicão apresentou atletas
nas modalidades de badminton, patinagem artística, voleibol, bilhar,
ciclismo, equitação, andebol, matraquilhos, hóquei em patins, basquetebol e dança.
O início da apresentação teve uma demonstração da arte da patinagem artística. Cerca de
quarenta patinadoras en-

DR

O

cantaram com o seu número. De seguida, as meninas da dança brilharam
com mais uma exibição
de grande qualidade. De
modalidade em modalidade, todos se mostraram,
ficando alinhados, frente
aos sócios, simpatizantes,
amigos ou familiares, nu-

ma grande harmonia de
som e alegria entre quem
estava dentro do recinto e
quem assistia na bancada.
A presidente da Direção do FAC, Sofia Ruivo,
na sua intervenção, reforçou o ecletismo do clube, o trabalho no acompanhamento dos jovens e

agradeceu a presença de
todos os atletas, amigos
do FAC e em especial, ao
presidente da Câmara de
Famalicão.
Na sua intervenção,
Paulo Cunha, salientou
a satisfação «por um clube como o FAC, ter uma
mulher como presidente
da Direção» e deixou palavras elogiosas a Gouveia
Ferreira, antigo presidente, «pela dedicação e empenho que manifestou e
manifesta».
Relevou ainda a importância do FAC na comunidade e formação de
atletas, referindo que a
Câmara Municipal continuará a ser um parceiro da instituição.
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Estágio inédito para o andebol da Camacha
Secção de Andebol da A.D.Ca
macha tem vindo a apostar cada
vez mais forte na formação des
portiva, mas também pessoal, das
suas atletas.
A contribuição ativa dos pais tem
permitido ampliar as ações extra
competição regional, com a parti
cipação em torneios internacionais
e a realização de estágios em regime
de concentração, como foi o caso
desta última semana.
De facto, respondendo ao desafio
lançado pela Direção Técnica do
Andebol azul e branco, os pais con
seguiram angariar verbas que per
mitiram levar até à Ilha dourada
24 atletas juvenis, iniciadas e algu
mas infantis, para 7 dias de prepa
ração e evolução.
Refira se que foi fundamental o
apoio da família Nóbrega, na dis
ponibilização da estadia, tal como
acontece com os grupos folclóricos
agora dirigidos por Gilda Nóbrega.
Assim, entre segunda e domingo
da semana anterior, a comitiva rea

A

lizou três treinos diários, divididos
entre o areal e o pavilhão gimno
desportivo, gentilmente cedido pela
DRAPS, com todas as condições,
de tal forma que os responsáveis
confessam ter podido sentir um
pouco do que será ser um profis
sional de andebol.
A título de exemplo, um dia nor
mal de estágio comportava alvorada
pelas 7h00, seguido de pequeno
almoço e corrida na praia, com
plementada com exercícios físicos.
Logo depois, reforço alimentar,

uma preocupação constante, pela
intensidade física e pelo calor que
se faz sentir naquela Ilha, seguin
do se a sessão matinal no pavilhão.
Depois do almoço e algum des
canso, nova sessão no pavilhão,
para terminar o dia com um mer
gulho nas águas límpidas do Porto
Santo e um passeio no centro depois
do jantar.
Assim se fez uma semana inédita,
mas que a Secção de Andebol da
Camacha quer repetir sempre que
possível, uma vez que os objetivos

desportivos, sociais e de dinâmica
de grupo foram amplamente atin
gidos!
Entretanto, continua a preparação
no pavilhão da Camacha, esta se
mana complementada com uma
sessão dedicada à técnica de corrida,

com o treinador António Góis, que
destaca no seu currículo o apura
mento da atleta Maribel Gonçalves
para os JO Atenas 2004.
Para outubro está agendado o
torneio de preparação “ADC Andebol
2017”, a decorrer de 4 a 8. JM
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ANDEBOL 131R018

NA MIRA DAS IDAS
Ulisses Pereira, selecionador
nacional feminino, divulgou
a convocatória para o estágio
que antecede a qualificação
para o Europeu'18. A equipa
vai cumprir estágio no Luso
antes de iniciar a luta pelo
apuramento, que começa no
dia 28 deste mês com o
encontro na Rússia a abrir o
Grupo 4, seguindo-se a
receção à Roménia no dia I de
outubro. Os jogos regressam
depois em março com a
receção àÁustria.
CONVOCATÓRIA
ctukobn.-R F Dr_ E
Isabel Góis (Madeira SAD) e Jessica Ferreira
(ColégbdeGata)
iÇZA LINMA

Maria Pereira (Haulcar. ts0, Edca Tavares
(Charnbray. Fra). Ana Gente (Colégio de
Caia), Patrícia Uma (Congo de Gala).
>Ariana Lopes ( Boden Handboll, Sue).
Moia Soares (Madeèra SADI.Cristiana
Morgxio (Madeira SAD)
SEGUNDA LENHA
Patricia Rodrigues(HSV Blornberg, Ale).
Dianadivalra(MaiaS(ars). Cláudia Correia
(Alavariurn), BeblanaSablno (Colegb de
Gaia), TeknaAmado (1.° Maio)
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ANDEBOL Minhotos acreditaram até ao fim e garantiram
o empate em casa do Sporting

ABC VOLTA A BATER
O PÉ AO CAMPEÃO
WORMS
ABC
Pavithbo João
Árbitros:Eurico Nicolau e Ivan Cacador
(AALÉ,irta)

SPORTING
Manuel Gaspar

ADC
Gr NumbertoGcnais Gr
Gr iticardo Ferreira firit
Alpsa Cu&
Pedro Portela
2 Dopo Rodai
7
Cláudio Pedroso
2 aidoPaloto
nago Rodo
3 NiriaSiki
Cadoseameiro
3 Gados Martina
4
Edrriason Ara» 3 EteirdroNsif
2
bon Dixe*
2 ilutro Rosário
Boslco Deixo* • Tomás A/3ff~ Janko8orovic
3 Dal° Andada
5
>Adiai Soou)
Frandsco Sisa
Peanntaides
5 Roberto Ferreira
Felpa Borges
2 Déido Noa
N
FranciscoTaiares 2 Carlos Banddra
Cai
r atuciona- N
ai Rui remira
ilnanGioper
Treinador:
Hugo Canela

'Treinador
Jorge Rito

Ao Intorvido1541
Marcha.05 2-2,10' 5-5 , 15' 8-7, 2010-8.
25'12-10, 30'15-O, 35' 17-13, 40'1946,
45. 22-19, 50' 25-22. 55 26-25, 60. 27-27
Exclusões: 5/1
Vermelbos:-/DANDRO DAGO/NTS°

ES

[TA

.r.-c,
.":?:_r•p;,..
27,27

SPord119ABC
CIASSIrte.W;f1()

I.° Sporting

VEDIN-S P
3 2 1 O 9766 8

2.*A13C

3

1° &Imensas
4.* MAN
5.. 'banca

2

6.•AguasSantan
7.90coAndebol
8.° Madeira SAO
9.*Boa Nora
10..AC Faie
11.• FC Porto

1 2 O 87-73

7

2 2 0 0 57-54 6
1 0 1 58-56 4
2 1 0 1 58-53 4

2
2
1

1 O 1 48-42
1 O 1 50-65
1 O O 29,25

4
4

3

2 0 1 1 53-54 3
2 0 1 1 46-59 3
3
1 1 0 0 22.20 3
12,8enfica
13, São Demerd.o 2 O O 2 49-65 2
14.. arsenal
2 0 0 2 4562 2
2 0 1 1 48-52

SÁBADO. dia16
Boa Hora-Xko Andebol (161100):55o Bernardo-Madeira SAD (17h30); Águas Santas-Avanca (18h00); ISMAI-ACFate
0'5~0)
DOMINGO, DIA 17
Arsenal-EU/lanem« (16h30): BenficaFCPorto (16h00)
DIA 27

&enrica-Madeira SÁD

18h00

••• Depois do triunfo sobre
os leões na Supertaça, a forrnação de Jorge Rito voltou a travar o Sporting, alcançando
uma igualdade (27-27) para o
campeonato, desta feita, no
Pavilhão João Rocha. O encontro antecipado da terceira jornada, em virtude da estreia da
equipa leonina na Liga dos
Campeões, com o Besiictas, na
Turquia, no próximo domingo, foi bastante emotivo, e
esteve perto de pender para o
lado da equipa de Braga.
O Sporting liderou quase do
princípio ao fim (exceção feita
aos primeiros minutos), teve
quatro golos de vantagem por
diversas vezes, mas a ponta
final do encontro acabou por
ser bastante atípica para os
campeões nacionais. Ao intervalo, a equipa de Hugo Canela
liderava por 15 -11. As alterações promovidas nos dois conjuntos no segundo tempo
mantiveram o jogo em alta
rotação. Pedro Valdés destacou-se no ataque sportinguista, com cinco golos apontados,
enquanto no ABC, a ação de
Hugo Rocha, Nuno Silva, e dos

Pedro Valdés ganha posição e remata à baliza do ABC
pontas DarioAndrade e Carlos
Martins também foram cruciais para manter a crença da
equipa em alta até final. A aliar
a isso, as exclusões de Tiago
Rocha, Pedro Valdés e Felipe
Borges, no Sporting,deixaram
os leões inferiorizados nos últimosminutos, permitindo ao

ABC a recuperação de 25-27
para 27-27. No último ataque
os leões ainda arriscaram, mas
o triunfo até esteve bem perto
de sorrir aos minhotos. No entanto, o último remate de DarioAndrade, sem ninguém na
baliza contrária, acabou por
sair um pouco ao lado.

AFIGURA

"O final atípico com
muitas exclusões
condicionou-nos. O
empate tem sabor
a derrota"
Ragocanda
Treinador do Sporting

ii
Hugo Rocha deu muito trabalho à defesa do Spor ting,
movimentando-se quase sempre bem no ataque. Ajogar a
pivô no ABC, Hugo Rocha fez setegotos, sendo muito eficaz
no aproveitamento nos iivresde.Sete metros (quatro em
quatro). Também foi unidade de combate na retaguarda,
ajudando a garantir solidez coletiva à equipa no seu

"Obrigámos o
Sporting a correr
muito. A crença da
equipa foi mais
uma vez revelada"

processo defensivo.

kievalGto
Treinador do ABC
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Andebol Divisão Nacional

Sporting cede empate a acabar
RESULTADOS/CLASSIFICAÇÃO
27 - 27
ABC
SPoninO
Boa Hora
xricoAor
Man- ISew
e
&mando
as
sacado
JOICi
Arsenal Devesas

ionenSes

O
1 Sortia
2 IN
2 Ideiem
4 leoas Saa9
5 buo
Ibla-ISMAI
»alodial
A Mirei.
allca
leo Meu
F. Chns
-blak
13 S. anal,
lesual lemas

a
7
4
4
4
4
3
3
3

2

3
3

2
2
2
2
1
2
2
2
2

2

F4

O° H
e 2754
14242
S947
1 S9-SS
1 50-65
O 225
A
1 g-?4
1 4-52
1 41$
2 4985
2 45-E2

PRÓXIHAJORNADA
Madeira SAD
20 OS

rafe

2r iCa
oa Ora

anca
o

Hidial Kopco tenta fugir aos minhotos Hugo Rosário e Hugo Rocha

a. Um golo do central Nuno
Silva, a pouco menos de um
minuto do final, permitiu,
ontem, ao ABC ir ao recémestreado pavilhão João Rocha empatar com o cam-

peão Sporting (27-27), numa
partida antecipada da terceira jornada da I.' Divisão
Nacional de andebol.
O resultado deixou um
sabor bastante amargo aos

mamo

lenenses

leões, já que estiveram a ganhar praticamente todo o
jogo, chegando a dispor de
cinco golos de vantagem no
início da segunda parte.
O encontro começou

equilibrado, com a formação leonina a ter algum ascendente sobre o adversário, que lhe permitiu chegar
ao intervalo a vencer por 1511. Logo no recomeço parecia que o Sporting iria partir
para um triunfo fácil, mas os
minhotos foram reagindo
aos ataques dos da casa e
reduzindo a distância até à
estocada final, que lhes garantiu os dois pontos.
SUSANA SILVA

~Mei
ABC

27
27

Local Paveia° loa° Rocha ern Lisboa
Arbitras bioco eacoiau e Ivan Cacada.
51
14*.»tosa Cudc TO e Manuel Gaspar (GR),
Pedro Vades (5), Peão portela (2), MIchal Kopco,
Bosim BÇ:Clauclo Pedoso (2), Gados
Ruo&
Ftcha (31 Cartas Camee0 (3).
Francisco
(2), EdmIlscn Afano (3), Bruno
Gaspar, Ano ~(21 ardo Beemc (3)e
Felipe Ritero (21
~adir Hugo Canela.
MC Humberto Gomes (GR), Mundo Ferreira (GR)
e Oáudio Silva (GR1 %Ido %A Hugo Rodn (7)
Roberto Fervera Calos Bandeira lobo Petexo71.1.
Num Séha(7), Dano Andrade (51 Canos Hora%
(41 Sorgo At es (21 Hugo Rosal° (11 Tomas
Abuquerçue, Franosco Siva e RJ Fervera
Treinador Jorge Rtto.
Ao Inana'. 15-11
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Em duelo de titãs, Sporting e ABC empatam no pavilhão João Rocha

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

14-09-2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=820eb8bf

Thu, 14 Sep 2017 00:44:25 +0200
A partida terminou empatada 27-27.
Esta quarta-feira, no novo pavilhão João Rocha, o Sporting empatou diante do ABC Braga (27-27), em
partida da 3.ª jornada do campeonato nacional de andebol.
O emblema verde e branco até teve uma entrada de leão, tendo chegado ao intervalo a vencer por
15-11. No entanto, na segunda parte, a história foi diferente, o conjunto visitante aumentou de ritmo
e conseguiu atingir a igualdade no marcador.
Mesmo com o resultado desta noite, os leões mantém-se na liderança com oito pontos, menos um que
o rival ABC (7 pontos).
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ANDEBOL

Portugal ataca
Europeu/2018
ea O selecionador feminino,
Ulisses Pereira, chamou 16 jogadores para os confrontos com
a Rússia (fora, a 28 out.) e a Roménia (casa, a I de nov.), para
as duas primeiras rondas do
Grupo 4 de qualificação para o
Europeu de 2018. A equipa concentra -se a 26 de outubro, antes da viagem para Moscovo.
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ANDEBOL

SPORTING PERDE GÁS

COM 0 ABC

Minhotos vencedores
da Supertaça travam
campeão com empate
no Pavilhão João Rocha

27 27

("-A
4

SPORTING ABC

Hugo Canela() ()Jorge Rito
as EXC
M. GASPAR • O
C. CARNEIRO
3
E. ARAÚJO
3
C. PEDROSO
2
IVAN NIKCEVIC 2
PEDRO POEMA 2
TIAGO ROCHA 3
ALJOSA CUDIC •0
CARLOS RUESGA O
JANKO BOZOVIC 3
PEDRO VALDES 5
MICHAL KOPCO O
B. BJEIANOVIC O
F. TAVARES
2
FELIPE BORGES 2
BRUNO GASPAR o

o

o
o
o
o
o
O
O
O
1
2
O
O
1
O

Cl5 EXC

o

N. GOMES.
o
NUNOSILVA
7
HUGOROSARIO 1
BEIMIRO ALVES 2
JOÃO PEIXOTO 1
CARLOS MARTINS4
HUGO ROCHA 7

o
1
o
o
o

o
o

-

ÁRBITROS: Eurico Nicolau e Ivan Caçador
ALEXANDRE SEU

El O ABCtemsidodesdeofinalda
época transata a ovelha negra do
Sporting e ontem voltou a frustrar
- os campeões, ao impor um empate
(27-27) noPavilhãoJoão Rocha, em
jogo antecipadoda 38 rondado Nacionalda 14 Divisão.
Desfalcados de Carlos Ruesga,
Matej Asanin, Frankls Carol e Pedro Solha (lesionados), os leões entraram mal, com o ABC a ganhar
ascendente (2-0) nos primeiros
minutos. Seguiu-se uma reação e o
resultado virou (3-2, aos 6') a favor
•da turma da casa.
Mesmo assim, a equipa de Braga,

®Hugo Canela, treinador do
Sporting, ficou desolado: "Foi
um empate com sabor a derrota. Estivemos sempre à frente
do marcador, mas depois o final foi difícil, ao sofrermos várias exclusões [5 contra 2 do
ABC no total]. Mesmo assim,
foi um bom espetáculo, um
jogo de grande luta, com o
plantei a demonstrar qualidade. Melhorámos em relação
aos últimos jogos frente ao ABC
e no próximo estaremos ainda
melhores. No último lance fi
quei triste, porque treinámos
aquela situação e falhámos.
Para a Champions, já sabemos
que vamos ter um ambiente
hostil na Turquia. Queria agradecer aos adeptos, pois tive mos quase 2 mil a apoiar." o

"Qualidade
e vontade
de ganhar"

AO INTERVALO: 15-11
LOCAL: Pavilhão João Rocha,
em Lisboa

"Um empate
com sabor
a derrota"

JORGE RITO

o
o
o
o
o
o

R. FERREIRAS O
CLAUDIO SILVA.
O
INI.00 PINA
DARIO ANDRADE 5
C. BANDEIRA
o
T.AISUOUERGUE O
FRANCISCO SILVÃO
RUI FERREIRA
O

HUGO CANELA

P""

DUELO. Pedro Valdés tenta passar por Hugo Rosário

vencedora da Taça e da Supertaça
frente ao mesmo adversário, jogava taco a taco, tentando contrariar
°Sporting, com unia defesa aberta, mas depois dos 16' (8-8) perdeu o controlo, com o Sporting a
chegar à vantagem de quatro golos (15 -11) ao intervalo.
A maior agressividade defensiva dos lisboetas e as falhas de finalização do ABC acentuaram-se
no início do tempo complemenLEÕES MANTÊM-SE LIDERES DO
CAMPEONATO MAS À CONDIÇÃO.
DOMINGO HÁ JOGO NA TURQUIA
PARA A LIGA DOS CAMPEÕES

tar, com a equipa lisboeta a abrir o dores de campo contra seis -,
marcador para uma vantagem de que quase resultou em golo de
cinco golos (18-13, aos 36).
contra-ataque com remate lonParecia que a partida poderia go do ABC.
estar decidida, mas os minhotos
O empate é justo. Mérito tamnunca baixaram os braços. Nuno bém para o guarda-redes dos
Silva e Hugo Rocha (7 golos cada) leões, Manuel Gaspar, assim
deram consistência ao ataque or - como Pedro Valdés (cinco goganizado do ABC e Dario Andrade los), acutilante no tempo com foi letal no contra-ataque, com plementar.
cinco golos na segunda parte.
O Sporting mantém-se líder,
A aproximação no marcador mas à condição. Segue-se a
foi •gradual, com o Sporting, Champions, com os leões a jogamuito castigado com exclusões rem domingo na Turquia, frente
nos minutos finais, a chegar aos ao Besiktas. O Grupo D inicia -se
27-25 a dois minutos do final, hoje na Ucrânia, com o embate
mas não mais marcou, falhando entre Motor Zaporozhye e russos
o último ataque - com sete joga- do Chekhovskie Medvedi. o

01 O técnico do ABC, Jorge
Rito, ficou satisfeito como em pate, tal como acontecera no
Dragão Caixa: "Jogámos taco a
taco, mas depois perdemos o
controlo, com erros defensivos, falhas de finalização e
também por mérito do Sporting. Mas continuámos a fazer o
nosso trabalho, acreditando
que o jogo não estava perdido.
Na segunda parte, a minha
equipa jogou mais serena, tivemos qualidade e vontade de
ganhar, obrigando o Sporting a
correr. Foi um bom espetáculo.
Sobre a utilização pelo FC Por to de Diogo Branquinho [com
contrato com o ABCI, alerto
Benfica e Sporting para estarem atentos, para que não haja
mais comportamentos anti desportivos." o
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CRISTIANO
RONALDO
OURO: Pouco importa se
está ou não como ritmo
ideal devido à paragem forçada na liga espanhola. Para o português, jogos são sinónirno
de golos. Ontem foram mais dois para juntar
a tantos outros. Fantástico. [págs.2 eu]

PALO
U
FONSECA

PRATA Excelente arranque da fase de grupos da
Charnpions par aos ucranianos do Shakhtar
que. em cAq-, superaram o Nápoles (2-1). O
técnico luso tem razões para estar satisfeito
com os seus pupilos.[pág.131

ABC
BRONZE: Após a inesperada vitória na Supertaça. o andebol minhoto voltou a surpreender o campeão Sporting, agora empatando
em Alvaiade. Ano após ano, a 'fábrica produz atletas de grande nível.[pág. 321

RG
CONCEIÇÃO
LATA: Nada fazia prever
um tropeção diante dos
turcos do Besiktas, mas a verdade é que o FC
Porto não logrou impor o seu sistema, a defesa foi surpreendentemente permissiva e as
substituições pouco ajudaram.[págs. 4a io]
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