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MAIS DESPORTO 
As bancadas foram estreadas pelos adeptos, após a inauguraçao institucional realizada em junho. Pedro Gil, Miguel Mala e João Matos receberam adeptos e posaram como Jubas, antes do primeiro encontro da nova temporada da formac,ão do 

ANDEBOL 
,41111~111 

ror 
ANTÔNIO BARROS 

O
Sporting inaugurou on -
tem, em Alvaiade, o novo 
e imponente Pavilhão 
João Rocha, um recinto 
com capacidade para 

3.000 lugares sentados mas que não 
lotou. tendo-se registado a presen-
ça de cerca de 2.800 adeptos leoni-
nos. O presidente, Bruno de Carva-
lho, fez questão de se juntar à equipa 
campeã nacional antes de o jogo se 
iniciar e, depois, assistiu ao triunfo 
leonino na zona VIP da bancada cen-
tral, equipado com a camisola do 
clube e sentado ao lado da esposa, 
Joana Orneias. 

E quem esperava declarações en - 
tusiastas dos responsáveis leoninos 
saiu defraudado. Bruno Carvalho e 
restantes membros da direção fala-
ram apenas ao canal de TV do Spor-
ting e o espetáculo mediático ficou 
entregue aos adeptos, que não se 
cansaram de entoar cânticos, e à 
presença de algumas figuras des-
portivas do clube, que receberam os 
adeptos à entrada. Foi o caso do ho - 
quista internacional espanhole (=-
peão mundial Pedro Gil, que mani -
testou, através dos ecrãs instalados 
no recinto, a sua satisfação. 

«É emocionante voltar a jogar e 

Equipa de 
andebol exibiu 

o trofeu 

de campeão 

nacional da 
ultima epcca 
Bruno de 

Carvalho apoiou 

_;adores e 
treinadores 
antes do jogo 

«Esta é a casa do leão!» 
Inauguração desportiva do Pavilhão João Rocha ao som dos cânticos dos adeptos o Cerca de 

2800 assistiram ao triunfo do campeão() Presidente junto dos jogadores antes da partida 

a treinar em casa», disse o 
ta, que teve a companhia de Caio e 

Zé t)iogo, do capitão do futsal João 
Matos ou dos representantes da re-
gressada equipa de voleibol Miguel 
Maia, Angel Dinis e Robinho. 

Maia já experimentou, através de 
alguns treinos, o Pavilhão João Ro-
cha e espera que o voleibol regresse 
com éxito esta temporada ao Nacio-
nal da I Divisão, competição que já 
venceu com as cores verde e bran-
cas. Já Matos e os companheiros Di -  

vanei e Cardinal vão estrear a casa 
nova este sábado à tarde, frente aos 
Leões de Porto Salvo. «Depois de 
tantos anos a andar de casa às cos-
tas, é bom finalmente ter o nosso 
cantinho», disse o capitão do futsal. 

Impressionante, mesmo, foi ver 
e ouvir as coreografias e cânticos dos  

sócios sportinguistas que integram 
as várias claques do clube. E o cân-
tico mais repetido foi: «Esta é a casa 
do leão!». 

A FELICIDADE DE HUGO CANELA 
O treinador principal do ande- 

bol do Sporting nunca esquecerá do  

dia de ontem. Além da estreia vi-
toriosa no campeonato, viveu a 
emoção de inaugurar um recinto 
fantástico e que justifica o inves-
timento do clube nas diversas mo-
dalidades de pavilhão. 

«É uma obra fantástica para o 
Sporting e agradeço o apoio da di -  

reção e dos adeptos. O sentimen-
to especial é de felicidade», frisou 
o antigo andebolista leonino, for-
mado nas escolas do clube e que 
nunca chegou a desfrutar do velho 
Pavilhão de Alvaiade. 

Como tantos outros treinado-
res antes dele, Hugo Canela penou 
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andebol leonino. campeã nacional, sob o olhar atento da presidente e da esposa. Joana Orneias. Carlos Carneiro (à direita) marcou três golos na vitória frente ao Fafe 

Despertar tarde a tempo de golear 

LUIS SILVA 
Treinador do vaie Ivan Nikcevic ultrapassa a oposição do guarda-redes Nona Silva 

ao undur com a casa às costas e a 
treinar nos recintos mais dispares 
e que estivessem disponíveis. Mas 
não se esqueceu de agradecer a 
dedicação dos adeptos. «O Spor-
ting é um clube tão especial que 
mesmo com a casa às costas sen-
timos o apoio dos adeptos. Agora 
já ninguém tem dúvidas onde jo-
gamos. Isto significa imenso para 
as modalidades», concluiu. 

Para a posteridade fica um pavi-
lhão moderno e funcional, a nova 
casa - mãe das modalidades do Spor-
ting. «É uni sonho tomado realida-
de. Jogo cá há 10 anos e este é um 
momento que esperava. Temos to-
das as condições para ganhar títu-
los», expressou o guarda-redes de 
hóquei em patins Zé Diogo. 

Campeões entraram mal, mas 
reagiram u tempo de engrande-
cer a festa com um triunfo 

ANDEBOL — ANDEBOL 1 — i: JOR. 

Pavilhào leio 

em Lisboa. 
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Têm a palavra 

MUITA ANSIEDADE 

Foi visível desde o inicio que 
havia a ansiedade de fazer as coisas 
bem. Isso foi notório na primeira parte, 
Mas a nossa defesa foi ficando cada 
vez mais intensa e acabámos por fazer 
uma segunda metade mais tranquila. 
Vamos fazer 26 Jogos até ao dia 20 de 
dezembro. Vai ser muito duro 

HUGO CANELA 
Treinador de sparting 

ROTINA PARA CRESCER 

Sabíamos que, ao estarmos no 
Pavilhão João Rocha, iríamos ficar na 
história do Sporting, que tem outro 
poderio. Queremos assegurar a 
manutenção. Temos urna equipa jovem 
e faltam-nos algumas rotinas para 
crescer e atingir os objetivos a que nos 
propomos 

o 
Casa da Liga 
dos Campeões 
O Sporting vai realizar très dos 
primeiros cinco jogos do Grupo D 
da Liga dos Campeões no 
Pavilhão João Rocha. A aventura 
começa dia 17, em lzmir, casa do 
Besiktas (Turquia), prossegue a 
24, na receção aos ucranianos do 
Motor Zaporozhye, e a 30, em 
Skopje, ante o Metalurg. A 4 e 15 
de outubro, os leões jogam em 
casa, respetivamente, frente aos 
russos do Chekhovskie Medvedi 
e aos franceses do Montpellier, 
Assim, terão de alterar quatro 
confrontos do campeonato 
Andebol 1 previstos para estas 
datas: a 16 seria o Sporting-ABC, 
a 23 o Madeira SAD-Sporting, a 
30 o Sporting-FC Porto e a 14 de 
outubro o Benfica-Sporting! H. 

Aveirenses 
em estreia 
Coube à dupla de arbitragem de 
Aveiro Mário Coutlnho/Ramiro 
Silva ser a primeira a ajuizar um 
encontro oficial no Pavilhão João 
Rocha. na estrela da casa do 
campeão nacional. A mesma 
dupla que esteve no primeiro 
jogo de sempre do Dragão Caixa, 
quando, a 7 de maio de 2009, o 
FC Porto recebeu e venceu o 
Madeira SAD por 28-23 no jogo 1 
das melas do play-off da extinta 
liga de andebol. HUGO COSTA 

Nave 'fechou' 
em 2004 
Cada um dos sócios leoninos 
que. ontem, esteve no pavilhão 
— com 3000 lugares sentados —
pagou 6 euros pelo bilhete para 
assistir ao jogo e à inauguração 
em competição, depois da festa 
institucional, realizada a 21 de 
junho ultima na presença da 
Direção, presidida por Bruno 
Carvalho, que citou, na altura, o 
poeta Fernando Pessoa: «Deus 
quer. o homem sonha e a obra 
nasce.» O Sporting esteve quase 
14 anos sem pavilhão próprio, 
depois da demolição da Nave de 
Alvaiade, em 2004. O novo 
recinto custou cerca de 9,62 
milhões de euros, tem cerca de 
10.000 metros quadrados e é 
considerado o maior pavilhao 
multidesportivo de clubes 
existente em Portugal. A obra 
demorou 27 meses a ficar 
completa. ANTONIO BARROS 

O Sporting inaugurou, ontem, 
desportivamente o belo Pavilhão 
João Rocha, um anseio de quase 
14 anos dos adeptos leoninos, com 
um triunfo retumbante (30 17) so-
bre o Fafe, em partida da ronda 
inaugural do Nacional da I Divi-
são. Mais do que o sucesso dentro 
do campo, o mais importante foi a 
estreia num recinto moderno e 
funcional que vai albergar as diver-
sas modalidades de pavilhão de 
um dos clubes mais ecléticos de 
Portugal. 

Daí a ent rada sonolenta do leão, 
que abordou o jogo demasiado an-
sioso, lento e pouco eficaz. O Fa-
fe ousou equilibrar o embate até 
aos 20 minutos da primeira parte, 
altura em que apenas cedia por um 
golo de diferença (7-6). 

Na segunda metade o Sporting 
reentrou de forma mais concentra-
da e foi cavando a diferença, con 

tando com as boas atuações indi 
viduais do jovem guarda-redes 
Manuel Gaspar, que rendeu o ha-
bitual titular, o gigante croata Asa - 
nin, que está lesionado, tal como 
o ponta Pedro Solha. 

CAROL AINDA JOGOU E MARCOU 
Um dos momentos que suscitou 

mais entusiasmo no encontro foi a 
entrada, a dois minutos do final. do 
cubano Frankis Carol, que foi cha-
mado pelo técnico Hugo Canela 
para saborear o momento de se es-
trear no recinto e apontar um li-
vre de sete metros. Mas os respon 
sáveis leoninos mantêm o tabu 
sobre o futuro de Carol, cuja saída 
para o Catar já é dada como certa. 
«Ele ainda é nosso jogador. Há 
propostas, mas ainda não apareceu 
nada de concreto», disse o técni-
co leonino Hugo Canela, adensan- 
do ainda maiso... tabu! A. B, 

RA MIJNOWASF 

SPORTING 

Manuel Gaspar kr, Nu no Silva (gr)  
Reyniel Justa (gr) 
Vasco Santos (1) 
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A PRIMEIRA 
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LIGA 
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Equipa de andebol venceu 
o Rafe na inauguração do 
Pavilhão João Rocha p. 30 e 31 
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PRIMEIRO JOGO NO NOVO RECINTO 

Leões ganharam ontem ao Fafe, em andebol, num dia histórico para o clube 

SPORTING VENCE FAFE 
NO NOVO PAVILHÃO 
GO Sporting venceu ontem o 
Fafe 30-17, em jogo em atraso 
da primeira jornada do cam-
peonato nacional de andebol. 
Este foi o primeiro evento do 
novo pavilhão João Rocha, pro-
priedade do clube e situado jun-
to ao complexo desportivo Al-
vaiade XXI, que inclui o estádio 
de futebol. 

O recinto, que tem capacidade 
para cerca de três mil especta- 

dores (ontem registou casa 
cheia) teve uma inauguração 
institucional no dia 21 de junho, 
numa cerimónia onde esteve 
presente Fernando Medina, 
presidente da Câmara Munici - 
pal de Lisboa. 

Na altura, Bruno de Carvalho, 
presidente do Sporting, disse 
que os presentes estavam a ser 
"testemunhas de que os sonhos 
se concretizam". • 

Página 4



A5

  Tiragem: 24007

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 21,09 x 12,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 71174169 07-09-2017

Leões vencem 
Fafe na estreia 
do novo pavilhão 

> Disputou-se pela 
primeira vez um 
encontro oficial no 
Pavilhão João Rocha. 
A equipa de andebol do 
Sporting, atual campeã 
nacional em titulo, 
recebeu e venceu o 
Andebol Clube de Fafe 
por 30-17, num Jogo em 
atraso da 1.• jornada 
do campeonato, numa 
partida em que o pivot 
Tiago Rocha entrou 
para a história ao 
apontar o primeiro golo 
na nova Infraestrutura 
(na foto). Com 13-9 
ao intervalo, os leões 
partiram para um 
triunfo gordo no 
segundo tempo, perante 
o olhar de Bruno de 
Carvalho, que subiu ao 
terreno antes do jogo 
para saudar os atletas 
das duas equipas. 
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Elledy Semedo motivado 
para dar o máximo 

Elledy Semedo espera corresponder à aposta da direcção do Madeira Andebol SAD. 

ADVERSÁRIO 

Lars Walther 
volta 
à Madeira 

MODALIDADES 

HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnotícias.pt  

O internacional português Elledy 
Semedo, que esta temporada tro- 
cou a camisola do Benfica pelo 
projecto do Madeira Andebol 
SAD, é uma voz autorizada para 
abordar a partida do próximo sá- 
bado, no Pavilhão do Funchal, às 
17 horas, frente ao FC Porto, que 
marca a estreia dos madeirenses 
na temporada 2017/2018 no cam- 
peonato nacional da I Divisão. 

Um momento especial que para 
este experiente andebolista é 
aguardado com enorme expectati- 
va, até porque acredita que a sua 
nova equipa está preparada para  

dar luta ao favoritismo dos norte- 
nhos. Conhecendo a forma como 
os adeptos madeirenses entregam 
o seu apoio à equipa, Semedo dese- 
ja que a sua garra e forma muito es- 
pecial de apoio seja determinante 
para uma boa estreia do Madeira 
Andebol SAD. 

"As nossas expectativas nesta al- 
tura são elevadas. Desde logo do 
ponto de vista pessoal, pois estou 
muito motivado para dar o meu con- 
tributo a este projecto, tentando to- 
dos os dias corresponder com o meu 
trabalho a tudo o que o Madeira 
SAD espera de mim. Temos vindo a 
trabalhar muito bem e acredito que 
como equipa estaremos preparados 
para um jogo que não será fácil. O 

O INTERNACIONAL 
PORTUGUÊS, EX- 
BENFICA, CONFIA 
NUMA BOA ESTREIA 
FRENTE AO FC PORTO 

FC Porto é um dos grandes do nosso 
campeonato, mas o Madeira SAD 
tem a sua história, tem uma palavra 
a dizer e acredito muito que vamos 
entrar bem e fazer um grande jogo". 

Questionado sobre que Madeira 
SAD podemos esperar neste sábado 
de estreia, disse: "Uma equipa com- 
petitiva, lutadora, com garra, com  

determinação, aliás como tem sido 
imagem de marca do Madeira SAD 
nos últimos anos. Não é fácil jogar 
na Madeira, eu senti isso, temos uns 
adeptos fantásticos, sinto que o an- 
debol na Madeira tem um carinho 
especial das pessoas, por isso, sába- 
do que vem, frente a uma grande 
equipa, todos os jogadores do Ma- 
deira SAD esperam poder contar 
com a garra dos nossos adeptos 
para fazermos um grande jogo, as- 
sim desejamos". 

O Madeira SAD para esta partida 
apenas regista urna baixa de vulto. 
O internacional João Pinto está em 
fase de recuperação de uma entor- 
se, ficando de fora da primeira con- 
vocatória do técnico Paulo Fidalgo. 

No lado do FC Porto, a nota mais 
curiosa é o facto do seu actual 
treinador, o dinamarquês Lars 
Walther, ser uma cara bem co-
nhecida dos madeirenses. No iní-
cio dos anos noventa vestiu como 
jogador, durante duas tempora-
das, a camisola do Marítimo, aju-
dando os verde-rubros na fase fi-
nal da II Divisão, liguilha e numa 
temporada na I Divisão. 
Para esta época os nortenhos 
mantiveram a sua estrutura base. 
Saíram Alexis Borges, Gustavo 
Rodrigues e Marco Matic, en-
trando Ariel Hernandez, vindo 
do Maia, um dos melhores mar-
cadores na prova na época passa-
da. Alfredo Quintana, guarda-re-
des luso-cubano, é a sua princi-
pal referência. A equipa apresen-
ta um colectivo muito forte, com 
uma capacidade fisica muito su-
perior ao Madeira SAD. Na jor-
nada de abertura do campeona-
to, empataram em casa a 23 golos 
frente ao ABC, recente vencedor 
da Supertaça. 

BENFICA-SAD JOGA-SE 
A 27 DE SETEMBRO 

A La  jornada da fase regular tem 
ainda uma partida por disputar, 
precisamente o encontro entre o 
Benfica e o Madeira Andebol 
SAD, que terá lugar em Lisboa no 
dia 27 de Setembro. De resto, 
neste mês de Setembro os madei-
renses terão ainda por cumprir 
mais três encontros, caso o jogo 
com o Sporting, marcado para 
dia 23, no Funchal, não seja de 
novo alterado. Assim, no dia 16 
de Setembro o Madeira SAD vai 
jogar em Aveiro, frente ao São 
Bernardo, depois a 27 jogará, de 
novo, fora frente ao Benfica, ter-
minando o mês em Lisboa em 
casa do Boa-Hora. 
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Silvino Cardoso

Organizado pela secção de an-
debol do Académico de Viseu,
vai realizar-se nos próximos
três dias, talvez, um dos maio-
res torneios de formação jo-
vem em andebol do país. São
17 clubes que participam com
um total de 30 equipas dos di-
versos escalões etários jovens,
em ambos os sexos. 

A adesão ao 1.º Torneio 'Ci-
dade de Viseu' superou todas
as expectativas dos responsá-
veis, liderados pelo coordena-
dor de todo o andebol jovem e

treinador da equipa sénior, Ra-
fael Ribeiro. 

Vai ser necessário mobilizar
quatro pavilhões da cidade
para dar resposta às exigências
que um evento de tanta im-

portância requer. Assim, os pa-
vilhões do Fontelo, Cidade de
Viseu, Infante D. Henrique e
Escola Viriato, vão ser os pal-
cos dos jogos que vão aconte-
cer ao longos de amanhã, sá-
bado e domingo.

A presença de alguns clubes
de renome nacional na área da
formação do andebol, diz bem
do interesse que o torneio está
a ter ao nível da modalidade.
Rafael Ribeiro não esconde a
sua satisfação pela adesão ve-
rificada, embora saiba que as
expectativas não podem sair
defraudadas, o que implica a
colaboração e o apoio das
mais diversas entidades liga-
das ao andebol, não só a nível

local, como também distrital e
até nacional. O coordenador
academista apela a que a po-
pulação viseense compareça
em grande número para
apoiar os jovens durante os jo-
gos. 

Os clubes que participam no
1.º torneio 'Cidade de Viseu' são:
FC Infesta, Estrela Vigorosa
Sport, FC Porto, Vitória de Se-
túbal, Academia de Andebol de
S. Pedro do Sul, CA Leça, AA
Espinho, NAP-Penedono,
Maia Stars, AC Oliveira de Fra-
des, CD Feirense, Xico Andebol,
SC Espinho, Agrupamento de
Escolas de Santa Comba Dão,
Casa do Povo de Vacariça e
Clube de Andebol de Baltar. | 

17 clubes representados por 30 equipas
competem entre amanhã e domingo
Andebol
1.º Torneio Cidade de Viseu

Prova em 4 pavilhões da cidade

D.R.
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Grã-Bretanha tem treinador de Penedono
Ricardo Vasconcelos é o novo seleccionador de andebol
masculino da Grã-Bretanha. O técnico de 33 anos, natural
de Penedono, tem contrato até 2021, tendo-se destacado
nos sub-21 britânicos e ainda no Nottingham Handball Club.
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Andebol

Sporting venceu Fafe
O AC Fafe perdeu, ontem, no pavilhão do Spor-
ting por 30-17, em encontro da primeira jorna-
da do campeonato de andebol.
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Justo: Jorge Sousa, dirigente do andebol 
durante 18 épocas, foi chamado ao "palco" 7  

Bruno de Carvalho equipado a rigor Claques estiveram presentes 

TE - I -1 1 

Sporting recebeu o troféu de campeão 

W, V E \I: S 

o Lao ifourmill 
E 1 

501.TA DOS La X41t1412j4 
Anwar~ON 30411 
1511411-8~ai 
Boa Hoe44818444m 24411 
S. Berner404tic0 Andebol 2448 
FC Por104BC 23-23 
Sportinp-AC Fate 8010 
QUARTA-FF.184.27/09 
~fica-Madeira 540 1eh00 

J VED 41-S P 
1.* Sporting 1 1 0 0 30-17 3 
2.° Águas Santas 1 1 O O 2820 3 

ISMAi 1 1 0 o 28-24 3 
Xko Andebol 1 1 O O 28-26 3 

5.° Menem« 1 1 O O 26-25 3 
6.° ABC 1 O 1 0 23-23 2 
7.° FC Poeto 1 O 1 O 23-23 2 

Boa Hora 1 O O 1 2425 1 
9.° 5. Bernardo 1 O O 1 26-28 1 
10, Avanca 1 O O 1 24-28 1 
/1.°Arsenai 1 0 0 1 20-28 1 
12.`'AC Fale 1 O O 1 1730 1 
13.91satica 
14.* 1Aackára SAD 

PRÓXIMA 3,  

SMADO. 09/09 
Agias Santaracenfka (18k,00) 
Avance•Arseal (1~0) 
84ifinimus-19.441 (19100) 
X ko Andebol-SportIng (18h00) 
ABC-5. Bernardo (17h00) 
Madeira SAD-FePorto (17h00) 
AC Fale-Boa Hora (18h00) 

Novo pavilhão do Sporting 
teve ontem o primeiro 
jogo, de andebol, mais de 13 
anos depois de disputada a 
Última partida, de futsal, 
na Nave de Alvaiade. Bruno 
de Carvalho equipou-se e 
homenageouYazalde 

saniffloammem, 
znammaaliss 
soo Tiago Rocha, o único jo-
gador dos que atuaram ontem 
à noite que já tinha estado no 
jogo inaugural de umpavilhão 
- o Dragão Caixa, a 7 de maio 
de 2009, pelo FC Porto -, foi o 
primeiro a fazer os adeptos do 
Sporting festejar um golo na 
nova casa, o PavilhãoJoão Ro-
cha, que abriu no passado dia 
21 de junho. Entre a assistên-
cia, jogadores de outras moda-
lidades, como João Matos, 
Divanei e Cardinal, do futsal, 
Caio, Pedro Gil e Zé Diogo, do 
hóquei em patins, e Miguel 
Maia, Robinho e Dennis, do 
voleibol, vibraram com a fes- 

ta, que começou com uma 
apresentação das classes de 
ginástica do Sporting. 

Mais de 13 anos depois do úl-
timo jogo em casa, da equipa 
de futsal, frente ao Modicus, 
os adeptos verdes e brancos 
voltaram a ver um jogo das 
modalidades em recinto pró-
prio. A equipa de andebol, que 
tinha jogado na Nave de Alva-
lade pela última vez al3 de de-
zembro de 2003 - contra os 
suecos do Redbergslids, para a 

Termos sido nós, 
andebol, a fazer o 
primeiro jogo no 
pavilhão é 
fantástico" 
HapoCaseila 
Treinador do Sporting 
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à 

Tiago Rocha fez quatro golos no primeiro jogo no novo pavilhão 

Escolhido para 
iniciar o jogo, 
Manuel Gaspar 
fez a primeira 
defesa no novo 
pavilhão aos 
1,34 minutos. O 
jovem 
defendeu três 
livres de sete 
metros e ainda 
marcou um 

golo 

FSPECTADORES 

Não encheu na 
estreia. mas o 
novo pavilhão 
registou boa 
afluência, com 
a presença de 
2862 
espectadores 

L)DALIDADES Ou ser 
reforço de peso, ajudando 
a equipa a estabilizar em 
termos emocionais. Muito 
experiente, o iiiternacic 
,-,31 foi dos poutos que 
nãe.actis aram a ansiedade 
(ia estrelado nCiV''Ó 
pavilhão, ajudando a 
desmontar a defesa 
contrária,Lom zi marca  • 
çáo de quatro colos, 
deles de sete Pie t r os. 

A FIGURA 

CAMPEONATO Sporting só na segunda parte 
mostrou consistência, mas venceu à vontade 

De livre de sete 
metros, a 
castigar falta 
sobre Cláudio 
Pedroso, Tiago 
Rocha marcou 
o primeiro golo 
no Pavilhão 
João Rocha 

Taça dasTaças, com uma vitó-
ria por 29-19, era o espanhol 
Fran Teixeira o treinador - foi 
a primeira a jogar no João Ro-
cha, frente aoAC Fafe,emjogo 
da primeira jornada do Cam-
peonato Nacional em que de-
fende o título de campeão na-
cional, tendo ontem recebido 
o respetivo troféu. 

Na apresentação das equi-
pas,tambémopresidente Bru-
no de Carvalho foi chamado, 
surgindo equipado, com o nú-
mero nove na camisola, refe-
rente aYazalde, dando-setam-
bém uma justa homenagem a 
Jorge Sousa, diretor da equipa 
de andebol durante largos 
anos, recentemente substituí-
do por Carlos Galambas. 

Com capacidade para 3000 
espectadores - é o maior pavi-
lhão de clube em Portugal -, o 
novo João Rocha foi construí-
do com o contributo de sócios 
e adeptos, que têm agora o seu 
nome inscrito num mural 
criado no exterior do edificio. 

SPORTING 
/C Mn  
PPANIoJoIlo Rocha 
ArblImiskládoCotrunho e Ramlro silva 

(AAAveIr4) 

SPORTING, RC 

ihnP-1ÕWR  Cot  I Gr 
PedroPartie 4 Nhonirold 
OlealsPadmis • »NO"" -Gr 
Ilipellide 4 RicoRON 1 
CarlosOmão 3 libulforiorki 2 
GirlinkiTo 3 ~IDA& 2 
MnliwYk 3 ke0746riló 6 

- itido Pereira 3 
PplolálNii 1 João Fernandes 2 

4 %go Gcaplves 1 

Isehïeãoi 4 nego ski 
FrindsoTaIns - talos Mackreira 
~lb« 1 OsirrioPtes 

Frardcheird 1 
AlosaGsk GIRO 
Trainidart TPuelnacion 

HupoCanala LuIsSava 
Gelitinsistff 
filkd_4,ILRY3-4,is 43. 20:7-7.  
2510,30.134.3s6.tL40•1743. 
45~2>15.552•41,6C~ 

Vinnilhos: -/- 

IIANDROBAGOINE10 
ROR Os leões tiveram de lidar 
com a ansiedade e com o sen-
tido de responsabilidade do 
jogo de estreia no novo pavi-
lhão mas, mesmo assim, cum-
priram a missão, batendo oAC 
Fafe, por 30-17, no arranque 
do campeonato.A equipa ver-
de e branca demorou a entrar 
no jogo e o adversário aprovei-
tou as falhas do ataque contrá-
rio para equilibrar até bem 
perto do intervalo. Tiago Ro-
cha ainda deu o mote no ata-
que, mas só aos vinte minutos 
é que o Sporting descolou no 
marcador, através das ações 
dos pontas Portela e Nikcevic. 
Na segunda parte, os leões  

subiram aprodução, passando 
a deter uma vantagem mais 
segura na partida. E com isso 
surgiu a oportunidade para 
Hugo Canela rodar toda a 
equipa. Maís frescos e com 
outras soluções no banco, os 
campeõesnacionaisconstrui-
ram uma vitória robusta, es-
treando também os reforços 
Pedro Valdés e Felipe Borges. 
Em sentido inverso está 
Frankis Carol, que poderá es-
tar de saída de Alvaiade. O 
cubano entrou nos últimos 
minutos e até marcou um 
golo, de sete metros, sendo no 
imediato saudado no banco 
por todos os colegas. Um mo-
mento que soou a despedida, 
mas Hugo Canela, técnico dos 
leões, indicou que "apesar de 
existirempropostas,oFrankis 
ainda é jogador do Sporting". 

30 
17 

Para além de 
andebol, o 
Sporting tem 
ainda hóquei 
em patins, 
futsal e voleibol 
para jogar no 
novo recinto 

Esivems 
ansiosos na 
Primeira 
parte, mas 
melhorá-
mos com 
intensidade 
defensiva. 
Vamos ter 
um calendá-
rio duríssi-
mo, com 26 
jogos até 20 
de dezem-
bro" 

RagoCachela 
Tr. Sporting 

"Sabíamos 
que íamos 
ficar na 
história do 
Sporting, 
mas O 

adversário 
tem outro 
poderio. 
Não 
consegui-
mos lidar 
com isso 
durante os 
60 minu-
tos" 

LoN *Uva 
Tr. AC Fafe 
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SPORTING 
O atleta, o pai dele 
e o empresário foram 
ontem à SAD 

Ganhou 
o dileto 

pessoal Com O 

1 
REITS 

RTOS

E-FORÇA 
1010 

i. 

amos 

WILLIAM 
REUNIU-SE 
COM BRUNO 
Leôes vão apresentar 
queixa na FIFA 

West  Ham 
mostra emails 
com ofertas 
pelo médio 

Pavilhão 
estreado 
com vitória 

DRAGA 
AndréHorta garante 
que os guerreiros sempre 
foram a primeira opção 

"Tive solicitações 
do estrangeho" 

al Madrid para dizer que está com a cabeça no Dragão Casulas voltou a falar cio Re  

"Só me interessa 
defender o FC Porto" 

Óscar Tabárez 
dá  Maxi Pereira 
como exemplo 

DESARMES, 
2 CORTES E 
3 INTERCEÇÕES 

PASSES CERTOS 
EM 24 TENTADOS 

À 
PASSES LONGOS CE 
EM 9 TENTADOS 

ar  • 

44.000 1 
mese IRIT1S 

IIHO 
INSCREVE-TE, 

JOGA E GANHA 
EM WWW 1162 P1 

;•IDGA --siersowk 

QUINTA-FEIRA 7 SETEMBRO 2017 DiretorksélboueiRbeko Ano33,a°198 Ofacebookcomidianodesportivoniegv 
Diretor acljuntoliorge Mata 1.00C IVA Inc. O twitter.com/oiogo  

1 

• ,xiador mais utilizado por Rui Vitória 
nunca talhou um jogo da I Liga por lesão 

IPizzi pronto 
para receber 
•o Portimonense 

Jiménez:  "Não é Luisão  acelera 
a falar que vou adaptação 
conseguir ser titular" de Gabigol 

MEXICANO JOGOU A TRINCO NA 
SELEÇÃO E MOSTROU QUE PODE 

SER ALTERNATIVA A DANILO 
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pagou Force, uni projeto de sucesso 

Dragon Force 
festejou nove anos 
São já 33% os atletas 
da formação do FC 
Porto que nasceram 
nas escolas da 
Dragon Force 

..ADragon Force assinalou 
ontemnoveanosde existência 
e tem-se revelado um projeto 
de sucesso, a julgar pelas con-
tas feitas pelo seu diretor exe-
cutivo. "O balanço destes nove 
anos é muito positivo. Traba-
lhamos para atingir diversos 
objetivos: captare desenvolver 
as competências dos alunos, 
servindoaformaçãodoPCPor-
to com mais e melhores joga-
dores; auxiliar os encarregados 
de educação no processo de 
crescimento dos alunos; des-
envolver atividades que apro-
ximem o FC Porto dos seus jo-
vens adeptos e assumir um 
papelimportantenasociedade 
civil, apostando na responsa-
bilidade social", explicou Ri-
cardo Ramos, em declarações 
ao si te dos azuis e brancos.Tra - 
duzído em números, são seis 
mil os alunos que atualmente 
preenchem as 28 escolas do 
clube, que trabalha com crian-
ças em seis modalidades dife-
rentes (futebol, andebol, hó-
quei em patins, bilhar, basque-
tebol e natação). 

A Dragon Force tem tido 
muita recetividade e além de 
já ter acolhido milhares de par-
ticipantes nos Football Expe- 

rience, Caça-Talentos, World 
Camp e Coaching Clinics em 
17 países, já abriu escolas em 
Bogotá (Colômbia), Torontõ/ 
Bradford (Canadá) e Valência 
(Espanha). "Queremos conso-
lidar as escolas existentes e 
continuara expandir de forma 
sustentada a nível nacional; 
criarcada vez mais projetos in-
ternacionais; criar cada vez 
melhores condições para que 
o número de alunos que pas-
sam para a formação continue 
a crescer e continuar a desen-
volver iniciativas de responsa:  
bílidade social que alimentem 
ossonhos de muitas crianças", 
acrescentou ainda Ricardo Ra-
mos. Sábado (15h30), a Dra-
gon Force estará na Praça do 
Dragão para proporcionar al-
gumas experiências às crian-
ças que o desejarem. 

As 28 escolas da Dragon 
Force contam com seis mil 
alunos em seis modalidades 
(futebol, andebol, hóquei 
em patins, bilhar, 
basquetebol e natação) 
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Andebol Campeão ganha ao Faie na estrela 

• O Sporting, campeão em 
titulo, venceu ontem o Fa-
fe, por 30-17, em jogo em 
atraso da primeira jornada 
da 1.' Divisão Nacional de 
andebol. Os leões domina-
ram o adversário, pese em-
bora a primeira metade te-
nha sido um pouco mais 
equilibrada (13-9 ao inter-
valo). Após a pausa, o re-
sultado foi-se avolumando 
para a equipa leonina. s.s.  

30 
Fale 17 
Local PaAhao kik; Rocha, em Lisboa. 
Árbitros Mano Couurrho e Rameo Sffira 
Sponies masa Cu* (GR) e mamei Gaspar (GR 
1). Pedro-V.1/4es (1), Pedro Portelo (4), mtchai 
Kopco (4). Bosko ffilanoVic. Cláudio Pedroso, 
Carlos ibew Nnkis Card (1). 'Tiago Frocha 
(3), Carbs Camdro (3), Francisco Tavares, 
Edmesori Arakib (3), Ivan NIPzedc (3). koko 
BOROVIC (5) e Ripe Rbeíro (1) 
babador Now Canela 

Reynrei 
(GR1

Nelson %RI Nuno Siva (GR)e ledo 
cambo Tiago Goncfroes(1), Vasco 
Santos (1,), tiguel Femandes (2X Ricardo Ávla (2) 
loao Ferreira (6), Vladirriro Pires, Mádo 
Pereba (3), Pay Sá" Carlos Madundra e loa° 
Femardes (2). 
'Nb"' SrNa 
Ao Intervalo 13-8. 
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A15Andebol: Angolanas preparam Mundial em Luanda e França - SAPO Desporto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-09-2017

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a46a144e

 
Prova decorre na Alemanha de 2 a 22 de dezembro
 
A seleção angolana de andebol feminino vai preparar a presença no Mundial, a ter lugar na Alemanha
de 2 a 22 de dezembro, em Luanda e França, informou esta quinta-feira, em Luanda, o selecionador
angolano, Mourten Soubak.
 
Na apresentação das atletas pré-convocadas, o técnico declarou que a preparação será dividida em
duas fases, sendo a primeira na capital angolana, de 25 a 29 deste mês, sem qualquer jogo amigável,
e a segunda em França, a partir do dia 18 de novembro.
 
Em Angola, o técnico vai procurar consolidar os aspctos já trabalhados em Portugal e no Japão, ao
passo que em França a seleção vai realizar alguns jogos amigáveis, um dos quais com a equipa da
casa.
 
Foram convocadas as seguintes atletas:
 
(Guarda-redes)
 
Teresa de Almeida (Petro de Luanda), Cristina Branco e Helena de Sousa (1º de Agosto).
 
(Pontas-esquerdas)
 
Janete Santos (Progresso do Sambizanga), Elizabeth Caílo e Juelma Viegas (1º de Agosto).
 
(Pontas-direitas)
 
Natália Kamalandua (Petro de Luanda), Carolina Morais e Iracelma da Silva (1º de Agosto). (Pivot)
 
Albertina Kassoma (1º de Agosto) e Rissía Oliveira (Petro de Luanda).
 
(Meias-distâncias)
 
Magda Cazanga, Manuela Paulino (Petro de Luanda), Juliana Machado (1º de Agosto) e Azenaide
Carlos (Petro de Luanda).
 
(Centrais)
 
Vilma Nenganga (Petro de Luanda), Isabel Guialo e Dalva Peres (1º de Agosto), Helena Paulo e
Ngalula Kanka (Marinha de Guerra).
 
No mundial da Alemanha, Angola figura no grupo A, ao lado das similares de Espanha, Roménia,
Paraguai, França e Eslovénia.
 
Partilhar
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GIS EXC GLSEXC 

Com o novo Pavilhão 
João Rocha quase cheio, 
campeões iniciam defesa 
do título batendo AC Fafe 

Hugo Canelai> °Luís Silva 

M. GASPAR* 1 O NUNO SILVA. O O 
C. CARNEIRO 3 O VASCO SANTOS 1 1 
E. ARAÚJO 3 1 M, FERNANDES 2 O 
C. PEDROSO O O RICARDO AvILA 2 1 
IVAN NIKCEVIC 3 O JOÃO FERREIRA 6 1 
PEDRO PORTELA 4 O MARIO PEREIRA 3 O 
TIAGO ROCHA 3 1 J. FERNANDES 2 O 

AUOSA CUDIC• O O R. NELSON • O O 
CARLOS RUESGA 1 O T, GONÇALVES 1 O 
FRANKIS CARO!. 1 O V. PIRES O 1 
FEUPE BORGES 1 O TIAGO SILVA O 1 
MIMAI KOPCO 4 1 JOÃO CARVALHO O O 
B. BJELANOVIC O 1 C. MADUREIRA O O 
JANKO8CiZOVIC 5 O 
F. TAVARES O O 
PEDRO VALDES 1 1 

AO INTERVALO: 13-9 

LOCAL: Pavilhào João Rocha, em Lisboa 

ÁRBITROS:Má no Coutinho e Ramo Silva 

ALEXANDRE REIS 

   

ANDEBOL 

  

HISTÓRICO. 
O novo Pavilhão João 
Rocha teve uma 
celebração especial. 
com  a exibição do 
troféu do título 
nacional. O presidente 
Bruno de Carvalho 
não podia faltar. tal 
como o apoio dos 2.862 
adeptos, a 

responderem à 
chamada do 
espectáculo e do 
conforto do novo 
recinto, a prometer 
muitos mais èxitos 

 

ENTUSIASMO DÁ COR 
AO FESTIM DOS LEÕES 

111111~~11~~ CAPITAO. Carlos Carneiro liderou o ataque do Sporting 

• ANDEBOL 
5 5  ▪  18  jornada  

1S SPORTING 30-17 AC FAFE  

2- FC PORTO 23-23 ABC 

ARSENAL 20-28 À. SANTAS  
MAIA ISMA1 28-24 AVANCA 

®Foi  com entusiasmo que os 
adeptos do Sporting participaram 
ontem na inauguração do novo 
Pavilhão João Rocha, que acolheu 
o primeiro jogo oficial da época, 
com a vitória (30 -17) dos leões 
frente ao AC Fale, em duelo da 
jornada do Campeonato Nacional. 

A casa quase cheia, a lembrar 
ambientes de outros tempos, 
como os vividos na antiga Nave de 
Alvaiade, deu uma cor vibrante ao 
espectáculo, que começou ainda 
antes do inicio do jogo, com a en-
trega à equipa do troféu do título 
da temporada transata e das res -  

petivas medalhas, protocolo ao 
qual não faltou o presidente do 
clube, Bruno de Carvalho. 

Os cânticos de apoio não para - 
ram do primeiro ao último mi-
nuto, apesar do AC Fale tudo 
tentar para contrariar o festim 
dos leões, desfalcados do seu 
guarda- redes principal, o croata 
Matej Asanin, que se lesionara no 
playoff de apuramento para a 
Champions. 

A equipa minhota, bem organi- 

 ~MIS  

MOLDURA HUMANA LEMBRA 
AMBIENTES DE OUTROS TEMPOS, 
COMO 05 VIVIDOS NA ANTIGA 
NAVE DE ALVAIADE 

zada, equilibrou a contenda du - 
rante os primeiros 20 minutos, até 
que se deu uma viragem, com a 
defesa do Sporting, bem escuda-
da pelo guardião Manuel Gaspar, 
a funcionar e o contra-ataque a 

BOkHORA 24-25 BELENENSES  
S. BERkARDO 28-28 XICO ANDEBOL 

BENFICA 27 set. MADEIRA SAD 

CLASSIPICAÇA0 
cmcs 

og SPORTING 3 1 1 O O 30-17  
09  á SNi11KS 3 1 1 0 0 28-20 

• MATA ISMAI 3 1 1 O O 28.24 

• XICO ANO. 3 1 1 O O 28-26 

• BELENENSES 3 1 1 O O 25.24 

09  ABC 2 1 O 1 O 23-23 

.09  FC PORTO 2 1 O 1 O 23-23 

O' BOA HORA 1 1 O O 1 24-25 

09  s. BERNARD01 1 O O O 26-28 

CP' AVANCA 1 1 O 1 1 24-28 

O'ARSENAL 1 1 O O 1 20-28 

ég AC FAFE 1 1 O O 1 17-30 

®9  BENFICA 0 0 0 0 0 0-0 

09  «Lm O O O O a 0-0 

P 1'0 X ú 11.4  jornada (9 de setembro) 

Acuas sAmTAS-SENEXA, AVANCA•ARSENAL. 
BELENENSES-MAIA SINAI, XKO ANDEBOL-SPORTING, 
ABC-S. BERNARDO, MADEIRA SAO-FC PORTO E AC FAFE-
BOA HORA 

aparecer, abrindo urna vantagem 
de 4 golos ao intervalo (13-9). 

Sem Bosko Bjelanovic no se-
gundo tempo, devido a lesão, os 
leões não mais baixaram a in-
tensidade defensiva e o AC Fafe 
não mais entrou na discussão, 
face à hegemonia do campeão. 

O lateral direito Janko Bozovic 
(5 golos), o ponta esquerda Pedro 
Portela (4) e o pivô Michal Kopco 
(4) destacaram-se no ataque leo-
nino, enquanto o pivô João Fer-
reira (6) brilhou pelos forasteiros. 

A 18  ronda só ficará completa 
no próximo dia 27, com a re - 
ceção do Benfica ao Madeira 
SAD. o 

HUGO CAN ELA 

"Enorme 
felicidade" 
15111Hugo  Canela, técnico do 
Sporting, conseguiu o resulta-
do desejado: "Tenho um sen-
timento de enorme felicidade 
e de gratidão para com os 
adeptos que tornaram o sonho 
realidade com a construção do 
pavilhão, muito importante 
para as modalidades. A equipa 
entrou ansiosa, mas depois 
acertou a defesa. Sabemos que 
a época será dura. Com  Liga 
dos Campeões e Campeonato, 
serão 26 jogos até 20 de de - 
zembro, mas isto é um sonho , 
pois queremos estar nos maio-
res palcos da Europa. Frankis 
Carol? Tem propostas para 
sair, mas nada de concreto. 
Bjelanovic e Asanin têm le-
sões, mas não devem ser gra-
ves. "o 

LUÍS SILVA 

"Queríamos 
outra estreia" 
ui  O treinador do AC Fafe, 
Luís Silva, ficou conformado 
com o desfecho do encontro: 
"Queríamos outra estreia e fi-
car na história deste pavilhão 
de outra maneira. Tentámos, 
mas não foi possível. O Spor-
ting é campeão e ainda há 
pouco apurou-se para a Liga 
dos Campeões, pelo que 
aguentámos a primeira parte, 
mas sem resistir durante 60 
minutos. O nosso objetivo é 
garantir a manutenção o mais 
rápido possível, sem os mo-
mentos atribulados por que 
passámos na temporada pas-
sada. Temos uma equipa jo-
vem e com qualidade, pelo 
que esperamos cumprir com 
o trabalho a que nos propo-
mos."0 
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