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mais desporto

ANDEBOL

TAÇA EHF

Meio caminho já andado
FC Porto vence na Áustria primeira mão da 3, 3 ronda Vantagem mínima mantém intacta
ambição portista de chegar à fase de grupos e Dragão Caixa recebe partida decisiva
PEDRO ISENA41:NiE,As

ANDEBOL — TAÇA EHF — 3.' RONDA - HÃO
Handballarena Rleden- Vorkloster, em Bregenz

BREGENZ

J. Suppanschitz (GR)
Ralf Hausto (GR)
Christian lager
Amadeus Hedin (1)
Lukas Fruhstuck (7)
Bojan Beljanskl (3)
Severin Lampert
Dominik Bammer
Ante Esegovk (13)
Nemanja Belos (1)
Sebastian Obwexer
Florian Mohr
Marko Buvinic
Alexander Wassel
Tobias Varvne (2)

ROBERT HEDIN

FC PORTO

Alfredo Quintana (GR)
Hugo Laurentino (GR)
Diogo Siva
Victor iturriza
Leandro Semedo (1)
Yoel Morales (4)
Gustavo Rodrigues (1)
Miguel Martins (3)
Rui Silva (4)
Daymaro Salina (1)
Jose Candi° (3)
Ricardo Moreira (2)
Alexis Hernández (2)
Hugo Santos
António Areia (5)
Marko Matk (2)

AMAR Tf PRA V

RICARDO CDS-A

A RBITIKOS

Fabian Baumgart e Sascha Wld, da Alemanha

O central Rul Silva foi um dos destaques da equipa dos Dragões ontem na Áustria, onde venceram a V mão da 3.' ronda da Taça EHF
ror
EDITE DIAS

FC Porto cumpriu com
sucesso a missão de vencer os austríacos do Bregenz na primeira partida da última eliminatória
antes da fase de grupos da Taça EHF.
A vantagem de apenas um golo
(27-28) não permite à equipa de
Ricardo Costa perder o foco, mas é
meio caminho andado, até porque
a segunda mão está agendada para
o próximo fim de semana no Dra-

O

gão Caixa e o público pode ser decisivo. «Acredito que o Bregenz não
atirou a toalha ao chão, não podemos pensar que a eliminatória está
resolvida. É importante fazer um
jogo como o de hoje pois temos apenas um golo de diferença, mas contamos com o fator casa», recordou
o técnico portista. «Viemos para
ganhar. Adivinhávamos um jogo
equilibrado entre duas equipas que
se conheciam bastante bem. Acabámos por nos surpreender, pois o
Esegovie fez um jogo fantástico,

não contávamos com tanto acerto
do jogo exterior, mas penso que fizemos um grande jogo e encontrámos sempre, com maior ou menor
dificuldade, o caminho da baliza»,
disse o antigo internacional Ao canal do clube.
O jogo foi pautado pelo equilíbrio com o Bregenz a conseguir a
maior vantagem (12-10) ainda na
primeira parte, num dos vários
exemplos de eficácia de contra- ataque. Ao intervalo, porém, os
dragões já tinham igualado (14 -

-14), liderando quase sempre no
segundo período, com António
Areia e Rui Silva em destaque, enquanto Laurentino travava como
podia os austríacos, onde o lateral-direito Esegovic (13 golos) foi a
estrela. Já no último minuto, Miguel
Martins colocou o FC Porto a vencer por 26-28, mas o Bregenz reduziu e viaja para o Dragão, com
apenas um golo de desvantagem.
Nada que intimide, por certo, os
portistas que estão a 60 minutos
de entrar na fase de grupos.
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ANDEBOL
Autarquia revoga cedência
de terreno à FAP
A Câmara de Lisboa vai revogar o
direito de superfície constituido a favor
da Federação Portuguesa de Andebol
sobre um terreno em Alvaiade, para
onde se projetavam instalações sociais
e desportivas que nunca chegaram a
ser construídas. O espaço foi cedido
em 1993 por um período de 50 anos.
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Boa-Hora em teste nos Açores
',NiGN(i At: VE.DC,'A -

Lisboetas têm protagonizado
uma das surpresas deste campeonato e jogam hoje na Horta

Apesar dos seis primeiros classificados estarem fora de campo competições europeias — , o Andebol 1 promete muita animação
nos quatro jogos que hoje encerram a 12.4 jornada. A começar pela
visita do Boa-Hora ao sempre
complicado recinto do Horta. Os
lisboetas são uma das sensações
do Nacional da 1 divisão e ocupam
o 7.° lugar. Mas são seguidos de
perto pelo Águas Santas, que,
numa visita não mais agradável a
Fafe, tudo fará para colar-se aos
seis primeiros, um salto que Bele nenses também pretende dar em
Braga. O S. Mamede recebe o ISMAl e tanta sair do último lugar que
ocupa sem qualquer triunfo. E. D.

Lisboetas têm feito época surpreendente

ANDEBOL 1
Hoje

12.' jornada

1x.00 h
AC Fafe-Aguas Santas
Pavilhão Municipal, em Fate
2L00 h
AA São Marnede-Ismai
Pav. Eduardo Soares. em S. Mamede
21.00 h
Arsenal-Belenenses
Pavilhão Flávio Sã Leite, em Braga
22_00 h
Sp. Horta-Boa-Hora
Pavilhão Desportivo da Horta, nos Açores
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Prontos
para brilhar
na Europa
ABC recebe Besiktas na Champions
o Benfica e Sporting estreiam-se
ror

EDITE DIAS
ARLOS RESENDE não esconde que a margem de
erro do ABC nesta fase da
Liga dos Campeões é mínima e, esta tarde, frente
aos turcos do Besiktas só há uma
opção. «É imperativo vencer, qualquer resultado diferente da vitória
afasta-nos da fase seguinte», assume o técnico. «Há oito pontos em
disputa mas não dependemos de
nós», lamenta. «Temos de somar
quatro vitórias e depois fazemos as

C

contas», explicou, por seu
lado, o central Pedro Seabra,
rejeitando a pressão.
A pensar nas contas
que pode ter de fazer na
Luz, no próximo fim de
semana, está também Ma riano Ortega, que não espera facilidades na deslocação à Polónia, onde
o Benfica vai estrear-se nas provas
europeias. «Vamos ter muitas dificuldades, porque o adversário é
muito forte. Temos de estar muito focados, não podemos perder fora. Esta equipa tem jogadores muito fortes, é muito

Resende tem contas difíceis na Champlons,
Ortega decide na Luz e Zupo resolve a
eliminatória este fim de semana

CALENDÁRIO
-› Liga dos campeões
Hoje 4 7.1ornada 4 Grupo
17.00h
ABC-Besiktas bb-r)
Parque de Exposições, em Braga
-> raça ICIIF
Hoje 9 3.' ronda -91.' mão
Azoty-Pulawy (Po° — Benfica 17.00 h'
Hata Sportowa Pulawadi, na Polónia
4 Taça challenge
4 Hoje 4 3.' ronda 4 1' mão
Sporting-Romagna Handball (Ita) 111.00
Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa
4 Amanhã 3 ronda 3 2' mão
Romagna Handball (Ita)-Sporting 18.00
Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa
*Horas em Portugal continental

equilibrada e muito competitiva», caracterizou o técnico
espanhol, referindo-se aoKS
Azoty-Ptilawy, rival das águias
nesta 3.' ronda da Taça EHF, última antes dá fase de grupos.
Mais tranquilos, os leões acordaram com os italianos do Rogmana
realizar em Lisboa as duas mãos da
3.a eliminatória da Taça Challenge e
são favoritos, conforme Zupo Equi soain assume e o site da Federação
Europeia elogia, dizendo que o Sporting é a equipa que ninguém quer encontrar devido aos seus reforços. «É
um conjunto só de italianos, sem estrangeiros. O lateral esquerdo e um
dos centrais são os atletas mais importantes, contudo, o Sporting tem
uma equipa melhor. Vamos jogar
com humildade e o máximo de respeito», garantiu o técnico espanhol.
.
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Miúdas deitam mãos à obra
ALEXANDRE PONA/ASF

-+ Colégio de Gaia e Sports Madeira tentam reverter resultados
desfavoráveis nesta 3.9 ronda
O Colégio de Gaia recebe esta
tarde as espanholas do Alcobendas
e acredita que poderá ultrapassar
os quatro golos de desvantagem
que trouxe de Espanha (25 -21). A
equipa de Paula Castro joga cartada decisiva para chegar aos oitavos de final na partida arbitrada
pela dupla da Finlândia, Miro Korja e Christopher Metsãmãki.
Na Croácia, o Sp. Madeira tem
missão mais complicada, pois perdeu em casa (29-24) e vai, agora,
jogar a 2.2 mão desta 3.2 eliminatória da Taça Challenge em Zagreb.
A equipa de Marco Freitas defronta o HC Lokomotiva Zagreb e está
obrigada a vencer por seis golos,
para manter-se em prova. F. D

Paula Castro lidera galenses
CHALLENGE CUP
ronda 2.' máo
HOIL.

C. Gala-Alcobendas (ESP)
Pavilhao do Colégio de Gaia

Amanhà
L. Zagreb (CRO)-Sp. Madeira
Dom Sportova hall 2. em Zagreb (CRO)
*Horas em Portugal continental

15.00 à•
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ÃSABC
OBRIGADOA VENCER
O ABC recebe esta tarde, a
partir das 17 horas, no Parque
de Exposições de Braga, os
turcos do Besiktas em jogo da
sétima jornada da Liga dos
Campeões. Um jogo que está
obrigado a ganhar, depois da
derrota caseira sofrida no
sábado passado. "A partir do
momento em que não
vencemos o jogo da semana
passada, cada partida tem
uma importância ainda
maior", admitiu ontem o
técnico Carlos Resende. —R.o.

D. Butareste-Holstebro
30-25
ABC-8esaktas(hoje.17100)
Nantes-MotorZaporoahye(ho)e.161100)

1. HBC Nantes
6
2. M.Zaporozhye 6
3. 8eslktas
6
4. D.Bucareste 7
5. ABC
6
6. Holstebro
7

VEDM-5
P
5 1 O 182-153 11
3 1 2 175-157 7
3 1 2 162.168 7
2 2 3 205-201 6
2 O 4 175.189 4
1 1 5193.224 3

26/11
M.Zaporozhyt-13.Bucareste(14h00)

VIU
Holstebro-ABC (14h00)
Besiktas-H8CMantes(14h00)

Página 6

A7

ID: 66999666

19-11-2016

ASE\ A
Liga dos Campeões
Masculinos- 73 Jornada:
ABC-Besilctas,17h00.Taça
EHF Masculinos-3a
Eliminatória -13 Mão: KS

Azoty-Pulawy-Benfica,
17h00. Taça Challenge
Masculinos .33 Eliminatória
-13 Mão :Sporting-Romagna
Handba11,18h00. Taça
Challenge Femininos-33
Eliminatória -23 Mão:

Colégio de Gaia-Helvetia BM
Akobendas,17h30.1 Divisão
-123 Jornada: Fafe-Aguas
Santas,1800; São
Mamede-ISMAI, 21h00;
Arsenal Devesa-Belenenses,
21h00; S. Horta-Boa Hora,
22h00.

Campeonatoda Liga-73
Jornada:CAB Madeira-Maia

Basket,14h30;
Lusitânia-Elétrico,16h45;
Guimarães-FC Porto,
18h000;Galitos-Ovarense,
18h00; Oliveirense-Benfica,
21h00.

Taça de Portugal-4a
Eliminatória:

Sanjoanense-Gil Vicente,
14h00; Estoril-Cova da
Piedade,16h00;
Feirense-Académica,16h00;
Benfica-Marítimo, 20h15.
Juniores A - 1 Divisão -13
Fase -133 Jornada - Zona

Norte: Padroense-Feirense;
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Gil Vicente-Paços Ferreira;
Rio Ave-Moreirense;
Leixões-Braga; FC Porto-Ud
Oliveirense; V.
Guimarães-Chaves - Zona Sul:
Académica-Ud Leiria;
0eiras-Estoril;
Belenenses-Loures; V.
Setúbal-Sacavenense;
Naval-Benfica -11 Divisão-13
Fase —9a Jornada SérieA:
Merelinense-Fafe;
Famalicão-Cerveira;
Aves-Vizela;
Varzim-Bragança;
Tirsense-Vila Real -Série B:
Freamunde-Alfenense;
Arouca-Cesarense;
Sanjoanense-Lusitania FC;
Boavista-Sousense;
Penafiel-Salgueiros 08 - Série
C: Repesenses-Tondela;
Vigor Mocidade-Anad ia; AC
Viseu - Beira-Mar; Benf C
Branco-Pombal;
E írense-Estrela Almeida Série a Marinhense-Acad
Santarém;
Alcanenense-Caldas;
Torreense-C Fut Benfica;
Alverca-Sintrense; Real
SC-Castelo Vide -Série E:
Portirnonense-Casa Pia;
LusitanoGin.ClubeSesimbra; Cova
Piedade-Olhanense;
Barreirense-Praia De
Milfontes;
Despertar-Pinhalnovense.
Jogos às 15h00.

1 Divisão - 73 Jornada:

Quinta Lombos-Rio Ave,
16h00; Belenenses-Braga,
16h00; Fundão-Pinheirense,
16h00; S João Urgicentro
Sanf-CAzemeis,16h00;
Leões Porto Salvo-Modicus
Sandim,19h00;
Vinhais-Sporting, 20h45.

Campeonato Nacional-73
Jornada:

Sporting-Sanjoanense,
16h00;
Oliveirense-Candelária,
17h00; FC Porto-Paço de
Arcos,18h00;
Benfica-Valença,18h00; Riba
d'Ave-Turquel,18:30;
Valongo-Tomar,18h30;
Barcelos.Juv Viana, 21h30.

Campeonato Europeu de
Fórmula Windstrfing,

a decorrer na Baía da Praia da
Vitória, nos Açores, até dia 19.

Campeonato Nacional. -13
Fase-5a Jornada:

Viana-Leixões,18h00;
Esmoriz-Castelo Maia,
17h00; Fonte Bastardo-SC
Espinho,18h00;AAS
Mamede-Guimarães,17h00;
Benfica-Madalena.16h00.
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Esta época, °Sporting
tem um orçamento para
as modalidades de MC10.
Mais de metade desse
valor (MC 5,2) é repartido
entre o futsal (MC 2,2), o
andebol (ME 2) e o
hóquei em patins (MC 1)
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`Altura certa para o tftu
O vice-presidente para as
modalidades acredita que
o Sporting tem capacidade
para ultrapassar a Ronda de
Elite da UEFA Futsal Cup,
que decorre entre 24 e 27
de novembro, e já sonha
com uma conquista inédita
DUARTE TORNESI

Atualmente, o emblema
de Alvaiade está
representado em 50
modalidades: o padel foi
a última a juntar-se à
família, em agosto. Estas
encontram-se divididas
por 14 pavilhões
espalhados pelo país

Tiragem: 37490

IMO* O Pavilhão Multiusos
de Odivelas será palco de
mais uma etapa da equipa de
Nuno Dias na luta por um
troféu, que até já tem um espaço "reservado" no museu
do clube. Em conversa com O
JOGO, Vicente Moura garantiu que a conquista do título
continental seria um "justo
prémio" para um projeto
consolidado de uma equipa
dominante na modalidade

nas últimas décadas.
Quais são as suas expectativas em relação à organização da Ronda de Elite da
UEFA Futsal Cup?
—Competimos sempre para
vencer e, neste caso concreto, temos uma equipa bastante forte e com muita experiência. Não vai ser fácil
seguir em frente porque os
nossos rivais têm grande craveira a nível europeu, mas
estamos com esperança de
que vamos conseguir avançar para a final-four.
Espera uma grande
afluência de adeptos ao
Pavilhão Multiusos de
Odivelas?
—Em casos similares anteriores, isso aconteceu; espero, naturalmente, que volte

a acontecer. Quero que sócios, simpatizantes e até
amantes do futsal vejam um
jogo emocionante, rápido e
dinâmico. Vão ser jogos difíceis, altamente competitivos, e penso que o espetáculo está garantido, tal
como, espero, esteja a nossa vitória nos diversos encontros.

Caso o Sporting siga em
frente, o objetivo passa
por organizar a
final-four em
Lisboa?
—Nós gostávamos. Temos um
pavilhão que
está em fase final de construção e tudo indica que estará

Frustração
Telma Monteiro era " • oa a • osta"
• e ficou • • r concretizar
Apostado em reforçar a equipa feminina
de judo leonina com Telma Monteiro,
medalha de bronze na última edição dos
Jogos Olímpicos, Vicente Moura lamentou que a judoca tenha continuado no
Benfica, pese o interesse do Sporting em
contratá-la. "A Telma não veio porque
não quis e porque entendeu que o
Benfica era a melhor solução. Eu
gostava de a ter aqui. Nós temos a
melhor equipa masculina de judo e
a feminina é boa, embora seja
importante reforçá-la. A Telma era
uma boa aposta e fiz-lhe saber
isso", revelou o vice-presidente do
Sportíng.
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"Perdermos as
trêsfrentes será
um fracasso"
"Estive há pouco

no museu e vi
que havia um
espaço onde
klk cabia

perfeitamente

uma nova taça..."

"Vão ser jogos
difíceis e
altamente
competitivos,
mas penso que o
espetáculo e a

nossa vitória
estão garantidos"
"O Pavilhão João
Rocha estará
operacional em
março. Se
passarmos, seria
espetacular
receber lá a
final-four"

operacional no final de março de 2017. Se passarmos, seria espetacular receber lá a final-four. Depende de algumas questões e pormenores
de organização. Era interessante e bom para nós que a
fase final se disputasse no
Pavilhão João Rocha. Eu estive há pouco no museu e vi
que havia um espaço onde
cabia uma taça nova...
O título europeu seria o

corolário do forte investimento feito pelo clube no
futsal?
—Muitas vezes, as equipas
acabam por ter êxitos repentinos. Não é o caso do futsal
do Sporting: há mais de uma
década que dominamos esta
modalidade em Portugal. É
tradição termos equipas for-

FALTAM

Dínamo
Moscovo
(Rússia),
ETO Gyor
(Hungria) e
Targu
Mures
(Roménia)
são os rivais
dos leões na
Ronda de
Elite da
UEFA Futsal
Cup

tes e esta não é exceção. Temos uma organização excelente, uma das melhores da
Europa, e resultados maravilhosos nas camadas jovens. É
um projeto que tem uma
base que, quando é necessário, é complementada com
grandes atletas do estrangeiro. Acho que é a altura certa
para o Sporting ser campeão
europeu.

Há algum jogador em
particular que gostasse
que tivesse um papel
decisivo na conquista de
um eventual título?
—Não quero apontar nenhum em particular porque
todos têm a noção da sua importância. Acredito neles, na
equipa técnica e aposto tudo
na conquista deste troféu.

O investimento de MC 5,2
no futsal, no andebol e no
hóquei em patins "obriga"
à conquista dos respetivos
títulos nacionais. Valores
em causa dificultam a
aposta no regresso do vólei
e do basquetebol à elite
••• Dono do maior orçamento para as modalidades
entre os três grandes - M€10
de euros, contra os MC 8,6 do
Benfica e os ME 2,9 do FC
Porto -, o Sporting investe
mais de metade (MC 5,2) nas
três modalidades profissionais: futsal, hóquei em patins e andebol. Face ao investimento nessas três equipas,
Vicente Moura admitiu que
a margem de erro é nula e que
só se vai contentar com a
conquista dos respetivos títulos nacionais. "Sou o principal responsável quando se
ganha e quando se perde.
Evidentemente que o objetivo é ganhar, ganhar e ganhar.
Estou tranquilo e convencido de que este ano vai ser brilhante em termos coletivos.
Perdermos essas três frentes
será obviamente um fracasso", sublinhou.
A necessidade imediata de títulos nas três modalidades
supracitadas sustenta os elevados valores envolvidos,

mas, por outro lado, deixa
em banho-maria a aposta em
força no regresso do basquetebol e do voleibol à elite. "Se
dividirmos o investimento
em muitas frações, corremos
o risco de não ganhar em lado
nenhum. No basquetebol e
no voleibol, está prevista
uma aposta na formação nos
próximos três anos e depois
vamos pensar se vale a pena
inscrever as equipas nas respetivas terceiras divisões.
Nessas modalidades, demos
um passo atrás para darmos
dois à frente no futuro", salientou.
Elogiando a decisão do presidente Bruno de Carvalho de
transferir a totalidade das receitas de quotização para as
modalidades, o vice-presidente dos leões garantiu que
esta é a maneira ideal de "fintar" a falta de investidores
que possam ajudar os desportos coletivos nacionais a atingir níveis de excelência: "Temos alguns investidores,
mas os números são diminutos quando comparados com
as necessidades. É um dos
problemas que temos em
Portugal. Este investimento
é sinónimo da ambição do
Sporting e vai ajudar ao crescimento das modalidades de
pavilhão a nível nacional."

Atletismo está mais
forte do que nunca
A chegada de vários
atletas do Benfica,
com Nélson Évora à
cabeça, pode ajudar
a nova hegemonia
••• Determinado a colocar
a equipa masculina de atletismo ao mesmo nível da feminina, atual campeã europeia de clubes em pista coberta, Vicente Moura explicou que a chegada de vários
atletas do Benfica, com Nélson Évora à cabeça, pode traduzir-se em nova hegemonia. "Eles ficaram seduzidos
com o nosso projeto, que dizem ser o melhor a nível nacional. O objetivo passa por
ter as duas equipas a sagra-

rem-se campeãs nacionais",
destacou, garantindo que os
processos colocados pelo
Benfica aos seus ex-atletas
que se transferiram para Alvalade lhe passam ao lado:
"Felizmente, o mercado do
atletismo funcionou. Estamos a evoluir e a caminhar
para a profissionalização e
para bons contratos para os
atletas."
Por fim, Vicente Moura confessou que lhe "custou" ver
Rui Silva partir para o rival
lisboeta. "Deixou para trás
uma família com a qual vivia
há 17 anos. Ele vai ser sempre
uma grande figura do Sporting e não lhe quero mal. Se
um dia quiser regressar, tem
as portas abertas", disse.

g

AVES
Ciclismo vai manter
pés assentes na terra

O vicepresidente
do Sporting
para as
modalidades conta
que as
condições
para os
atletas são
muito
melhores
atualmente.
"Hoje temos
um gabinete médico
que, diz o
presidente,
é melhor
que o do
futebol"

Admitindo que o regresso do
Sporting ao ciclismo ficou
"aquém das expectativas",
Vicente Moura garantiu,
porém, que mantém toda a
confiança na equipa e
prometeu que não haverá
um aumento de
investimento na modalidade
para contrariar o domínio
exibido pelo FC Porto em
2016. "Não vamos investir
mais dinheiro no ciclismo. A
ideia do presidente é manter
os pés assentes na terra e
esperar que o Nocentini
recupere as melhores
condições a nível físico e
psicológico. Não vai chegar
nenhuma estrela", disse.

Bater novo recorde
em Tóquio'2020
Outro dos objetivos
declarados do Sporting passa
por aumentar o número
recorde de atletas que
participaram nos Jogos
Olímpicos do Rio (30) na
edição de 2020, emTóquio:
"O nosso gabinete olímpico
tem-se revelado um sucesso
e queremos integrar ainda
mais atletas nesse projeto.
Antes da nossa chegada, cada
modalidade tinha a sua
`chafarica', mas hoje temos
um gabinete médico que, diz
o presidente, é melhor que o
de futebol. Todas essas
condições ajudam a sonhar
com um novo recorde."
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FC Porto ganhou na Áustria, em jogo da primeira mão da
terceira eliminatória da Taça EIF, e leva 17 vitórias em 17 jogos

DRAGOES IMPERIAIS
TAMBË11 NA EUROPA
BREGEICE

H

Handballarena de Bregenz
Arbitras: Fabian Baumgart e Sascha Wild
(Alemanha)
'REGEM
Patrick liáuste
Gr
LulcasFrilhstOdc
7
seurrinlampat
banir* Barnmer
Ante Esegovic
13
Marco &mi*
•
TeblasVarvne
2
Amadeus Hedin
1
BoRn Begansld
3
AlesooderWassei Nanaria 13ebs
1
Christian »ger
•
Sebastian Olssiremr FlorlantAohr
OemensGangi
Suppanschitz Gr/nj

FC PORTO
Hugo Laurentino Gr
Alfredo Quintana Gr
Cuni Morales
4
Miguel Marths
3
José MarioCarrillo 3
Ricardo Moreira
2
Aleds Borges
2
Mato Ma&
2
Daymaro Salina
1
leandroSernedo 1
Rui Siva
4
Gustavo Rodrigues 1
Hug° Santos
António Areia
5
Victor !turnos
nj
DlogoSeva

Treinador:
Robert Heldin

Treinador:
Rlcardo Costa

Ao intervalo 14-14
Exclusi" 4/2

RUI GUIMARÃES
• • • O FC Porto deu ontem

um passo muito importante
rumo ao objetivo de alcançar
a fase de grupos da Taça EHF. Rui Silva foi um dos melhores jogadores do FC Porto, tendo marcado quatro golos na Áustria
A vitória naÁustria, por 28 -27,
sobre o Bregenz, na primeira Porto a consegui- las primeiro, vic, que depois foi jogar para tino. No ataque seguinte, Mimão da terceira eliminatória, como-2e1-3.0sdonosdacasa, a ponta, atirou ao lado, com guel Martins colocou pela
abre excelentes perspetivas que surpreenderam ao apre- José Mário Carrillo, de livre terceira vez o FC Porto a venpara o segundo jogo, a realizar sentar uma defesa 5:1 - "dos de sete metros, a colocar os cer por dois, parcial que nano próximo sábado, a partir sete ou oito jogos que vimos azuis e brancos a vencer (26- quela altura decidiu o encondas 17 horas, no Dragão Caixa. deles nunca defenderam 5:1, 27). Por ironia, de novo da tro. O Bregenz ainda voltou a "O Bregenz ainda
É também mais um resultado mas sim 6:0", lembrou o téc- ponta, Esegovic, a grande fi- marcar, mas quase logo a se- tem urna palavra a
positivo para os portistas, que nico Ricardo Costa no final -e gura da partida, voltou a fa- guir, com a bola na posse da dizer, nada está
seguem imparáveis neste iní- tiveram o lateral-direito Ante lhar, mas desta vez com uma equipa portuguesa, a partida resolvido, eles
cio de temporada, com17 vitó- Esegovic numa tarde inspira- excelente defesa de Lauren- terminou.
também podem
rias em igual número de jogos diSsima (13 golos), apenas pasequilibrar
o jogo
ir
-12 para campeonato e cinco saram para a frente aos 11 mibói.
no Dragão"
••
para esta Taça El-1F. Recorde- nutos (5-4) e só por uma vez
AFIGURA
se que, apesar de na época pas- tiveram um avanço de duas
sada terem estabelecido o re- bolas (12-10). Numa partida
corde de 24 vitórias nas pri- assim, a concentração era fun"Queríamos vir cá
A segurança
meiras 24 jornadas do damental e, sempre multo seganhar e não
Campeonato Nacional, nas17 guros nas ações què executaque lhe é habitual
apenas fazer um
partidas iniciais os dragões já vam, os dragões foram tendo
bom jogo e perder
ffi
e#4ugo
e.
•
haviam sofrido três derrotas argumentos suficientes para
por
poucos. Agora
Lauren t ino fez mais urna excelente atuação. Fez 13 defesa
(uma na Supertaça e duas na controlar a partida.
temos de fazer
A cinco minutos do final, o
uma mesmo na parte final da partida e que Iser'iritiu ao FC:
Liga dos Campeões).
valer o fator casa"
Porto, no ataque seguinte e por Miguel Martins, matar o
Num jogo muito equilibra- guardião da casa defendeu
jogo. Huyo foi o garante de urna defesa muitasegt ira que,
do, em que se registaram 23 si- um remate de Curti Morales
Iticarclo Costa
de facto, si5 teve problemas em parar Esegovíc, "Fez um
tuações de igualdade no mar- e no ataque que se seguiu o
Treinador do FC Porto
irrgo fantastwo", reconheceu téi n leu Ricardo Costa sobro
cador e nenhuma das equipas Bregénz passou para a frente
o lateral-direito que fez 13 ÇjOlos.
conseguiu mais do que dois (26-25). Rui Silva respondeu
golos de vantagem, foi o FC e fez o empate, Ante EsegoPágina 10
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"Perdermos as três frentes será um fracasso"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

19-11-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f71727a0

O investimento de 5,2 milhões de euros no futsal, no andebol e no hóquei em patins "obriga" à
conquista dos respetivos títulos nacionais. Valores em causa dificultam a aposta no regresso do vólei e
do basquetebol à elite
Dono do maior orçamento para as modalidades entre os três grandes - 10 milhões de euros, contra os
8,6 milhões do Benfica e os 2,9 do FC Porto -, o Sporting investe mais de metade (5,2 milhões) nas
três modalidades profissionais: futsal, hóquei em patins e andebol. Face ao investimento nessas três
equipas, Vicente Moura admitiu a O JOGO que a margem de erro é nula e que só se vai contentar com
a conquista dos respetivos títulos nacionais.
"Sou o principal responsável quando se ganha e quando se perde. Evidentemente que o objetivo é
ganhar, ganhar e ganhar. Estou tranquilo e convencido de que este ano vai ser brilhante em termos
coletivos. Perdermos essas três frentes será obviamente um fracasso", sublinhou.
A necessidade imediata de títulos nas três modalidades supracitadas sustenta os elevados valores
envolvidos, mas, por outro lado, deixa em banho-maria a aposta em força no regresso do basquetebol
e do voleibol à elite. "Se dividirmos o investimento em muitas frações, corremos o risco de não ganhar
em lado nenhum. No basquetebol e no voleibol, está prevista uma aposta na formação nos próximos
três anos e depois vamos pensar se vale a pena inscrever as equipas nas respetivas terceiras divisões.
Nessas modalidades, demos um passo atrás para darmos dois à frente no futuro", salientou.
Elogiando a decisão do presidente Bruno de Carvalho de transferir a totalidade das receitas de
quotização para as modalidades, o vice-presidente dos leões garantiu que esta é a maneira ideal de
"fintar" a falta de investidores que possam ajudar os desportos coletivos nacionais a atingir níveis de
excelência: "Temos alguns investidores, mas os números são diminutos quando comparados com as
necessidades. É um dos problemas que temos em Portugal. Este investimento é sinónimo da ambição
do Sporting e vai ajudar ao crescimento das modalidades de pavilhão a nível nacional."
Leia a entrevista completa na edição e-paper de O JOGO
Sat, 19 Nov 2016 10:12:00 +0100
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Angebell- Liga dos Campeões (Fase de Grupos) - ABC-Besadas (17)
Taça CHF
Ekninatória - 1.." Mão) - KS
Azoty-Bentica (17)

Taça Challenge (3." Ellminatária -1' Não) Sporting -ASO Rontagoa (18).
Divisão Nadonal - Fafe-Agros Santas (18)
Ac 5 Mamede-Maia715MAI (21), Arsenal Devesas -Beienenses (21), Sp. Horta-Boa Hora (22).

Taça Chadenge Feminina (3., Eliminatória 2., klio) - Coie90 Gba-Alcobendas (17.301
Bomprolobial - Liga (1' Fase) - CAB MadeiraMuaBasket (14.30), V Guimarães-F. C. P0110
(1B), Lusitânia-Electrico (191 Oliveirense-Benfita (21)

Qualiticadlo Eurobasket Femkskso 2017 Grupo E - Hungna-Ponugal (17)
•
-Taça de Portugal (4.' Eliminatória)
- Sanjoanense Gd Virente (14) Estoril-Cova da
Piedade (16), Fevense-Aradamica (16) Elenfrca-Maritirno (20.15).

Juniores A - Divisão (1, Fase) - Zona Norte
Lemães-Braga, Rio Ave-Moreirense, V. Gurmardes-Chaves, Gil Virente-P Ferreira, PadroenseFeirense (Estádio), F C Porto-Olneirense. Zona
Sol - Belenenses-Loures. V. Setubal-Sacavenense Academica-U. Lesta. Deltas-Estoril Na val-Benhca. logos as 15 horas.
Juniores A 2.* Divisão (I.* Fase) - Série A Varbm-Bragança (Mun Povoa Varrim) Merdrnense-Fale, Tinense-Vila Real Famalicao-Cervelra, Aves-Vizela Série b - Boavista-Sousense,
Sanisanense-Lus luutosa, Arotica-Cesareme,
Freamuude-Alfenense, Penatiel-Salgueiros. Sei e C - Repesenses-iondela, V Mocidade-Ana
dia, Ar. Viseu- Beia- Mar, BC Branco-Sp Pombal, Eirense-E. Almeida. Serie 0 - Alcanenese
Caldas, Atverca-Sintrense, Torreense-Fui Ben
Maranhense-Ac Sentarem, Real-Castelo
Vide Sene E - DeSperta, -Robalnovertse, Barreirente-is Milfonres, Ponimonense -Casa Pia, Lus.
Évora -Sesimbra C Piedade-Olbanense logos
às 15 horas
A. E Algarve - Divisão- MoncaratiathenseEsp. LX;05, Imortal lagoa, Quartura MessiReme ulatterise.11 Esperanças, Faro &Titica.

Tiragem: 1

Pág: 54

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,63 x 12,38 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Quartedense, Silves-Ferreiras. logos as 15 horas

A. F. Porto - 2." Divisão - Série 2 - luv. Lantoso-Mont P rórdova (15) Fiazão-Parada (15), Penamaior-Raimonda (15), Codessos-Zebrerrense (15). Série 2 - Várzea-Airbes (15), LousadaLagares (15), Baião B-Salvaduense (L5).
aunlones - L. Divido (I.' Fase) -Sêne 1- Salgueiros 08-Foz (CD Campanhã), Lerubes-Combites (Mun. Leça Palmeira), Infesta-Pasteleira,
Canideio-Valadares, Mala lidador-Nogueirense.
Rio Ave-01. OU« (17). Folgosa Maia-Boavista,
Cardal-Padroense. Serie 2 - Lua-Aliados, Maciura-Alpendorada (13 - CD Lousada), Menense-Paredes, E. Fãnzeres-Lousada, Felgueiras
1932-5. Maninho, Gondomar-Valonguense.
Rebordosa-Amarante logos as 15 horas.
Juvenis - ~sio (1., Fase) - Série 1- brogueirense-Ermesinde 1936 (13) Arcozelia-Rio
Ave (IS)
Infantis - Divisão (/* Fase) - Serie 1- Col
Ermesinde-Arcozelo (15.30), Varzirn-Fbo Ave,
Leibbes-Noguelrense, Mala Lidador-5 Rio Tinta
(13.15), Cardal-Avinies (11). Boavista-Oragon
Force (1730) Coimbrões-01 Douro (17.15). Serie 2 - Amarante-Gondornar, Trofense-Aves,
Frearriunde- S. Martirtho (11), E Fãnzeres-Trsente (1330), Calçada-Várzea (13.15),Paredes-Allenense, Sousense-Periabel (1315).10gos 2,s 15 horaí.
Ribial - Liga (1., Fase) - Quinta Lombos-Rb
Ave (16), Belenenses-Braga (16), Fundão-Pinheirense (16) São João- Fubá kzenten (16),
Vinhars-Spod mo (18 30).1 Porto Sann-Modicus (19)
fflepael em ~no -1' Divisais Nacional Sponing -Sanioaneose (16). Oliveuertst-Cartut lana (17), C. Porto-Paço Arr,os ( )81 &infira.
Valenca (19). Riba dAve-ruiquel (:830) AD
Valongo-Sp Pintar (18 3C) O LI;CCifYi Juv
Viana (21.30)
Veieis& - 1« Divisão Nacional (1.• Fase) Bulho- CA Madalena HO. Ismoriz- tostei()
Maia (17). Ar S. Mamedc V. Gamarão,(171
Caldas-Ac Espinho (17), VC Viana-Lei/cies (18).
Fonte Bastardo-Sp Espinho (18)
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eliminatória da Taça EHF

António Areia, com cinco golos, foi o melhor marcador portista

Dragão ganha
na Áustria
O F. C. Porto arrancou, ontem, um triunfo tangencial
(28-27), na Áustria, frente ao
Bregenz, na primeira mão da
terceira eliminatória da Taça
EHF, em andebol. O segundo encontro está marcado
para sábado, dia 26, às 17 horas, no Dragão Caixa, e decidirá quem vai passar à fase
de grupos.
As duas equipas protagonizaram uma partida muito
equilibrada, com o marcador
a pender para um e outro
lado e a registar uma vantagem máxima de apenas dois
golos, o que manteve a emoção até aos últimos instantes.
A 40 segundos do final, o F.

C. Porto fez o 28-26, ainda
viu os austríacos reduzir.
mas a vitória já não lhe fugiu
das mãos. SUSANA SILVA

Bragain
F. C. Parte

27
2$

Local Arena de andeboil Rieden-Vorkloster, em
Bregenz (Áustria).
Árbitros Fabnin eaumgart e Sascba Vield
(*mana).
Ilrageetz Jurgen Supparischitz (GR) e Ralf Patnck
Hausle (GR); Christian lagar. Amadeus Medin (1),
Lulow Fruhstudc (7), Bol,an Belansio (3), Sevado
Lampert, Dorren& Rammer, Ante Esegovx (13),
Nemaola Belos (1), Sebastian °how:et, Flodan
Moto, Mario) Buvinic, Clemens Gang( Akeninder
Wassel e 'rabias Varvne (2).
Treinador Robert Hectin.
C. Polo Alfredo Quintana (GR) e Hugo
taurereino (GR): NoQo Sova. \km nharez.
Leandro Semedo (1). Cure Mondes (4), Gustavo
Rockigues (1), Miguei Marons (3), Rul Seva (4),
°arriam Salina (»José Condo (3), Ricardo
Moreira (2), Áleas Borges (2), Rogo Santos,
Antonio Areia (S) e Marko Matic (2)
Treinador Ricardo Costa.
Ao intervalo 14-14.
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ANDEBOL A124 jornada do
Campeonato de Andebol 1
completa-se hoje, coma
realização dos seguintes jogos:
Fafe- Águas Santas (18h), São"'
Mamede -Mala (21h), ArsenalBelenenses (21h) e Sp. da HortaBoa Hora (22h). Em jogos
antecipados, o Sporting venceu
o Benfica (28-25), o FC Porto
bateu o Madeira SAD (33-30) e o
ABC derrotou o'Avanca (35-25).
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Leão joga em casa
e diz que é favorito
Por acordo dos clubes, os dois jogos da 3a eliminatória da
Chalienge, entre o Sporting e os
italianos do Romagna, disputam-se em Lisboa, no Pavilhão
do Casal Vistoso. O primeiro
hoje (18h); o segundo amanhã, à
mesma hora. "Acredito que somos mais fortes e favoritos à vitória", disse João Pinto ao site do
clube, lembrando a boa sensação
de já ter ganho a competição, em
2010. "0 nosso principal objetivo
é vencer. A Taça Challenge não
foge à regra", destacou o lateraldireito dos leões. O treinador
dos leões, o espanhol Zupo Equisoain, não quer a equipa com excesso de confiança. "Vamos logicamente jogar com humildade e
o máximo de respeito."
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ANDEBOL

FC Porto vem da Áustria
mais próximo da fase de
grupos da Taça EHF.
Benfica joga hoje

27

28

BREGENZ FC PORTO
Robert Nadine *Ricardo Costa
GIS EXC

GLS EXC

C.JÂGER O
0 O A. QUINTANA O O O
1.FRÜHSTÜCK 7 1
D. SALINA
1 2
8. BEUANSKI
3 1 YOEL MORALES 4 O
ANTE ESEGOVIC 13 O ANTÓNIO AREIA 5 O
NEMANJA BELOS 1 O VIGOR ALVAREZ O O
D.BAMMER
O 1 RUI SILVA
4 O
TOBIAS VARVNE 2 O R. MOREIRA
2 0
A. HEDIN
1
LAURENTINO O O
J. SUPPANSCHITZ0
DIOGO SILVA O
RALPH HAUSLE O
L SEMEDO
1
S. LAMPERT
O
G. RODRIGUES 1
S. OBWEXER
O
M. MARTINS
3
FLORIAN MOHR O
J. GUTIERREZ
3
MARKO BUVINIC O
ALEXIS BORGES 2
CLEMENS GANGL O
HUGO SANTOS O
WASSEL
O
MARKO MATIC 2

VANTAGEM

AO INTERVALO: 14-14
LOCAL: Handballarena Rieden•Vorkloster
ÁRBITROS:Fabian Baumgart (ALE) e Sascha
Wild (ALE)

3013ÉMORGADO

Eli O FC Porto colocou-se ontem
mais próximo da fase de grupos da
Taça EHF, ao alcançar um triunfo
importante no terreno dos austríacos do Brengenz, por 28-27, num
encontro a contar para a P mão da
3, eliminatória, fase que antecede a
fase de grupos daprova.
Com uma exibição de qualidade
num encontro muito equilibrado,
em que nenhuma das equipas
conseguiu uma vantagem superior a dois golos ao longo dos 60
MIGUEL MARTINS, O JOGADOR
MAIS JOVEM DA EQUIPA
AZUL E BRANCA, FOI DECISIVO
NA RETA FINAL DO ENCONTRO

minutos, os dragões conseguiram
carimbar o triunfo na reta final,
com o jovem central Miguel Martins, de apenas 19 anos (feitos este
mês), a assumir o protagonismo.
"Estou muito feliz. Fui eu a resolver desta vez, como no próximo jogo no Dragão pode ser outro
colega. O mais importante foi sair mos daqui com a vitória, pois sa" bíamos que ia ser difícil", assumiu

BRILHOU. Aos 19 anos, Miguel Martins foi decisivo

ao Porto Canal o internacional
português, no final do encontro.
Ricardo Costa, técnico do FC
Porto, também celebrou o triunfo.
"Esperávamos umjogo equilibra do, mas acabámos por ser um
pouco surpreendidos. De qualquer maneira fizemos um grande
jogo. O adversário ainda tem uma
palavra a dizer e não vai atirar a
toalha ao chão. Será importante
jogarmos como hoje", assumiu.
Benfica na Polónia

Já na Polónia joga o Benfica. Os en carnados, que viajam após a derrota com o Sporting para o cam peonato, defrontam hoje o
KS Azoty Pulawy também para a
P mão da 3'1 eliminatória da prova.
"Temos de estar muito focados",
destacou à BTV o técnico das
águias Maiiano Ortega.
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ABC NA CHAMPIONS

Só a vitória interessa
Ea O ABC tem hoje um jogo vi
tal para manter a hipótese de GRUPO D
continuar na Liga dos Cam- 7.' jornada
ABC 17h00 BESIKTAS
peões. Os campeões nacionais
NANTES 17h30 M.ZAPOROZHYE
defrontam, no Parque de ExD. BUCARESTE 30-25 HOLSTERBO
posições de Braga, o Besiktas
Mogaz HT. No jogo da P volta, CLASSIFICAÇÃO
P
V E D CM-Gs
na Turquia, a equipa deu répliNANTES
11 6 5 1 O 175-157
ca, perdendo por 31-33, mas
sofreu uma pesada derrota com O M.ZAPOROZHYE? 6 3 1 2175.153
7 6 3 1 2 162-168
os ucranianos do Zaporozkhye og BES1KTAS
(22-35). "A partir do momento O D. BUCARESTE 6 7 2 2 3 205-201
4 6 2 O 4 175-189
em que não vencemos na se- og ABC
HOMEM) 3 7 1 1 5193-224
mana passada, cada jogo tem
uma importánc ia ainda maior, Próxima jornada: 26• e 27 de novembro
se queremós aspirar a alguma MOTOR ZAPOROZHYE•OINAMO BUCARESTE';
coisa" , disse Carlos Resende. o HOLSTEBRO-ABC; BESIKTAS-NANTES
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 5,46 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Atribuídas por Luís »filham

ANTÓNIO
FILIPE
OURO: Foi o grande he-

rói do Chaves na eliminação do FC Porto da Taça de Portugal. Durante os 120 minutos, teve intervenções de
grande nível e, depois, no desempate por
penáltis, defendeu três![págs. 2 a 7]

MIGUEL
MARTINS

LEONARDO
JARDIM

PRATA: O andebol do FC
BRONZE: Ao bater, fora
Porto está a um pequeno
de casa, o Lorient. por 3-0.
passo de assegurar presença na fase de gru- o Monaco assumiu a liderança do campeopos da Taça EHF, depois de ir à Áustria bater nato francês à condição. O técnico portuo Bregenz, com o jovem central, de 19 anos, a guês promete dar luta até final aos favoriser decisivo com o último golo.[pág. 31)
tos PSG e Nice.[pág. 29]

JOÃO
CAPELA
LATA: Noite inglória do
árbitro lisboeta, ao não
assinalar dois penáltis claros- um para
cada lado - no jogo entre Chaves e FC Porto.
Esteve bem no capítulo disciplinar, mas falhou no mais importante.[págs. 2 a 7]
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