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por 
HUGO COSTA 

N
ÃO há memória de um 
campeão nacional ser 
derrotado por nove golos 
em casa. O Sporting fê-
-lo anteontem (38 -29), 

em Braga, e confirmou que a forte 
aposta no defeso foi determinante 
até agora, com os leões a juntarem-
-se ao FC Porto na liderança do cam-
peonato com igual número de go-
los marcados e sofridos! 

A formação de Zupo Equisoain 
igualou já o 5.9  melhor arranque de 
campeonato com cinco sucessos se-
guidos, apenas suplantados pelas 10 
vitórias de 1976/77, 8 de 2001/02, 7 
de 1985/86 e 6 de 1987/ 88. 

O clube de Alvaiade não conquis-
ta o título desde 2000 /01, na altura 
sob orientação de José Tomás. Como 
avalia o atual técnico da equipa fe-
minina do Passos Manuel a forma-
ção leonina desta temporada? «O 
Sporting tem equipa fortíssima, ba-
seada num conjunto de jogadores 

estrangeiros de qualidade e coman-
dada por um central de nível mun-
dial como o Carlos Ruesga. Foi uma 
aposta forte. Vi o jogo de ontem [an-
teontem] e foi uma vitória bem con-
seguida na 1. ªparte. Depois teve um 
período crítico com a mudança de 
defesa do ABC. Porém, quando se 
adaptou, conseguiu ser nova-
mente superior». 

E acrescenta: «Pelo que li 
na comunicação social, o ob-
jetivo é ir à Liga dos Cam-
peões. Penso que é um or-
çamento que foge da 
realidade do andebol 
nacional. É com o ob-
jetivo de ser campeão 
nacional, algo que 
não acontece há 16 
anos, tem um pavilhão 
novo e daí a aposta. Costumo dizer 
que tudo na vida tem um sentido. Va-
mos ver se é um projeto sustentável 
e de continuidade para que o Spor-
ting entre na alta-roda do andebol 
internacional e aí se mantenha. Se o 
Sporting não for campeão, será uma 

deceção para todos os spor-
tinguistas » . 

João Florêncio, que já 
orientou muitos clubes em 
Portugal — está no Sismaria 
— e lá fora, não tem dúvidas: 
«Parece-me que este campeo-
nato, sempiay-off, vai acentuar al-
gumas diferenças. O Sporting 
reforçou-se com joga-
dores de nível inter-
nacional forte, 
dois grandes jo-
gadores por 
posição. Pen-
so que eles e o 
FC Porto de-
ram passo 
em frente 
em relação 
ao ABC e 
ao Benfi-
ca » . 

o número 

7 
Os reforços do 
Sporting para 
esta temporada: 
Matej Asanin, Igor 
Zabic, Michal 
Kopco, Cláudio 
Pedroso, Carlos 
Ruesga, Ivan 
Nikcevic e Janko 
Bozovic 

Leões 
com sangue 
novo e... letal 

Eslovaco 
Michal Kopco 

é um dos 
reforços do 

clube de 
Alvaiade 

Sporting lidera campeonato com dragões 

«Equipa fortíssima» para técnico José Tomás 

5c 

mais desporto 

ANDEBOL NACIONAL 
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Andebol
Torneio Xico 2016
arranca hoje 
em Guimarães
O Torneio Xico 2016 arranca hoje e decorre até
ao próximo domingo, na cidade de Guimarães,
no Pavilhão do Xico Andebol. A prova que con-
tará com a presença das equipas do Clube Des-
portivo Xico Andebol, Boavista Futebol Clube e
Ginásio Clube Santo Tirso. No último dia do tor-
neio, domingo, pelas 16:30 horas, a anteceder
ao jogo a realizar com o Boavista FC, o clube vi-
maranense irá apresentar aos seus associados e
simpatizantes, todas as equipas e seus atletas
que representarão o clube na época que se está
a iniciar. Bambis, Minis, Infantis A, Infantis B,
Iniciados A, Iniciados B, Juvenis, Juniores, Sé-
niores e Veteranos, assim como a equipa de In-
fantis e Iniciadas Femininas, marcarão presença
no evento..
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ANDEBOL
| Paulo Machado | 

Está, praticamente, tudo a postos
na Grande Nave do Parque de
Exposições de Braga para aco-
lher o jogo da Liga dos Cam-
peões em Andebol. Durante os
últimos dias foi uma autêntica
azáfama para transformar o re-
cinto — habitualmente prepara-
do para feiras — num palco des-
portivo, cumprindo as exigên-
cias da EHF. O piso do encontro,
cumprindo determinadas especi-
ficidades e homologado pela
EHF (Federação Europeia de
Andebol) foi cedido pelo FC
Porto. “Manifestamos publica-
mente o agradecimento ao FC
Porto pela colaboração que de-
monstrou desde a primeira hora
em ceder-nos este piso, na medi-
da em que o tinha adquirido
aquando a sua participação na
Liga dos Campeões de Andebol
e neste momento não estava a
ser utilizado. Foi uma ajuda im-
portante, assim como de outras
empresas e insituições que estão
a colaborar com o ABC para que
todos os requisitos sejam preen-
chidos”, salientou o vice-presi-

dente do clube bracarense, Gui-
lherme Freitas. 

Todas as alterações em curso
foram acompanhadas por dois
elementos da EFH a fim de apro-
var o recinto de jogo para o jogo

“da mais importante competição
mundial na modalidade de ande-
bol”, considerou Guilherme
Freitas. O jogo de amanhã marca
um novo espisódio na história
do ABC, mas o caminho percori-

do até este momento tem sido
atribulado. “Estamos numa
competição de alto nível e só
com grande esforço consegui-
mos ter um jogo da Liga dos
Campeões de Andebol em Bra-

ga. Houve um empenho enorme
da InvestBraga e do Município,
além de vários voluntários que
trabalharam para tornar possível
este momento”, registou Gui-
lherme Freitas.

O jogo entre  ABC/UMinho e Holstebro realiza-se
amanhã, a partir das 17 horas, a contar para a se-
gunda jornada da fase de grupos. As duas equipas
procuram ainda a primeira vitória na competição,
depois da derrota dos bracarenses na Turquia fren-
te ao Besiktas, enquanto o Holstebro empatou na
primeira jornada com o Dínamo de Bucareste (Ro-
ménia). “Estamos perante um evento único que se
realiza na cidade de Braga, tratando-se da mais im-
portante competição internacional de andebol a ní-
vel mundial. Naturalmente, é com expectativa que
esperamos uma grande adesão dos bracarenses”,
apelou Guilherme Freitas, registando a lotação do
recinto será de 2500 espectadores. O ABC garantiu
entretanto sinal de transmissão televisiva do jogo
para a EHF TV, mas apenas para o exterior.

Apelo de Guilherme Freitas

“Este é um evento único e esperamos 
uma grande adesão dos bracarenses”

Grande Nave do PEB preparada para
receber jogo da Liga dos Campeões
ESTÁ MONTADO o palco que vai acolher o jogo de amanhã entre ABC/UMinho e os dinamarqueses do  TTH Holstebro. A Grande
Nave do Parque de Exposições de Braga volta a receber um jogo de andebol, ao fim de 30 anos.

FLÁVIO FREITAS

Grande Nave do PEB acolhe amanhã o jogo de andebol a contar para a Liga dos Campeões

FLÁVIO FREITAS

Guilherme Freitas com um dos directores da EHF

A equipa do TTH Holstebro
chegou ontem a Braga,
com dois dias de
antecedência para
preparar o jogo de
amanhã. 

Os dinamarqueses já
treinaram no Pavilhão
Flávio Sá Leite e esta tarde
realizam um novo treino,
pelas 17 horas, no palco
da Grande Nave, que serve
de adaptação ao recinto.
Curiosamente, a equipa do
ABC também irá realizar
esta tarde o primeiro
treino no palco do jogo.

+ treino
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Quatro atletas
da região
chamadas
à selecção

A Selecção de Juniores B Femi-
nina de Portugal, que em Agos -
to do próximo ano, vai disputar
o Europeu de Sub/17 da 2.ª Di-
visão, retoma a sua actividade
na próxima semana, realizando
o primeiro estágio da época
2016/2017, em Almada, de 6 a 9
de Outubro.

O treinador Carlos Pires e a
treinadora-adjunta, a aveirense
Ana Seabra, vão trabalhar com
atletas das Associações de Avei -
ro, Braga, Leiria, Madeira, Porto
e Santarém, sendo que entre as
18 convocados estão quatro
atletas da região.

Francisca Branquinho e Sara
Pinho, do Alavarium, Catarina
Soares, do Arsenal de canelas,
e Viviana Silva, da Académica
de Espinho, estão na primeira
convocatória para iniciar a pre-
paração da equipa lusa. |

Andebol
Sub/17 Femininos
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Hollywood FOX iviovies 

UM ANO ESPECIAL 

17H40 
COMO FAZEM ISSO 

15H00 

OS REIS DE DOGTOWN 

12H15 

Em 1975, trás adolescentes calitomia-
nos revolucionam a práctica do skate e 
vêm a transformar-se nas grandes ve-
detas deste desporto. 

Discoverv 

O SACRIFÍCIO 

23H20 

Alexandei, jornalista e intelectual, con 
fessa ao seu filho pequeno a preocu-
pação que sente em relação à falta de 
espiritualidade no mundo moderno. Na 
noite do seu aniversário, irrompe a Ter 
ostra Guerra Mundial. Num momento 
de desespero, Alexander vira-se para 
Deus, argumentando e oferecendo-Lhe 
tudo para evitar o holocausto nuclear.  

PROGRAMAÇÃO - HOJE 

CR) 
MEMÓRIAS DO SÉCULO XX 

11H05 

Mário Moniz Pereira nasceu em Lis-
boa, no ano de 1921. Com  10 anos de 
idade, já o pequeno Mário organizava 
os Campeonatos de Atletismo do 
Quintal, nas traseiras do prédio, onde 
competia em várias provas com Ir-
mãos, primos e amigos. Foi praticante 
de Andebol, Basquetebol, Futebol, Hó-
quei em Patins, Ténis do Mesa, Voleibol 
e Atletismo. 

Como é que constroem túneis gigantes 
que evitam apagões numa das maiores 
cidades do mundo? E como é que 
transformam milhões de hectares de 
pinhal em perfeitos pedaços de madei-
ra? 

Max Skinner (Russell Crowe), um perito em investimentos na Bolsa de Londres, 
herda subitamente, por morte do seu tio. uma rústica propriedade em França. Max 
pensa vender a casa e o terreno, mas assim que chega á Provence as suas me-
mórias de infância regressam e começa a sentir-se atraído por tudo o que o ro-
deia, assim como por urna estranha mulher. 

TREZE 
23~ 

Criadores há muitos. Mas... grandes 
criadores... ha multo poucos. Esta noite 
vamos analisar a vida e a obra de 
pessoas que colocaram Portugal no 
mapa das grandes obras das artes, 
escrita, engenharia e muito areis. 
Vamos falar de 13 grandes criadores 
portugueses 
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Pedro Spínola não jogará amanhã 

ABC ainda sem 
José Costa e Spínola 
••• O pivô JoséCosta e o late-
ral-direito Pedro Spínola con-
tinuam lesionados. Por isso, 
estão fora das opções de Carlos 
Resende para o encontro de 
amanhã, às 17 horas, no Parque 
de Exposições de Braga (PEB), 
frente ao TTH Holstebro, da 
Dinamarca, referente àsegun-
da jornada da fase de grupos da 
Liga dos Campeões. 

Os dois jogadores ainda es- 

tão em processo de recupera-
ção, prevendo-se um regresso 
à competição mais rápido do 
lateral-direito. 

Esta será a primeira partida 
dos academistas em casa na 
presente edição da Cham-
pions, tendo lugar no PEB - a 
Federação Europeia (EHF) 
não aprovou o Flávio Sá Leite 

, onde ambos os conjuntos já 
treinarão hoje. —aro. 
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ANDERM. 

  Belenenses 
multado 
em 400 euros 
LB O Belenenses foi multado 
em 400 euros, na sequência 
dos incidentes registados na 
receção ao Avanca, em jogo da 
5' jornada, disputado (domin 
go) no Pavilhão Acácio Rosa, 
no Restelo. O órgão disciplinar 
cia Federação (FAP) abriu, 
igualmente, um inquérito dis-
ciplinar, depois do 'burburi-
nho' que originou a paragem 
do duelo, durante 40 minutos, 
que acabou por ser favorável 
(32-29) ao Avanca. 

João Florênclo Jr, treinador 
do Belenenses, ficou mais des 
cansado, pois o boletim de jogo 
foi passível de relatório disci-
plinar: "A minha maior preo-
cupação tinha a ver com a si-
tuação do meu jogador, Filipe 
Pinho, que reagiu, alegada -
mente, a uma agressão de um 
adepto do Avanca, que foi 
Identificado pelo árbitro. Fico 
contente por o meu jogador 
não ter sido castigado." 

Recorde-se que na sequên -
cia dos incidentes, o Belenen-
ses protestou o jogo, reclama - 
ção que não teve eco no registo 
disciplinar divulgado ontem 
pela FAP. o A.R. 
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Pedro Spínola 
fez ressonância 
a O internacional do cam-
peão ABC, Pedro Spfnola, fez 
ontem uma ressonância mag-
nética, para os médicos terem 
um diagnóstico preciso sobre 
uma entorse no tornozelo do pé 
direito, lesão que obrigou o la - 
teral -direito a falhar a receção, 
anteontem, ao Sporting, ven-
cedor (38-29) em Braga, na 4.1  
ronda do Campeonato. "Fiz os 
exames e, agora, aguardo uma 
respost as den t )cie dias. Tenho 
o pé inchado c imobilizado. 
Mesmo sem o meu contributo, 
desejo aos meus companheiros 
< ue ganhem t XI( /ti I )ti jogos." o 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-09-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b9190c36

 
O Belenenses foi multado em 400 euros, na sequência dos incidentes registados na receção ao
Avanca, em jogo da 5ª jornada, disputado (domingo) no Pavilhão Acácio Rosa, no Restelo. O órgão
disciplinar da Federação (FAP) abriu, igualmente, um inquérito disciplinar, depois do 'burburinho' que
originou a paragem do duelo, durante 40 minutos, que acabou por ser favorável (32-29) ao Avanca.
 
João Florêncio Jr, treinador do Belenenses, ficou mais descansado, pois o boletim de jogo foi passível
de relatório disciplinar: "A minha maior preocupação tinha a ver com a situação do meu jogador, Filipe
Pinho, que reagiu, alegadamente, a uma agressão de um adepto do Avanca, que foi identificado pelo
árbitro. Fico contente por o meu jogador não ter sido castigado."
 
Recorde-se que na sequência dos incidentes, o Belenenses protestou o jogo, reclamação que não teve
eco no registo disciplinar divulgado ontem pela FAP.
 
Continuar a ler
 
Autor: Alexandre Reis
 
01h48
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