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«Têm de viver andebo 
IVAN NIKCEVIC 

A velocidade e a capacidade de remate em contra-ataque de Nlkcevic surpreendeu os sérvios do Potaissa Turda no primeiro embate da final 

Uma das estrelas da 
vitória do Sporting so-

bre o Turda (37-28) na 1,a  mão 
da Taça Challenge, o experien-
te lateral-esquerdo sérvio dos 
leões agradece mas não acei-
ta os elogios individuais, dire-
dona-os para toda a equipa. 
Conta como ficou surpreendi-
do pelo andebol que se joga em 
Portugal e dá sugestões para 
que se possa subir mais o nível. 

Entrevista de 

MIGUEL CANDEIAS 

A
primeira mão da final da 
Taça Challenge, contra o 
Potaissa Turda, na qual 
marcou dez golos, seis 
na 1.2  parte, foi um en-

contro ao seu gosto: grande velo-
cidade, contra-ataques...? Situa-
ções em que se sente bem. 

— Foi normal, jogo a lateral, gos-
to de correr e esse é o meu traba-
lho. Então num encontro como este, 
com muita velocidade e bastantes 
contra-ataques é algo de que gos-
to muito. Teria apreciado ainda mais 
se tivesse tido o Pedro Solha [ope-
rado ao tendão de Aquiles] a atuar ao 
meu lado para me ajudar. Trata-se 
de um jogo coletivo e cada um ne-
cessita da ajuda de outro compa-
nheiro. Mas, por má sorte, não po-
demos contar com ele, no entanto 
não deixa de estar connosco e isso 
também nos ajuda muito. 

— Foi o melhor encontro que já 
fez pelo Sporting? 

— Não sei, pode ser até que te-
nha marcado mais golos, mas cada 
partida é distinta. As vezes o nos-
so trabalho é defender e ajudar a 
que sejam outros a marcar. Nou-
tras toca sermos nós a marcá-los. 
É assim o desporto. Mas isto é um 
trabalho de equipa, eu não podia 
só fazer golos, alguém teve que 
trabalhar para mim. Agradeço por 
me felicitarem por ter marcado 
tantos, mas não posso aceitar os 
elogios. Resultaram do esforço de 
todo o grupo. 

— Já passou por vários países e 
clubes europeus [prata no Europeu  

de 2012 pela Sérvia] e esta tem-
porada está a estrear-se no cam-
peonato português. O que pensa do 
andebol em Portugal? 

— Creio que o andebol em Por-
tugal não está no patamar que 
merece. Pode ser mais profissio-
nal. Se trabalharmos todos jun-
tos, clubes, treinadores, jogado-
res e federação, pode subir a um 
nível mais alto. Do que tenho vis-
to aqui de jogadores há bastante 
potencial física e técnica. Falta 
um pouco mais de tática e tra-
balho diário. Penso que o ande-
bol português pode voltar a níveis 
em que esteve anteriormente. Re-
cordo-me bem de antigos joga-
dores como Ricardo Andorinho, 
Carlos Resende... Andebolistas de 
alto nível. Há jogadores que me-
recem que se trabalhe a outro ní-
vel. 

— Mas quando chegou ficou 
surpreendido, pois uma coisa é sa-
ber sobre o andebol em Portugal 
outra é jogar no andebol portu-
guês. Ou foi o que esperava? 

— Sinceramente, fiquei sur-
preendido. Existem jogadores que 
podem melhorar muito. Mas, na 
minha opinião, os treinadores têm 
de educar os seus jogadores a vi-
ver o andebol. Não apenas treinar 
andebol duas horas por dia. Têm 
de aprender a viver o andebol 24 
horas ao dia, para que sigam a  

modalidade ao máximo nível, a 
Liga dos campeões, que imitem 
as grandes estrelas e tentem fazer 
o que fazem. Assim se pode me-
lhorar e dar um passo em frente. 
Penso que no Sporting há quem 
possa ser de nível top na Europa. 

— Quem? 
— Em todas as posições: temos 

dois pontas direitas impressionan-
tes; três laterais esquerdos top, João 
Pinto, Pipo [Edmilson Araújo] , 
Frankis [Karol]; dois jogadores 
com experiência como os cen-
trais e laterais direitos. Esta 
equipa pode melhorar mui-
to. E preciso trabalhar e 
ter paciência porque, 
por vezes, há coisas 
que não podem 
acontecer num 
mês, nem num 
ano. Esta é uma 
equipa nova e há que 
mantê -la. Acreditar nela. 
Com  um bom trabalho o 
futuro pode trazer bons 
resultados. 

— E agora o Sporting 
também só depende de si 
para ser campeão portu-
guês? 

Só somos campeões 
quanto a Liga terminar. Nun-
ca antes. É impossível ga-
nhar o título em janeiro, fe- 

vereiro, março ou neste momento. 
Há que disputar o último jogo [con-
tra o Benfica]. Jogar a última final 
e ganhar para ser campeão. Mas 
antes temos outra partida [2.° mão 
da final da Taça Challenge, sábado] 
e não gosto de pensar em muito 
mais do que o encontro que se se - 
gue. Temos de nos esquecer da 
Liga, da Taça de Portugal e pensar 
só na partida contra os romenos. 
Passo a passo chegamos longe. Se 

só pensamos muito longe não 
vemos o que nos passa à frente. 

— O seu futuro, passa pelo 
Sporting ou por outro 

clube? 
- O meu futuro não 

depende de mim. Nes 
te momento, posso 
dizer que me sinto 
bem no Sporting. É 

uma grande família e 
uma honra vestir esta 
camisola e estar com 
estes jogadores, grupo 
técnico e adeptos. As-
sinei apenas por um 
ano, mas não depen-
de de mim. Veremos 
como acaba a Liga. 
Primeiro gostaria 

de terminar o 
meu trabalho e 
então veremos 
o futuro. Nunca 

se sabe. RUI RAIMUNDO/AV 

Ivan 
ganhou 
a prata no 
Euro-2012 
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n e, o que e qu 
As modalidades que integram os Jogos do Futuro As horas de todas as competições 

Os locais que vão deixar a Região de Setúbal a viver uma iniciativa como não há outra... **, 

PROGRAMA DOS JOGOS 

JOSÉ ROCHA 
coordenador 

Desporto Escolar 

península de setúbal 

O ALCOCRErE 
Tis& 
43 de  judio,  sábado, das 9 às Wh 
Complexo Desportivo do Valbom 
(Courts  de Ténis do Valbom) .. 
Karaté 
4 3  de junho, sábado, das 14,3o às 1811 
Complexo Desportivo do Valbom 
(Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete)  

2~i 
3  de- t~  sábado  x  das 9.!30  às 12.30h 

Tenda do Parque da Cidade  

mna 
Fuleal Feminino 
93 de  junho, silbada*Atia..9.4 144 
Pavilhão Desportivo da Escola Básica José Afonso 
Ténis de Mesa 

Fubabolde 11 
43. de  junho, sábado, das io 3s  
Caixa Futebol Campus  
Futebol de 7 
4  4 de junho, domingo, das to às  1811 
Caixa Futebol Campus  

O SERRANIA 
Futebol de ~ia 

Estar nos Jogos do Futuro 
significa para o Desporto 
Escolar local contribuir, com o 
apoio das Escolas Interessadas, 
para uma sustentada e 
participada promoção e 
dinamização das boas práticas 
desportivas junto dos jovens e 
das comunidades escolares, 
assumindo um papel ativo 
neste processo. Um 
agradecimento à AMRS pela 
abertura ao Desporto Escolar 
deste espaço de afirmação, os 
Jogos do Futuro da Região de 
Setúbal, como fator de 
desenvolvimento Integral de 
todos, em especial dos mais 
jovens onde temos 
responsabilidades diretas e 
também às nove autarquias da 
região, Clubes e Escolas cujas 
parcerias têm sido uma 
realidade que beneficiam os 
atletas em idade escolar 

Os Jogos do Futuro da Região de 
Setúbal, sào o resultado de uma 
regiào que se une através do 
Desporto 

O ALMADA 
Sust.13~aul e Sidmbeerd 
93  de junho, sahad14 9.ks .. _ 
Praia do CDS.  Costa de Caparica 

4.3  de  junho, sabado,.9,391t 
Pista Municipal  da Sobrada  
Skate  
4 3 de juniut,,sábado, 3/4.191x 
Praça da Liberdade 
(Junto ao  Fórum Municipal Romeu Correia)  

ffl.i.taçh!3  
4.3  de  junho, sábado, 04.  1.4.30  às 18  3oh 
Complexo Municipal dos Desportos adade de Almada 

O BARREIRO 
ibisquebibel 
» Cadetes femininos 
4 3 e 4.4a. junho,  sáb e dom, das 9 às 13.11 
Pavilhão Desportivo Municipal Luís de Carvalho 

Cadetes masculinos 
4  3  e 4 de  illnho.10.e.fklia› das  15  às 19h 
Pavilhão Desportivo Muggpal Luís de Carvalho  
» InIdados femininos 
4 3  e 4.51e.~9  sal/ e . ka.13,h 
Pavilhão da Escola Secundária de S. António  
e' Pavilhão da EB 2.3 Quinta Nova da Telha  
» Inidados masculinos  

3 e 44e.Inlabith Sait e.thafita dff_15.k9 19it 
Pavilhão da Escola Secundária de S. António  

» CompetiOlocolethia  
43  de Junho, sábado,  das  g às 19h  

Competição Individual e adaptada  
44 de junho, das g às 
Pavilhão Desportivo Municipal da Moita •  

O MOIM/0 

43.  de junho, sábado,  16.3oh 
Pavilhão Municipal 1 do Mon* 

90110.% . _  
4 de  Ja10!14..4.004119.e.15h 
Pavilhão Municipal nf 2 do Estevar 

O PALNEU1 
9.411011011  
43  de junho, sábado,  das 9 às 12.3oh  
Zona Sesmaria 
(Junto ao Parque Industrial Mata Lobos)  
Judo e Judo Adaptado  
4 3 de junho,  sábado,  das 14  às I" 
Pavilhão Desportivo Muni de Pinhal Novo  

O SEI~9.  
Doada 
▪  4...deinzilw, .-feira., das 9.às 1011 30 
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha 

▪ 3.k.lunho....40.4%. /oh  
Zona ribeirinha de Morra 

» 'tildados 

4.3 de  .#1001. ~do* das.1439 às !9!! 
»Infantis 

ç de junho, domingo,  das 14,3o às tkili  
Estádio da Praia do  Ouro 
Pateai Iiaseu/ino 
»V fase  
4 3 de junho, sábado,  das  9 às zoh 
» 2.' fase 
4  4 de junho,  domingo,. das 9 às 131i .111—....: 
Pavilhão Municipal da Quinta do Conde  
Hóquei em Patina  
4 3 de junho, sábado,  das  9 às 13 horas 
Pavilhão do Grupo Desportivo de Sesimbra 
Voleibol 
4 3 de junho, sábado, das 14,3p 4.0.3oh 
Pavilhão Municipal de Sampaio  

O SETÚBAL 
Atletismo 
43  de  junho, sábado, das 9.30 às 11.3oh 
Complexo Municipal de Atletismo  de Setúbal 

43  delimito..  sábado, das 42 3,s z6h  
Centro Náutico Municipal  
Andabol 
4.4  de  junho, domingo,  das 9 ás 1611 
Pavilhão Gimnodesportivo do Grupo Musical 
e Desportivo União e Progresso 
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Adérito Esteves

O distrito de Aveiro alcançou

11 títulos nacionais, num total
de 18 pódios, divididos por oito
modalidades (ver caixa).

No que se refere a títulos co-
lectivos, a Escola Secundária
Homem Cristo, de Aveiro, sa-

grou-se campeã nacional no
sector feminino, enquanto a
Escola Secundária José Estê-
vão conquistou o ouro no bas-
quetebol masculino. A mesma
escola venceu ainda o título
por equipas no Xadrez, com a
aluna Dolores Azevedo a ven-
cer a classificação geral femi-
nina, conquistando também
um título individual na canoa-
gem, através de Margarida
Sardo.

IP Bustos domina atletismo
e voleibol masculino

A instituição da região que al-
cançou mais títulos foi o Insti-
tuto de Promoção Social de
Bustos, em Oliveira do Bairro,
que além de se ter sagrado
campeão nacional de voleibol
no sector masculino, destacou-
se claramente no atletismo, on -
de alcançou três títulos indivi-
duais e mais dois pódios. Tam-
bém no atletismo, a Escola Se-
cundária Júlio Dinis, em Ovar,
conseguiu um título nacional
e um segundo lugar.

O Boccia - com o título nacio-
nal de Nuno Ribeiro, do Agru-
pamento de Escolas de Oli-
veira do Bairro - e a natação,
com o segundo lugar nos 100
metros livres de Inês Pereira,
da Escola Soares dos Reis, de
Oliveira de Azeméis, foram as
outras modalidades em que a
região conseguiu lugares no
pódio nacional. |

Região teve 11 campeões
de desporto escolar
Nacionais Fase final decorreu no passado fim-de-semana em Gondomar 
e consagrou campeões nacionais da região em sete modalidades 

PÓDIOS DE ESCOLAS DA REGIÃO

Andebol
Femininos
1.º lugar - Escola Secundária Homem Cristo, Aveiro

Masculinos
2.º lugar – Escola Secundária José Estêvão, Aveiro

Atletismo
200 metros femininos
2.º lugar – Érica Grangeia (IPS Bustos)

Salto em altura femininos
1.º lugar - Miriam Tavares (Escola Secundária Júlio Dinis, Ovar)

800 metros femininos
1.º lugar - Beatriz Rodrigues (IPS Bustos)
2.º lugar - Luísa Pereira (IPS Bustos)

Lançamento do dardo femininos
2.º lugar - Juliana Vieira (IPS Bustos)

Classificação colectiva – prova combinada
1.º lugar – (IPS Bustos)

4x200 metros femininos
2.º lugar - (Escola Secundária Júlio Dinis, Ovar)

Lançamento do dardo masculinos
1.º lugar – Leandro Ramos (IPS Bustos)

Basquetebol
Masculinos
1.º lugar – Escola Secundária José Estêvão, Aveiro

Boccia
Divisão I3
1.º lugar – Nuno Ribeiro (AE Oliveira do Bairro)

Canoagem
Regatas em linha femininos
1.º lugar – Margarida Sardo (Escola Secundária José Estêvão, Aveiro)

Natação
100 metros livres femininos
2.º lugar – Inês Pereira (EBS Soares dos Reis, Oliveira de Azeméis)

Voleibol
Masculinos
1.º lugar – IPS Bustos

Xadrez
Classificação individual masculina
2.º lugar - Rafael Morais Saraiva (Escola Secundária José Estêvão, Aveiro)

Classificação individual feminina
1.º lugar – Dolores Azevedo (Escola Secundária José Estêvão, Aveiro)

Classificação por equipas
1.º lugar - Escola Secundária José Estêvão, Aveiro

Gondomar, cidade europeia do desporto em 2017, recebeu a fase final no passado fim-de-semana

D.R.
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

23 DE MAIO DE 2017 TERÇA-FEIRA, Edição n.º 10.614 DIÁRIO | 0,70 EUROS

Obra liga efluentes à rede
pública de saneamento 
Gafanha da Nazaré | P15

DETIDO APÓS VIOLAR 
E ROUBAR UMA JOVEM
A vítima, de 25 anos, que se prostitui junto à Zona Industrial de Estarreja, necessitou de
receber tratamento hospitalar. O indivíduo, de 23 anos, ficou em prisão preventiva Página 12

RICARDO CARVALHAL

Mercado acolhe 
Feira do Livro a partir
de sexta-feira
Aveiro | P5

Escolas da região
conquistam 11 títulos
no desporto escolar
Nacionais | P28

Feirense regressa
ao Campeonato
Nacional de Juvenis
Futebol | P24

Canoísta da ARCOR
conquista bronze
Taça do Mundo | P25

iNa Gafanha da Nazaréi

ijá seisalvam animais marinhosi

O Centro de Reabilitação de Animais Marinhos ainda não foi inaugurado mas já trabalha em pleno Página 14

Cinema a preços de saldo 
até amanhã na região Várias salas | P3
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Depois do triunfo (21-20) no pri-
meiro jogo da série de atribui-
ção do terceiro e quarto lugares
do Campeonato Nacional da 1.ª
Divisão de Seniores, realizado
há uma semana na Marinha
Grande, o Alavarium Love Tiles
recebeu no sábado o conjunto
do SIR 1.º Maio/Colégio João

de Barros, num encontro entre
duas das melhores equipas na-
cionais e que era aguardado
com grande expectativa, pois
estava em causa a atribuição de
um lugar do pódio.

A partida decorreu de forma
equilibrada até sensivelmente
metade da primeira parte, altu -
ra em que a equipa visitante se
começou a impor no jogo, che-
gando ao intervalo na frente. As

visitantes voltaram a entrar me-
lhor na se gun da parte e rapi-
damente conseguiram alargar
a sua vantagem no marcador
para quatro golos.

A equipa aveirense reagiu e
melhorando o seu desempe-
nho defensivo, passou a domi-
nar o jogo e igualou o resultado.
Os últimos minutos foram mui-
tos emotivos com ambas as
equipas a falharem na concre-
tização, acabando por chegar
ao final empatadas.

No prolongamento de dez
minutos que se realizou para
determinar o vencedor da par-
tida, o Alavarium Love Tiles foi
superior em toda a linha e con-
seguiu alcançar o segundo tri -
un fo da série e garantir para si
o terceiro lugar na classificando
final do Campeonato Nacional
da 1.ª Divisão de Seniores Fe-
mininos. |

Alavarium Love Tiles
garante o 3.º lugar
no prolongamento
Pódio A equipa sénior feminina do clube aveirense resolveu,
ao segundo jogo, a disputa com o SIR 1.º Maio/Colégio João
de Barros, mas precisou de um “tempo extra” em Aveiro

ALAVARIUM                                27*

Treinador: Carlos Neiva.
Isabel Góis; Joana Ferreira, Maria
Coelho (7), Bárbara Henriques, Ana
Neves (7), Soraia Domingues (1), Maria
Simões, Mónica Soares (5), Andreia
Madaíl, Sara Sousa (1), Rita Vieira, Patrí-
cia Fernandes, Ana Silva (3) e Soraia
Fernandes (3).

SIR/COL.CJ BARROS                25

Treinador: Paulo Félix.
Diana Roque; Carolina Gomes (6), Mi-
haela Talmaci, Adriana Alves, Ana Dinis,
Neusa Valente (6), Luana Periquito,
Adriana Lage (5), Joana Espinho (2),
Naddezza Abreu (1), Isabel Cardoso,
Ana Sarmento (2), Lorena Delgado (3),
Marta Santos e Vera Gomes.
* Após prolongamento

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Árbitros: Francisco Leite e Profírio
Tavares (A.A. Porto).

Oficiais de mesa: Filipe Silva e Manuel
Gomes.
Ao intervalo: 11-13.
60 minutos: 23-23.

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Equipa do Alavarium é a terceira melhor formação nacional da época 2016/2017

D.R.
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Alavarium perde,
mas está a dois
pontos de um
lugar de subida

No passado sábado, a equipa
sénior masculina do Alavarium
– Andebol Clube de Aveiro re-
cebeu o conjunto do Clube de
Andebol da Póvoa de Varzim
num jogo entre candidatos à
subida de divisão, correspo-
dente à Zona 1.

A equipa visitante com joga-
dores mais experientes, con-
trolou o jogo desde o início, pe-
rante uma jovem equipa avei-
rense, que acusou muita an-
siedade e que nunca se conse-
guiu encontrar e jogar ao seu
nível habitual. 

No segundo tempo, a forma-
ção do Alavarium ainda esbo-
çaram uma reacção e chegou
mesmo a aproximar no mar-
cador. No entanto, o conjunto
da Povoa de Varzim reagiu e,
até final, acabou por dilatar o
resultado a seu favor, quando
o Alavarium arriscou tudo e
optou pela marcação indivi-
dual a todo o campo.

Com esta derrota por 30-37,
a equipa do Alavarium atra-
sou-se na corrida pela subida
de divisão e nesta altura, quan -
do faltam dois jogos para ter-
minar a 2.ª Fase do Campeo-
nato Nacional da 3.ª Divisão de
Seniores Masculinos, encon-
tra-se a dois pontos de um lu-
gar de subida. |

Andebol
3.ª Divisão Masculina
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ÊXITO A equipa de iniciados
do São Bernardo assegurou, no
fim-de-semana, em Almada, o
apuramento para Fase Final
Nacional ao vencer a Fase de
Apuramento – Zona 2. A jovem
formação aveirense, liderada
por Tiago Portas, impôs-se ao
Almada AC na primeira ronda,
por 31-22, disputada no sexta-
feira, sendo que no dia seguinte
derrotou o Sporting da Horta,
por 34-23.

Na Fase Final Nacional, o con-
junto aveirense vai defrontar, na
Zona 1, o Colégio dos Carvalhos

e o Águas Santas. Se assegurar
um dos dois primeiros lugares
disputará as meias-finais diante
de uma das duas melhores e -
quipas da Zona 2 (sairão do lot e
ABC, Ginásio Sul e Benfica). Já
se ficar em terceiro, então irá
de frontar o terceiro classificado
da Zona 2, no jogo de atribuição
do quinto e sexto lugares, que
irá decorrer em Odemira entre
os dias 1 e 4 de Junho.

Quem não irá estar presente
na Fase Final Nacional é o Fei-
rense, que na Fase de Apura-
mento não foi além do terceiro
lugar na Zona 1, uma vez que
perdeu com o ABC (38-28) e CD
B. Perestrelo (37-29). |

Iniciados do São Bernardo
vão disputar título nacional
Andebol
Campeonato Nacional
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Artística
perde diante
do Arsenal
Devesa

A equipa da Artística de Avanca
recebeu e perdeu diante do Ar-
senal Devesa, por 26-28, num
jogo em que, em caso de vitória,
poderia confirmar a primeira
posição do Grupo B da I Divi-
são Nacional, em que se joga
para assegurar a manutenção.

A formação avancanense não
entrou bem na partida e, na se-
gunda parte, não só conseguiu
anular dois dos quatro de des-
vantagem com que chegou ao
intervalo (12-16). Apesar da der-
rota, o conjunto avancanense
segue confortável na liderança
da grupo, com 53 pontos, mais
oito do que o Boa Hora, que,
contudo, tem menos uma par-
tida disputada. |

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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ANDEBOL
O Sporting de Braga vai 
voltar a apostar no ande-
bol, preparando-se para 
anunciar uma parceria com 
o Arsenal da Devesa, que 
disputa a I Divisão.
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INICIATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL

Curso de treinadores 
na ilha Terceira

A Associação de Andebol da Ilha 
Terceira leva a efeito, entre 29 de 
maio e 24 de junho, um curso de 
treinadores de andebol – grau I, 
evento que decorre nas instalações 
da escola básica e integrada dos 
Biscoitos, concelho da Praia da Vi-
tória.
São condições para qualquer can-
didato a escolaridade obrigatória e 
a idade mínima de 18 anos. A ini-
ciativa comporta uma componente 
específica de 40 horas, uma compo-
nente geral também de 40 horas e 
estágio de uma época desportiva.
As inscrições estão disponíveis até 
ao dia 25 de maio, ou seja, depois de 
amanhã, quinta-feira, no portal da Fe-
deração de Andebol, em http://portal.
fpa.pt, /fap_portal/do?com=DS;1;111; 

+PAGE (2000150)+K-CATEGORIA 
(777).
Outros contatos: fhddandebol@
gmail.com, aanditer@gmail.com e 
966 302 565. Diga-se ainda que o 
projeto tem o apoio de diversas en-
tidades oficiais.

FORMAÇÃO DE QUALIDADE
Este curso é visto como um sinal 
evidente da preocupação da Asso-
ciação de Andebol da Ilha Terceira 
em contribuir de forma efetiva para 
o incremento da modalidade, apos-
tando desde logo na formação dos 
técnicos existentes e de outros que, 
eventualmente, possam surgir.
É público que a modalidade de an-
debol tem procurado recuperar um 
estatuto que já foi seu no panorama 
desportivo local e regional, sendo 
opinião unânime que a formação 
sustentada de agentes praticantes e 
não praticantes é um fator de extre-
ma importância. É neste contexto 
que se enquadra o curso de treina-
dores em referência.

Ação de grau I decorre 
entre os próximos dias 29 
de maio e 24 de junho.

ANDEBOL aposta em formação sustentada 

Página 10



A11

  Tiragem: 29387

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 22,02 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69647145 23-05-2017

o 

LL 

Ivan Nikcevic tem 135 internacionalizações pela Sérvia e quer continuar em Portugal 

11 
"O andebol 
em Portugal 
pode ter um 
nível muito 
mais 
elevado. Há 
jogadores 
que têm de 
viver o 
andebol 24 
horas por 
dia, ver e 
estudara 
Liga dos 
Campeões" 

Ivan 
Ifilkervic 
Sporting 

z 
Hugo Canela alerta para arbitragem na Roménia 

ANDEBOL  Ivan Nikcevic espera continuar no Sporting e não quer 
pensar na "final do campeonato" para se concentrar na ida à Roménia 

"TEMOS JOGADORES 
PARA O TOP EUROPEU" 
O ponta-esquerda, que já 
foi vice-campeão europeu 
pela Sérvia, está a gostar de 
Portugal, embora ache que 
o andebolpode "ser mais 
profissional". Para já, con-
centra-senas finais da 
Challenge e do campeonato 

LEONELLOPESGOICES 
••• Ivan Nikcevic tem 36 
anos e um currículo pouco co-
mum para o campeonato por-
tuguês. Entre o Estrela Ver-
melha que o lançou, os espa-
nhóis San Antonio e Vallado-
lid e os polacos do Wisla Plock, 
o ponta-esquerda somou ex-
periências raras e 142 golos em 
cinco épocas da Liga dos Cam-
peões. Estando perto de dois 
títulos pelo Sporting -
Challenge e campe onato, ten-
do ainda a Taça -, confessa que 
está "surpreendido com o que 
encontrei em Portugal". 

"O andebol português não 
está no nível que merece. Pode 
ser mais profissional. Há um 
potencial elevado, quer em 
termos físicos quer técnicos. 
Falta um pouco da componen-
te tática e trabalhar mais. Re-
cordo multo bem antigos joga-
dores como Ricardo Andori-
nho ou Carlos Resende, atletas 
de topo mundial. Há muitos 
jogadores na atualidade que 
merecem mais trabalho de boa 
qualidade e têm de viver o an- 

debol 24 horas pordia, estudar 
a Liga dos Campeões", diz, 
indo mais longe: "No Sporting 
vejo jogadores que podem 
atingir um nível top, de exce-
lência em termos europeus. A 
equipa pode melhorar multo, 
é trabalhar e ter paciência. As 
coisas não acontecem num 
mês ou num ano. Esta equipa 
é nova e é preciso mantê-la e 
acreditar nela." 

O Sporting será campeão se 
vencer o Benfica na últimajor-
nada, mas Nikcevic não quer 
pensar já nisso. "Só seremos 
campeões quando acabar o 
campeonato, não antes. Tere-
mos de fazer oúltirnojogo, será 
uma última final, e temos de 
ganhar. Mas, antes disso, há 
outro jogo e não gosto de pen-
saralémdisso.Temosdepensar 
apenas no encontro da Romé- 

nia", alerta, dando a receita: "Se 
antes tivessem dito que iria-
mosterumavantagemde nove 
golos, era um bom resultado. 
Mas, da forma como decorreu 
o jogo, creio que poderíamos 
ter uma vantagem de mais go-
los. Estamos comuma boa sen-
sação, confio muito nesta equi-
pa, que pode rubricar uma exi-
bição melhor. Vamos à Romé-
nia para ganhar e não para de- 

fender nove golos." 
Ambicioso, o sérvio que já 

esteve nos Jogos de Lon-
dres'2012 e foi medalha de pra -
ta no Europeu desse ano, espe-
ra ficar emAlvalade: "O futuro 
não depende de mim. Posso di-
zer que estou muito bem no 
Sporting, é uma grande famí-
lia. Assinei por uma tempora-
da e temos de ver como acaba 
o campeonato". 

"Derrota do FC Porto na Luz estava nas contas" 
"Será o jogo das 
nossas vidas", diz o 
técnico do Sporting, 
Hugo Canela, sobre 
a visita do Benfica 

aos Hugo Canela prepara a 
deslocação a Cluj, na Roménia, 
onde no sábado o Sporting 
podeconquistarasegundaTaça 
Challenge do seu historial -
leva nove golos de vantagem 
sobre oTurda-, sabendoque na 
quarta-feira seguinte pode ser 
campeão nacional, ao receber  

o Benfica. Os leões passaram a 
liderar depois de o FC Porto 
perder na Luz, o que não sur-
preendeu o técnico. "Este mo-
delo de campeonato tem de-
monstrado que as equipas que 
estão atrás conseguem mexer 
coma classificação dos primei-
ros", diz, sendo mais específi-
co: "Sempre acreditei que fosse 
possível, tive sempre nas mi-
nhas contas que o FC Porto pu-
desse ir à Luz perder, é um pa-
vilhão muito difícil. Neste mo-
mento, estamos em vantagem 
e vamos ter de fazer o jogo das  

nossas vidas." Antes disso, o 
Sportingvai no sábado à Romé-
nia, "mas não com o espírito de 
tentarperderporpoucos". "Va-
mos para ganhar e temos equi-
pa para o fazer", garante, dei-
xandoumaviso:"Sabemosque 
o Turda vai acelerar, vai bater 
mais e se calhar algumas das 
decisões da arbitragem que fo-
ram a nosso favor em casa, no 
campo deles vão ser para eles. 
Vamos ter de estar muito aten-
tos a isso, não perder o foco, 
porque no andebol estas van-
tagens são ultrapassáveis." 
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EVOLUÍDO. Ivan Nficcevic tesa poder explosivo, uma boa eficáda atacante e também defende bem 

LEAO IMPERIAL COM 
IVAN N KCEVIC 

O vice-campeão mundial 
de 2012 foi o melhor 
marcador na 1.a mão da 

_Challenge com io golos 

ALEXANDRE REIS 

EI O sérvio Ivan Nikcevic teve 
como uma das suas inspirações o 
antigo internacional Ricardo An-
dorinho, que também jogava a 
ponta-esquerda. E o passado che-
gou a cruzar os dois jogadores na 
Liga Asobal, numa altura em que 
Nikcevic jogava pelo Altea e, de - 
pois, Almería, enquanto o portu-
guês era estrela no Portland San 
Antonio. Andorinho saiu do clube 
no final de 2007/08, abrindo a 

''porta para o jogador dos Balcãs 
entrar para o seu lugar. Mas quis o 
destino que Nikcevic não esgotas-
se a sua relação com Portugal, ten-
do ainda jogado com Tiago Rocha 
no Wisla Plock (Polónia), para ru-
mar esta temporada ao Sporting, 
por sinal o clube de Andorinho, 
equipa sensação que se encontra 
numa fase crucial, em que pode 
ganhar tudo: final da Challenge, 
Campeonato e Taça de Portugal. 

O `guerreiro'; prata no Mundial 
em 2012, ainda não sabe se conti-
nua em Alvaiade, mas está encan-

lictado com a experiência, depois de 
ter sido o melhor marcador da P. 
mão da final da Challenge, onde os 
leões venceram (37-28) o Turda: 
"Confio muito nesta equipa do 
Sporting, que é como uma grande 
familia. Temosgrandes jogadores, 
há que trabalhar e ter paciência. 
Nem sempre as coisas aparecem 

-,_num mês ou num ano, pois temos 
um grupo novo. Mas com trabalho 
poderemos ganhar muita coisa." 

s. Apoquentado por algumas le  

"ANTES DE JOGAR O DÉRBI 
DO TITULO TEMOS A 29  MÃO DA 
CHALLENGE; NÃO PENSO MUITO 
ALÉM DO PRÓXIMO DESAFIO" 
IVAN micarvic, jogador do Sporting 

sões, Nikcevic apareceu em forma 
no jogo de Almada, ao marcar dez 
golos aos romenos, com uma efl-
cácia de 83°/0: "Não sei se foi a par - 
tida em que marquei mais golos 
pelo Sporting, mascada jogo tem a 
sua história. Desta vez a minha 
missão era marcar, mas há outros 
jogos em que tenho de defender. O 
trabalho e de t(  da a equipa. Gosta-
ria ainda mais se Pedro Solha [o  

outro ponta-esquerda do Spor-
ting] não estivesse lesionado para 
nos ajudar. E bom companheiro." 

Apostado em fazer valer a van-
tagem de nove golos para a 22  mão 
da Challenge, Nikcevic ainda não 
pensa no campeonato, onde o 
Sporting precisa ae bater o Benfi -
ca para ganhar o título na última 
jornada: "E impossível ser cam-
peão em fevereiro, março ou ago-
ra. Há que jogar o último jogo, a úl-
tima final e há que ganhá-la para 
ser campeão. Antes disso temos 
uma partida na Roménia e não 
penso muito mais para além do 
próximo desafio. Há a Challenge, o 
Campeonato e a Taça, mas vamos 
passo a passo." o 

Viver modalidade 
24 horas por dia 
Nikcevic elogiou o talento 
de ex-jogadores como Ando-
rinho ou Resende, mas não 
esperava encontrar um ní-
vel tão elevado em Portugal: 
"Há muito potencial físico e 
técnico. Falta alguma tática 
e trabalho. Os treinadores 
têm de educar os jogadores a 
viverem o andebol 24 horas 
por dia, não basta treinar 
duas horas diárias. Devem 
seguir jogadores, clubes, 
Liga dos Campeões para da-
rem o salto." 
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O vice-campeão mundial de 2012 foi o melhor marcador na 1.ª mão da Challenge com 10 golos
 
O sérvio Ivan Nikcevic teve como uma das suas inspirações o antigo internacional Ricardo Andorinho,
que também jogava a ponta-esquerda. E o passado chegou a cruzar os dois jogadores na Liga Asobal,
numa altura em que Nikcevic jogava pelo Altea e, depois, Almería, enquanto o português era estrela
no Portland San Antonio. Andorinho saiu do clube no final de 2007/08, abrindo a porta para o jogador
dos Balcãs entrar para o seu lugar. Mas quis o destino que Nikcevic não esgotasse a sua relação com
Portugal, tendo ainda jogado com Tiago Rocha no Wisla Plock (Polónia), para rumar esta temporada
ao Sporting, por sinal o clube de Andorinho, equipa sensação que se encontra numa fase crucial, em
que pode ganhar tudo: final da Challenge, Campeonato e Taça de Portugal.
 
O 'guerreiro', prata no Mundial em 2012, ainda não sabe se continua em Alvalade, mas está
encantado com a experiência, depois de ter sido o melhor marcador da 1ª mão da final da Challenge,
onde os leões venceram (37-28) o Turda: "Confio muito nesta equipa do Sporting, que é como uma
grande família. Temos grandes jogadores, há que trabalhar e ter paciência. Nem sempre as coisas
aparecem num mês ou num ano, pois temos um grupo novo. Mas com trabalho poderemos ganhar
muita coisa."
Continuar a ler
 
Apoquentado por algumas lesões, Nikcevic apareceu em forma no jogo de Almada, ao marcar dez
golos aos romenos, com uma eficácia de 83%: "Não sei se foi a partida em que marquei mais golos
pelo Sporting, mas cada jogo tem a sua história. Desta vez a minha missão era marcar, mas há outros
jogos em que tenho de defender. O trabalho é de toda a equipa. Gostaria ainda mais se Pedro Solha
[o outro ponta-esquerda do Sporting] não estivesse lesionado para nos ajudar. É bom companheiro."
 
Apostado em fazer valer a vantagem de nove golos para a 2ª mão da Challenge, Nikcevic ainda não
pensa no campeonato, onde o Sporting precisa de bater o Benfica para ganhar o título na última
jornada: "É impossível ser campeão em fevereiro, março ou agora. Há que jogar o último jogo, a
última final e há que ganhá-la para ser campeão. Antes disso temos uma partida na Roménia e não
penso muito mais para além do próximo desafio. Há a Challenge, o Campeonato e a Taça, mas vamos
passo a passo."
 
Autor: Alexandre Reis
 
06h28
 
Alexandre Reis
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Por Record
O sérvio Ivan Nikcevic teve como uma das suas inspirações o antigo internacional Ricardo Andorinho,
que também jogava a ponta-esquerda. E o passado chegou a cruzar os dois jogadores na Liga Asobal,
numa altura em que Nikcevic jogava pelo Altea e, depois, Almería, enquanto o português era estrela
no Portland San Antonio. Andorinho saiu do clube no final de 2007/08, abrindo a porta para o jogador
dos Balcãs entrar para o seu lugar. Mas quis o destino que Nikcevic não esgotasse a sua relação com
Portugal, tendo ainda jogado com Tiago Rocha no Wisla Plock (Polónia), para rumar esta temporada
ao Sporting, por sinal o clube de Andorinho, equipa sensação que se encontra numa fase crucial, em
que pode ganhar tudo: final da Challenge, Campeonato e Taça de Portugal.O 'guerreiro', prata no
Mundial em 2012, ainda não sabe se continua em Alvalade, mas está encantado com a experiência,
depois de ter sido o melhor marcador da 1ª mão da final da Challenge, onde os leões venceram (37-
28) o Turda: "Confio muito nesta equipa do Sporting, que é como uma grande família. Temos grandes
jogadores, há que trabalhar e ter paciência. Nem sempre as coisas aparecem num mês ou num ano,
pois temos um grupo novo. Mas com trabalho poderemos ganhar muita coisa."Apoquentado por
algumas lesões, Nikcevic apareceu em forma no jogo de Almada, ao marcar dez golos aos romenos,
com uma eficácia de 83%: "Não sei se foi a partida em que marquei mais golos pelo Sporting, mas
cada jogo tem a sua história. Desta vez a minha missão era marcar, mas há outros jogos em que
tenho de defender. O trabalho é de toda a equipa. Gostaria ainda mais se Pedro Solha [o outro ponta-
esquerda do Sporting] não estivesse lesionado para nos ajudar. É bom companheiro."Apostado em
fazer valer a vantagem de nove golos para a 2ª mão da Challenge, Nikcevic ainda não pensa no
campeonato, onde o Sporting precisa de bater o Benfica para ganhar o título na última jornada: "É
impossível ser campeão em fevereiro, março ou agora. Há que jogar o último jogo, a última final e há
que ganhá-la para ser campeão. Antes disso temos uma partida na Roménia e não penso muito mais
para além do próximo desafio. Há a Challenge, o Campeonato e a Taça, mas vamos passo a passo."
 
06:28  por
 
Record
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