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Faltou antídoto para 30 minutos

CLASSIFICAÇÃO

9 ABC

Motor Zaporozhye -Holstebro
Nantes-ABC
DinamoBucareste-BesIldas

saiderrotado de Runça (35-33) depois duma primeira parte
comprometedora

ANDEBOL - LIGA DOS CAMPEÕES - JOR.

Salte Sportive de Ia Trocadière,
em Nantes (França)

VANTES

Pela terceira vez esta temporada, o ABC chegou ao intervalo com
20 ou mais golos encaixados. Pela
terceira vez, perdeu! Assim foi na
Turquia, na jornada inaugural deste grupo D da Liga dos Campeões,
com o Besiktas (21 golos sofridos),
seguiu-se o Sporting para o campeonato Andebol 1. Agora, em França, o mesmo cenário, o que obrigou
os bracarenses a correrem ainda
mais na 2.4 parte em busca da igualdade, e esse esforço na ponta final
acabou por ser fatal.
Se ofensivamente o ABC tem
deixado uma marca de destaque
na Europa, pois é a equipa com
mais golos marcados (96, em igualdade com o Kielce) em três jornadas, defensivamente os 95 golos
sofridos são apenas suplantados
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CARI OS RESENDE

inumas
Bartosz Leszczynski e Mardi Plechota (Polónia)

Lateral-esquerdo Nuno Grilo marcou nove golos ao Nantes e volta a brilhar na Champlons

pelos 98 do Holstebro. Ontem, nos
primeiros30 minutos, os gauleses
fizeram 20 golos em 26 remates
com uma eficácia de 77 por cento!
A defesa voltou a não conseguir
parar a dupla Nicolas Claire / Nicolas Tournat, perante um Nantes rá-

pido, mas sempre a apostar na finalização aos seis Metros. E que
foi conseguindo ganhar vantagens
sucessivas à custa destes princípios,
com diferenças de seis golos ainda no primeiro tempo, a última
(20-14) que o ABC ainda conse-

guiu reduzir com 2 golos até ao intervalo. Com Grilo inspirado e
apostando na rapidez, os lusos foram reduzindo a diferença e chegando ao empate a 26-26 e 27-27!
Mas, pouco depois e à entrada dos
últimos 10 minutos, o Nantes conseguiu quatro golos à maior num
período de desacerto dos bracarenses que deu conforto aos locais.
O ABC recebe agora o Dinamo Bucareste, sábado, em Braga.
HUGO COSTA
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VILA FLOR APOSTA
NO DESPORTO
G ACãmara de Vila idor e a
Federação de Andebol de
Portugalassinaranium protocoloque pretende fon-leni& e de.senvolvera modalidade naquele =Alio.
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ANDEBOL

Stefan Terzic
na lista da Sérvia
O »O lateral-direito do Benfica,
Stefan Terzic, faz parte da lista de
atletas que a Sérvia vai convocar
para os primeiros compromissos
rumo ao Europeu de 2018. A Sérvia
discute a qualificação com a Polónia,
Bielorrússia e Roménia, equipas que
completam o Grupo 2.

Página 3

A4

ID: 66415191

10-10-2016

Tiragem: 8000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,00 x 30,85 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 3

ABC/UMinho discutiu em Nantes
triunfo até aos últimos 9 minutos
LA TROCARDIERE, o recinto do HBC Nantes, festejou ontem o triunfo do clube francês, por 35-33,
sobre o ABC/UMinho, na terceira jornada da Liga dos Campeões Europeus de andebol.

Cyril Dumoulin e Arnaud Siffer (GR)
Romain Lagarde (2); Mahmoud Gharbi
(1); Nicolas Claire (8); O'Brian Nyateu (4);
Dominik Klein (3); Senjamin Buric (1);
Nicolas Tournat (8); Rock Feliho; Théo
Derot; Jerko Matulic; Florian Delecroix;
Eduardo Gurbindo (6) e Romeu Balaguer
(2) .
Treinador: Thierry Anti.

ABC/UMINHO 33

Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro (GR),
Hugo Rocha (5), Pedro Seabra ( 6), Diogo
Branquinho (1 ), Miguel Sarmento (6),
Dario Andrade (2) , João Gonçalves, Carlos
Martins (1), Tomás Albuquerque , Nuno
Grilo (9), André Gomes (3) .
Treinador: Carlos Resende.

ANDEBOL

| Rui Serapicos |
(enviado especial a Nantes)

O ABC/UMinho perdeu ontem,
em França, por 35-33 ao visitar
o Nantes, em jogo da terceira
jornada do Grupo D da Liga dos
Campeões Europeus de andebol.
A 9 minutos e 30 segundos do
final do jogo, Nuno Grilo ainda
marcou para a equipa de Braga
um golo que valia no marcador
a diferença tangencial de 30-29.
Nos minutos finais valeu a
maior eficácia do clube francês,
estimulado pelos mais de 3.800
espectadores que, em uníssono,
gritavam “Ici c’est Nantes! Ici
c’est Nantes!”.
Carlos Resende improvisou
Tomás Albuquerque primeiro
e Miguel Sarmento depois, na
posição de lateral direito, o que
resultou na construção de lances
de golo iminente que, em várias
situações o guarda-redes dos
gauleses, Arnaud Siffert, com
boas intervenções, foi anulando
e o marcador, à passagem dos 17
minutos, dava ao clube francês
um avanço de cinco (14-9).
A diferença, que expressava
uma exibição do Nantes, tanto
colectiva como das suas diversas
individualidades, persistia aos
27 minutos (19-14), quando as
duas equipas tinham efectuado o
mesmo número (24) de remates.
Humberto Gomes defende uma
entrada aos seis metros e sai um
ataque do ABC em que dois dos

HBC NANTES 35

Pavilhão La Trocardiere (Nantes)
Árbitros Bartosz Leszczynski e Marcin
Piechota (Polónia).
Intervalo 20 - 16.

+ mais
HBC NANTES

Diogo Branquinho num ensaio ofensivo para a equipa do ABC(UMinho

finalizadores sofrem manifesta
falta de sorte: primeiro André
Gomes atira ao poste e, quando a
bola ressalta para Dario, este
acerta no outro poste. O marcador já indicava 33-29 e Dario,
em contra-ataque, ainda reduz
para 33-30. Ambas as equipas
voltaram a marcar, mas já ninguém esperava vencedor diferente quando o jogo chega ao último minuto com a marca de
35-32 e Dario ainda reduz, em
contra-ataque, colocando ponto
final num jogo em que poucos
esperariam melhor da equipa
que viajou de Braga.
Quando, a 18 minutos do apito
final, Pedro Seabra repôs uma

igualdade (27-27) que relançava
incertezas sobre a decisão do
vencedor, para trás ficaram os
antecedentes, que permanecem,
com impacto na organização
colectiva do ABC/UMinho, face
à ausência de jogadores com a
relevância de Ricardo Pesqueira,
José Costa (ambos operados)
e Pedro Spínola, a que ainda se
acrescentou, de véspera uma
gripe que atingiu André Gomes.
O lateral fez 7 remates, de que
resultaram 3 golos, um deles
com finalização aérea. Mais eficazes foram Hugo Rocha, com
5 golos nos seus 5 remates, Miguel Sarmento, com 6 golos em
7 tentativas e Nuno Grilo, o me-

lhor marcador, com 9 golos em
13 remates. O Nantes entrou e
acabou a exibir uma grande eficácia atacante, ao nível de uma
equipa que lidera, a par do Paris
Saint-Germain, só com vitórias,
um dos mais competitivos campeonatos do continente europeu,
sobressaindo o pivot Nicolas
Tournat, com 8 golos em 12
remates e o exímio marcador de
livres de 7 metros, Nicolas Claire (converteu 5 e enviou o 6.º à
trave), que assinou 8 golos em
10 remates. Eduardo Gurbindo
apontou 6 golos em 6 tentativas.
Arbitragem de elevado nível,
embora aqui e acolá com pendor
caseiro.

La Trocardiere já estava
ao rubro antes do início
do jogo. Um locutor
com asas para fazer voar
a voz, apresentava
jogadores do Nantes,
que entravam entre
colunas de fogo
artificial.
O público aplaudia,
em cadência certa.
A cada paragem do jogo,
uma banda de metais
tocava temas populares,
de música latina ou
grega, e no fim do jogo
a festa continuou com
copos e acepipes, para
gente elegante.

§Grupo D
Que dão acesso à próxima fase

Franceses e romenos nas
duas primeiras posições
O Dínamo de Bucareste, que joga em Braga no sábado, e
o HBC Nantes, já a liderar isolado, destacaram-se nas
duas primeiras posições, as que apuram para a próxima
fase. Os turcos do Besiktas Mogaz, com um empate, e os
ucranianos do HC Motor Zaporozhye, com uma vitória,
estão, pela ordem inversa a esta, nas posições de directos
perseguidores.

3.ª jornada: HBC Nantes, 35 - ABC/UMinho, 33
HC Motor Zaporzhye, 34 - TTH Holstebro, 28
D. Bucareste, 26 - Besiktas Mogaz, 26
Classificação
1.º, HBC Nantes, 5 pontos; 2.º, D. Bucareste, 4 pontos;
3.º, HC Motor Zaporozhye, 3 ; 4.º, Besiktas Mogaz, 3;
5.º, ABC/UMinho, 2 e 6.º, TTH Holstebro, 1.
4.ª jornada: ABC/UMinho - D. Bucareste (15/10); Besiktas Mogaz - HC Motor Zaporozhye (15/10) e TTH Holstebro HBC Nantes (16/10).
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CARLOS RESENDE mostrou-se satisfeito com o comportamento da equipa
mas insatisfeito face à possibilidade que teve de discutir o resultado.
DR

Treinador do HBC Nantes elogia capacidade atacante do ABC

Thierry Anti

“ABC/UMinho joga
muito bem ao ataque”
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

DR

Nuno Grilo diz que trocava os 9 golos por uma vitória e Resende evita desculpar-se com ausências por lesões

ANDEBOL

lll
“Pensei que ia ser pior,
sinceramente. Perdemos,
mas fizemos um bom jogo
e acho que temos
capacidade para ganhar.
Jogar com gripe foi mais
cansativo, custava a
respiração, mas depois
controla-se no jogo.
Os colegas que estão
lesionados são mais-valias.
Jogam os que estão.”

| Rui Serapicos |

Carlos Resende, o treinador do
ABC/UMinho, quando instado
pela assessoria de comunicação
do HBC Nantes para avançar um
primeiro comentário ao jogo,
começou por dirigir os parabéns
à equipa do Nantes “por ter feito
um bom jogo ofensivo”.
Após uma breve pausa, para
tradução, confessou que “não
estou totalmente satisfeito, mas
penso que produzimos um bom
espectáculo para o público”.
Logo a seguir, fez questão
de salientar que “eu não fiquei
satisfeito, pois entendo que podíamos ter feito um pouco melhor, porque o Nantes ganhou
nos pormenores”.
Questionado ainda sobre se
perante este jogo não lamentava
a ausência de elementos com
importância no rendimento da
equipa, respondeu que os bons
jogadores fazem sempre falta.
“No entanto, pude observar”,
acrescentou, “embora de forma
parcial, pois sou o treinador da
nossa equipa, que hoje (ontem)
jogando um pouco melhor e não
cometendo dois ou três erros a
menos seria possível ganhar
com os jogadores disponíveis”.
“Eu nunca me vou desculpar

DR

André Gomes jogou com gripe

enquanto tiver sete jogadores
disponíveis”, concluiu.
A comitiva bracarense, em que
se incluiram dois jornalistas, teve da parte do HBC Nantes ainda no na sala La Trocdiere oferta
de um lanche e entrou no autocarro, para um duche no hotel,
onde pernoitou ontem.
A viagem de regresso a Braga
está prevista para hoje, depois
do almoço.
Quarta-feira à tarde, no Flávio
Sá Leite, o ABC vai receber o
Madeira SAD e sábado no Parque de Exposições o Dínamo de
Bucareste.

O treinador do HBC Nantes,
apesar de ter ganho o jogo de
ontem, confessou-se algo descontente com o rendimento da
equipa gaulesa no plano defensivo. Por outro lado, elogiou
nessa análise o modo como o
ABC/UMinho foi capaz de
criar soluções ofensivas.
“Foi um jogo de andebol de
ataque e o ABC joga muito bem
ao ataque”, admitiu, reconhe-

cendo por outro lado, que a
equipa portuguesa lhe criou
problemas com um sistema
defensivo com alguma agressiviidade.
Thierry Anti referiu-se de modo explícito à “qualidade da
equipa do ABC/UMinho”
O treinador francês admitiu
que o jogo teve momentos em
que “falhar um ataque poderia
ter sido fatal”, frisando esse
receio numa fase (da etapa
complementar) de ascendente
do ABC.

André Gomes
Jogador do ABC/UMinho

lll
“Todos os jogos têm sido
equilibrados tirando o
segundo jogo do Nantes
com o Besiktas. Hoje
(ontem) tive a felicidade
de marcar mais golos.
No entanto, trocaria todos
os golos pela vitória
da nossa equipa.”
Nuno Grilo
Jogador do ABC/UMinho
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ANDEBOL LIGA DOS CAMPEÕES

ABC/UMinho sai vergado
por dois golos frente ao Nantes
Págs. 20 e 21
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Na Liga dos Campeões de andebol, o ABC
perdeu (35-33) no campo do HBC Nantes.
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Rui Patrício vence prémio
Prestígio na Gala do Desporto
Distinção Atribuição do prémio ao guarda-redes da Selecção Nacional foi um dos momentos altos da
noite. Gala do Desporto voltou a reconhecer os atletas que mais se destacaram na época 2015/2016
CML

José Roque
A atribuição do prémio Prestígio ao guarda-redes de futebol
Rui Patrício foi um dos pontos
altos da 2.ª Gala do Desporto
de Leiria, que teve lugar no
Teatro José Lúcio da Silva, na
noite de sábado. O troféu serviu de reconhecimento à carreira de Rui Patrício, nomeadamente pela conquista do
Campeonato Europeu de Futebol, e foi precisamente por
estar em representação da Selecção Nacional nas Ilhas Faroé que o guarda-redes do
Sporting não pode receber o
prémio pessoalmente, ficando
essa tarefa a cargo da sua mãe.
Numa noite que foi uma autêntica parada de campeões,
foram ainda entregues prémios nas mais diversas categorias para os atletas de Leiria
ou que representam clubes do
concelho que mais se notabilizaram na época 2015/2016.

Cerimónias Todos os atletas homenageados subiram ao palco

Assim, no prémio Atleta Revelação em modalidade individual a vitória recaiu para Eduardo Oliveira (pentatlo moderno - Bairro dos Anjos) e
Joana Carlos (atletismo – Juventude Vidigalense). Em modalidades colectivas, os prémios de Atleta Revelação fo-

ram atribuídos a Bruno Jordão
(futebol – UD Leiria) e Maria
Soares (futsal – CR Golpilheira).
Em relação aos Atletas do
Ano, em modalidade individual, o prémio foi entregue a
Hélder Gomes, atleta do Clube
de Taekwondo de Peniche -

que reside em Leiria -, e para
Daniela Cardoso, marchadora
do Leiria Marcha Atlética Clube. Nas modalidades colectivas, a distinção pertenceu a
João Sousa Lopes, atleta dos
Leiria Flying Objects (ultimate
disc), e Francisca Marques, jogadora de andebol que repre-

sentou na época passada a Juventude do Lis.
No prémio Treinador do Ano,
a distinção foi atribuída a Miguel Sousa, em representação
do Clube Internacional de Ténis de Leiria (CITL), enquanto
o prémio Clube do Ano pertenceu à Juventude Vidigalense, que, mais uma vez, registou uma época com inúmeros atletas a sagrarem-se campeões e a baterem recordes nacionais.
Prémios Carreira
e Evento do Ano
Quanto ao prémio Carreira,
Júlio Vieira foi a personalidade
homenageada, fruto de 30
anos ao serviço do movimento
associativo, nomeadamente
como presidente da Associação de Futebol de Leiria, cargo
que ocupou nos últimos 17
anos, antes de ingressar na estrutura directiva da Federação
Portuguesa de Futebol.

Houve ainda a atribuição do
prémio Evento do Ano, cujo
vencedor foi decidido pelos leirienses através de uma votação
‘online’, com a prova de BTT
Internacional XCO Marrazes a
arrecadar o troféu, que foi recebido por António Batista, em
representação da secção de ciclismo do SCL Marrazes.
Para além da atribuição dos
prémios, subiram ainda ao
palco dezenas de atletas que se
sagraram campeões nacionais
na época 2015/2016 nas mais
diversas modalidades e categorias.
Antes disso, o presidente da
Câmara Municipal de Leiria,
Raul Castro, congratulou-se
pelo facto de Leiria ser um concelho “repleto de campeões”,
enaltecendo os valores que levaram ao sucesso dos atletas
e o ecletismo do desporto em
Leiria. “Esta é a vossa noite e
este é, humildemente, o nosso
reconhecimento”, concluiu o
autarca. |

Para além da atribuição dos prémios,
subiram ainda ao palco
dezenas de atletas
que se sagraram
campeões nacionais
na época 2015/2016

Página 8

A9

ID: 66414948

10-10-2016

Tiragem: 11532

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,20 x 10,41 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ABC volta a
perder na Liga
dos Campeões
O ABC/UMiinho sofreu ontem a
segunda derrota em três jogos no
Grupo D da Liga dos Campeões
de andebol, ao perder no reduto
dos franceses do HBC Nantes por
35-33, em encontro da terceira
ronda. A formação portuguesa,
que havia perdido no reduto dos
turcos do Besiktas por 33-31 e batido em casa os dinamarqueses do
TTH Holstebro por 33-27, já estava em desvantagem ao intervalo
por 20-16.
Na quarta jornada, marcada
para sábado, a formação comandada por Carlos Resende recebe
os romenos do D. Bucareste.
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ABC perdeu em Nantes, mas deixou uma boa imagem de andebol de ataque

António valdemar

Febre amarela só apareceu na 2.ª parte
Recuperou de um surto gripal

André Gomes
foi a jogo
André Gomes esteve em dúvida até à hora do
jogo. O jovem atleta do ABC acabou por ser chamado para completar os 12 jogadores exigidos
pela lei para estar na ficha do jogo, mas acabou
por melhorar a gripe que lhe afetou a garganta e Carlos Resende utilizou-o durante o jogo,
tendo marcado três golos.

3800 adeptos

antónio valdemar
(em nantes, frança)

ABC perdeu, ontem,
em França com o
Nantes, por 35-33,
para a 3.ª jornada
do Grupo D da Liga dos
Campeões, num jogo on-

O

PAVILHÃO LA TROCARDIÈRE,
NANTES
Árbitro

Bartosz Leszczynski e Marci
Piechota (Polónia)

Nantes

35

Dumoulin, Lagarde (2), Gharbi (1), Claire
(8), Nyateu (4) Klein (3), Buric (1), Tournat (8), Feliho, Matulic Jerco, Siﬀert, Florian, Eduardo (6) Gurbindo, Balaguer (2)
e Pechmalbec.

Treinador Anti Thierry

ABC

33

Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro; Hugo Rocha (5), Pedro Seabra (6), Diogo Branquinho (1), Miguel Sarmento (6), Dario Andrade (2), Carlos Marns (1), Nuno Grilo
(9), João Gonçalves, Tiago Albuquerque e
André Gomes (3).

Treinador Carlos Resende
Ao intervalo: 20-16

de os treinadores privilegiaram o ataque e quando assim é quem fica a
ganhar é o espetáculo, o
andebol e o público.
A equipa bracarense
não esteve muito bem
na primeira parte, aliás,
à imagem dos últimos jogos, onde parece dar quase sempre os primeiros
30 minutos de jogo ao
adversário para depois
reagir e partir para uma
boa exibição, mas que no
caso do jogo com o Sporting e, ontem, com o Nantes, não foi suficiente para vencer. No entanto, a
exibição dos academistas
não desprestigiou em nada o andebol português
e o treinador da equipa
francesa até fez uma vénia ao andebol de ataque
do conjunto orientado por
Carlos Resende.
O jogo começou com
um livre de sete metros para a equipa visi-

tante, mas com o andar
do relógio os franceses,
sempre muito apoiados
pelos 3.800 adeptos, foram criando um fosso no
marcador que chegou a
ser preocupante para os
“amarelos” de Braga. À
passagem dos 20 minutos, a equipa “violeta” levava uma vantagem de seis
golos, porque o ABC para além de estar a defender mal, também não esteve propriamente assertivo no ataque. No entanto,
ao intervalo a diferença era apenas de quatro
golos.
No segundo tempo tudo mudou para melhor,
isto claro para o ABC. A
equipa entrou mais concentrada defensivamente, não cometendo tantos
erros e com maior eficácia no ataque. Aos poucos
foi diminuindo a desvantagem no marcador, chegando mesmo a empatar

a partida, à passagem dos
40 minutos, coisa que não
acontecia desde o primeiro minuto do jogo.
O público presente no
pavilhão chegou a temer
o pior, mas o Nantes reagiu bem e, nos últimos sete minutos, acelerou para
a vitória, com os jogadores do ABC a acusarem o
cansaço pelo ritmo imposto, principalmente na segunda metade, e Resende
pode também lamentar-se de não ter um banco
recheado (devido às ausências de Spínola, Pesqueira e Zé Costa e às limitações físicas de André
Gomes) para rodar mais
a equipa durante o jogo.
Fica, contudo, a boa reação da equipa na segunda
parte que, apesar de não
ter chegado para alcançar
a segunda vitória na Liga
dos Campeões, deixa boas
perspetivas para os próximos jogos.

“Melhor público
de França”
O Metropolitan Sports Hall of Trocardière é um
pavilhão municipal (o do clube está em obras)
com capacidade para 4500 lugares. Ontem, estava praticamente todos ocupados. Ao todo estavam presentes 3800 adeptos que fizeram uma
autêntica festa do início ao fim do jogo. Por isso, é que os adeptos dos “violeta” já venceram
por duas vezes o título simbólico de “melhor
público de França”.

Portugueses
na bancada
Nas bancadas do Trocardière também se ouviram algumas gargantas portuguesas a apoiar o
ABC. Alguns amigos e familiares dos atletas fizeram questão de viajar até Nantes para apoiar
a equipa bracarense.
António valdemar

ABC
teve uma
forte reação
na 2.ª parte
mas não
evitou a
derrota

Carlos Resende em diálogo com alguns adeptos
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Carlos resende, treinador do ABC
Liga dos Campeões

«Com menos dois ou três erros
podíamos ter ganho»

Nantes lidera Grupo D

DR

Com a vitória de ontem, o Nantes assumiu o
comando do Grupo D, com cinco pontos, mais
um que o Dínamo de Bucareste. Os resultados:
Nantes – ABC/UMinho ............................. 35-33
Motor Zaporozhye-Holstebro ................ 34-28
Dínamo Bucareste-Besiktas..................... 26-26

Classificação
Nantes
D. Bucareste
M.Zaporozhye
Besiktas
ABC/UMINHO
Holstebro

3
3
3
3
3
3

2
1
1
1
1
-

1
2
1
1
1

1
1
2
2

94-78
93-89
91-89
78-90
96-95
87-98

5
4
3
3
2
1

Por disputar:
4.ª Jornada (15/16 out): ABC-Dínamo Bucareste;
Besiktas-Motor Zaporozhye e Holstebro-Nantes.
5.ª Jornada (22 out): Besiktas-Holstebro; Dínamo Bucareste-Nantes e Motor Zaporozhye-ABC

«Claro que os bons jogadores fazem sempre falta. No entanto, pude observar, embora de forma
parcial, pois sou o treinador da nossa equipa, que
hoje (ontem) jogando um
pouco melhor e cometendo dois ou três erros a menos seria possível ganhar
com os jogadores disponíveis. Nunca me vou desculpar enquanto tiver sete jogadores disponíveis»,
rematou.»

Treinador do Nantes:
«Grande jogo
de andebol
atacante»

6.ª Jornada (12/13 nov): ABC-Motor Zaporozhye; Holstebro-Besiktas e Nantes-Dínamo
Bucareste.
7.ª Jornada (17/19 nov): Dínamo Bucareste-Holstebro; ABC-Besiktas e Nantes-Motor
Zaporozhye.

Um belo momento de andebol, com André Gomes como protagonista

antónio valdemar

8.ª Jornada (26/27 nov): Motor Zaporozhye-Dínamo Bucareste; Besiktas-Nantes e
Holstebro-ABC.

(em nantes, frança)

pesar de ter gostado
do jogo ofensivo da
equipa, Carlos Resende ficou insatisfeito com o resultado. O
treinador dos academistas elogiou igualmente o
ataque da equipa francesa.

A

9.ª Jornada (1/3 dez): Dínamo Bucareste-ABC;
Nantes-Holstebro e Motor Zaporozhye-Besiktas.
10.ª Jornada (8 dez): ABC-Nantes; HolstebroMotor Zaporozhye e Besiktas-Dínamo Bucareste

«Queria dar os parabéns à
equipa do Nantes por ter
feito um bom jogo ofensivo. Não estou totalmente
satisfeito, mas penso que
produzimos um bom jogo para o público. Não fiquei satisfeito porque entendo que poderíamos ter
feito um pouco melhor,
porque o Nantes ganhou

por pormenores», frisou.
Carlos Resende abordou ainda as baixas do
ABC para o terceiro jogo
da Liga dos Campeões. O
técnico sublinhou que para ele «é importante» dar
responsabilidade aos jogadores que estão aptos para
jogar e sentiu que poderia ter vencido com eles.

O treinador do Nantes falou num adversário muito perigoso no aspeto defensivo e que criou muitas
dificuldades à sua equipa.
«O ABC teve um grande pendor ofensivo onde
mostrou grande qualidade e criou-nos muitas dificuldades. Parabéns para a
eles e desejo-lhes boa sorte. Foi um grande jogo de
andebol atacante e quando é assim nunca se sabe
como vai acabar», disse.

Jornal espanhol

Nuno Grilo, melhor marcador

ABC em destaque
na "Marca"

«Trocava os golos pela vitória»

O jornal espanhol "MARCA" destacou a presença do ABC na Liga dos Campeões. O jornalista
considera mesmo que a a história do ABC podia
ser uma fonte de inspiração para escrever uma
canção de fado. Jorge Dargel fala ainda dos êxitos conquistados pelos bracarenses desde o ano
de 1986, lembrando ainda que os academistas
já estiveram presentes numa final da Liga dos
Campeões em 1994, onde foram derrotados pelo Teka Santander.

uno Grilo foi o melhor marcador do
jogo. O jogador do
ABC apontou nove
golos dos 33 da equipa.
No entanto, diz que trocava os golos pela vitória
frente aos franceses.
«Todos os jogos têm sido equilibrados tirando
o segundo jogo do Nantes com o Besiktas. Hoje (ontem) tive a felicidade de marcar mais golos.
No entanto, trocaria todos os golos pela vitória
da nossa equipa», disse o
academista.

DR

DR
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ABC derrotado
em França

hbc nantes, 35
abc/Uminho, 33
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Andebol
ABC perde
em França
O ABC sofreu este domingo a
segunda derrota em trés jogos
no Grupo D da Liga dos Campeões de andebol, ao perder no
reduto dos franceses do HBC
Nantes por 35-33, em encontro
da terceira ronda.
A formação portuguesa, que
havia perdido na Turquia, com
o Besiktas, por 33-31 e batido
em casa os dinamarqueses do
7111 Holstebro por 33-27, já estava em desvantagem ao intervalo por 20-16.
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ABC deu luta mas perdeu na “Champions”
ABC/UMinho ainda chegou
ontem a assustar o HBC Nantes, mas acabou por cair na
“casa” do emblema francês por
apenas dois golos de diferença,
por 35-33, somando a segunda
derrota na Liga dos Campeões de
andebol.
Na terceira jornada do Grupo
D, o campeão português chegou
ao intervalo em desvantagem, por
20-16, mas deu boa réplica na segunda parte, tendo chegado a empatar a partida por duas vezes

O

(26-26 e 27-27), muito graças à
pontaria afinada de Nuno Grilo,
que assinou um total de nove golos. Na reta final, o HBC Nantes
fez uma série de 3-0 e o ABC/Uminho não mais conseguiu entrar
na luta pela vitória, acabando por
alcançar novo desaire fora de portas, depois de também já ter perdido na Turquia com o Besiktas
(33-31).
«Demos excelente imagem de
Braga e do andebol português.
Foram várias as ‘vitórias morais’

que nos foram atribuídas e dirigidas no final da partida», referiu
Carlos Resende, acrescentando:
«Voltámos a falhar na defesa, embora o ataque tenha sido bastante
produtivo, mas não chegou a dar
a volta ao resultado. Hoje [ontem]
a diferença esteve nos pormenores».
Na quarta jornada, marcada
para sábado, a formação portuguesa comandada por Carlos Resende recebe em Braga os romenos
do Dinamo Bucareste. JM
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ANDEBOL Grande atuação do
campeão português para
a Champions tornou o jogo
de Nantes emotivo
até ao apito final

Espanhol Eduardo Gurbindo Martínez remata entre Diogo Branquinho e Tomás Albuquerque

GOLOS

Com média de sete golos
por jogo, Nuno Grilo já
marcou 21 na atual Liga dos
Campeões, tendo sido
eleito o melhor
lateral-esquerdo da
jornada anterior

MARCADOk GRILO É o
TERCEIRO MEHOR
O grande momento de forma
de Nuno Grilo está a ser um
excelente cartão de visita
para o andebol europeu e a
comprová-lo está o facto de,
com três jornadas já disputadas, ser o terceiro melhor
marcador da Liga dos
Campeões. Com mais do que
os 21 golos do jogador do ABC
só se encontram Magnus
Bramming (Holstebro) e
Uwe Gensheimer (PSG),
ambos com 23. — AS.

GARIVIDOABC
FOIFANTÃSTICA
11~785
ABC
Salte 5pornye de Ia Trocardiere
Árbitros: 8artosz Leszczynslci e Marcin
Piechota (Polónia)
MANTES
ABC
Arnaud54161
Gr Nifilbirt0Comes Gr
CyrIDumoulin Gr ~Melro Gr
»colas Claire
8 T.Albuquirque
5
OBdanNyateu 4 Hug/Radia
Nicolas Toumat
8 NunoGrlio
9
Rock Feliho
• Miguel Sarmento 6
Eduardo gartinez 6 doge Branquinho 1
2 Canos Martins
1
David Salaguer
Román Lagartie 2 André Gomes
3
litibmoudGharbi 1 Dario Andrade
2
Domini{ Geie
3 Pedro Marques
6
~bit 1 João Gonçaises
alkollAstuk
•
Poise Deitcrobt
O.Pedrultisc
•
Treinador:
Treinador:
Alberto Rodriguez Carlos Resende
Ao interveio 20-16.
Marcha-05' 4-3.10' 7-4.15' 12-7 20', 15-11,
25' 18-ti 30* 20-16, 35' 23-19. 4U 25-24.
45 28-27. 30-28, 55' 33.29.60' 35-13

AUGUSTO FERRO

***Uma derrota por dois golos, num jogo em que silenciou um pavilhão com 4000
espectadores, perante o líder
do campeonato francês, a par
do PSG, foi o brilharete que o
ABC rubricou, em Nantes, na
terceira jornada da Liga dos
Campeões de andebol. ABC
que apresentou só 12 jogadores, devido às lesões de José
Costa, Ricardo Pesqueira e Pedro Spínola- os dois primeiros
recentemente operados -,
mas deu uma excelente imagem do andebol português.
Ocampeãonacionalaté nem
entrou bem, chegando aos 12
minutos a perder por 10-5,
mas Carlos Resende pediu um
time-out e tudo mudou de figura: a equipa minhota foi encurtando distâncias e, com
um início de segunda parte

notável, em que apresentou
um jogo assente em transições rápidas, surpreendeu o
adversário, conseguindouma
excelente recuperação que levou o jogo a estar empatado, a
26 e a 27 golos, a meio do segundo tempo.
Depois, o Nantes susteve
seis ataques da equipa portuguesa e ganhou uma vanta-

gem de quatro golos que geriu,
com algum sofrimento e perícia, até ao fim.
Num jogo coletivo fantástico,
só se destaca Nuno Grilo, que
fez mais nove golos, desta vez
em12 remates, o que lhe confere uma eficácia de cerca de

GRupOD 1.. .1C,
°Immo Bucareste- aeslinas
2aporodiee-Noistehro
Nantes-A8C

'Demos excelente
imagem de Braga

e do andebol
português"
Cados Resende
Treinador do ABC

26.26
34-2Z
35-33

VEDM-5 P
1. Nantes
3 2 1 O 94.28 5
2. D.Bucareste
3 1 2 O 93-89 4
3 1 1 1 78-90 3
3. Besiktas
4. Zaporozbye
3 1 1 1 91-89 3
5. ABC
3 1 0 2 96-95 2
6. Holstebro
3 O 1 2 87-98 1
PR<SX MIA JORNADA 4. °
Sábado.15 de outtibro
mic-Diniimo Bucareste (1 71100)
illeeltas-Zaponxby• (19h00)
Domigo. 16 de outubro
Holstebro-Nantes (1~01
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EUROPA LUSOS
14ARCAM E REMOEI
Na II liga francesa, o
Pontault, de Ricardo
Candeias (45% de eficiência)
e Flávio Fortes (um golo),
bateu o St. Gratien, por 3422, e o Istres, de Nuno
Gonçalves (três), perdeu
com o Valence (28-32). Na
Macedónia, o Eurofarm
Rabotnik, de Sérgio Barros
(seis golos), venceu o Borek
(32-23). Na Benelegue, o
Lions, de João Jacob (quatro),
bateu 28-29 o Sasja, de Sérgio
Rola (oito).

Página 16

A17

ID: 66414287

10-10-2016

Tiragem: 37490

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,51 x 10,46 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ARGÉIM
DERROTADA DE NOVO
Depois de já ter batido esta
mesma seleção a meio da
semana, Portugal impôs-se
Argélia, em Lamego, por 31-17,
em jogo de preparação para o
play-off de acesso ao campeonato do mundo feminino de
2017. Recorde-se que, na
partida anterior, o triunfo luso
não atingira números tão
dilatados (29-21). Mónica
Soares voltou a ser a melhor
marcadora, agora com sete
golos. — AS.
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RIF GILBERTO
E TIAGO ENATAM
O Plock, de Tiago Rocha
(cinco golos) e Gilberto
Duarte (três), fez o primeiro
ponto no Grupo A da
Champions, ao empatar em
casa com o Veszprem a 28
golos (13-14 ao intervalo). O
vice-campeão polaco evitou
a derrota porque conseguiu
dois golos sem resposta nos
últimos dois minutos. Na
Taça EHF, o Csurgoi, de
Álvaro Rodrigues, ganhou
em casa do Bocholt (23-34).
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Andebol Sp. Horta
vence Sio Mamada
ao cair do pano
• Em jogo da sétima ronda,
o Sporting da Horta bateu
o São Mamede, por 27-26,
depois de ter chegado ao
intervalo com uma desvantagem de quatro golos (1317). Na segunda parte, a
equipa açoriana pressionou
mais e chegou à vitória com
um tento no último minuto.
Freitas e Reve. ambos com
sete golos, destacaram-se.
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lidebol ABC perde com Nantes na terceira jornada do Grupo D da Champions

Minhotos somam
segundo desaire
Susana Silva

desporto@jn.pt

► O ABC de Braga somou.
ontem, a segunda derrota na
Liga dos Campeões de andebol, ao perder, em França,
por dois golos de diferença
(35-33), na terceira Jornada
do Grupo D, ocupando a se:
gunda posição, com apenas
dois pontos.
Os franceses entraram
melhor e mais eficazes e
com pouco mais de 10 minutos de jogo venciam por 10-5.
Os minhotos reagiram, mas
não evitaram ir para o intervalo a perder por quatro golos (20-16). No segundo tempo, os arsenalistas anularam
a diferença para apenas um
golo (23-24), muito por culpa da pontaria certeira de
Nuno Grilo (foi o melhor
marcador da partida com
nove golos).
Com o resultado em aberto e ainda 20 minutos para
jogar, o ABC logrou empatar.
No entanto, o desgaste físico
luso, associado à maior experiência do Nantes, permitiu aos gauleses sacudir a
pressão e garantir o triunfo.

Plantes
ABC Brama

35
33

Local Pavitião ()espora ° de %cardou, em
Narres (França)
ArbOleat amou Les2czyns7o e riarõn %chora
(Poldnia).
Nades Cyril %modo (GR) e Amaud Sidert (GR),
Roma n Lagarde (2) Mrlimoud Gharla (1), Flicolas
( iate (8), Olirton Nyateu (4), Domina /dein (31
Seolamin Burle (1),0 ,bs Tomai (0), Rock
Felino 'adro Matulic. Flonan Oelecrner, Eduardo
GurbIndo (6), David Balaquer (2)e Oragan
Pechmatec. Titinadrx Aterro Entremos
nuga HIrrbeno Ganes (GR) e Em3nuel
Moo (GA) Ruço Rocha (5) Pedro Merques (61
01090 Branqueta (1).
Pereira (61 Darei
(1,1, Nuno Colo (91,1o3o
Anamee
Pedro Gonçalves, Andre Gomes (3) e Tomás
Albuquerque. Treinador Carbs Resende.
Ao Intonalo 20-16

--

(2). c.ybs piam%

Grupo D
RESULTADOS

38-33
34-18

Nantes
Zaorodwe
0. Elucareste

ABC Endy.3
Rolstebrq
Bestletas

SI-li
CLASSIE1CAÇÂO
1 Y 1

1 lisioes

O
O

i4~1
4
4 ledos
ABC kap

5 3 2 1
4 3 1 2
3 3 I I
3 3 1 1
2 3 I 0

93419
1 91-13
1 USO
2 9145

6 Main

1 3 0 1

2 3/-91

2 O. Banas*
3

8418

Nicolas Toumat,
na foto a fugira
marcação do
Ponueuès Hugo
Rocha, apontou
oito golos, na vitória do Plantas
sobre o ABC

PROXDIAJORNADA15-10-2ms

ABC Sr ar»
Besdaas
Holstebro

(16'101

O Bucareste
ZaporoMye
Nantes
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Andebol

Voleibol

Ténis

ABC sofre, em Nantes,
segunda derrota
na Champions
O ABC/UMinho sofreu ontem
a segunda derrota em três
jogos no Grupo D da Liga dos
Campeões de andebol, ao
perder no terreno dos franceses
do HBC Nantes por 35-33, em
encontro da terceira ronda.
Na quarta jornada, sábado, os
minhotos recebem, em Braga,
os romenos do D. Bucareste.
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ANDEBOL

Poderoso Nantes levado
aos limites pelo ABC
ria O ABC saiu ontem de Nantes
com a sua segunda derrota (por
35-33) em três jogos na fase de
grupos da Liga dos Campeões,
complicando as contas no Grupo
D, mas deixou uma excelente
imagem do andebol português
pela forma como se apresentou
diante do líder (a par do-Paris SG)
dafortissima Liga francesa.
Com uma exibição personalizada, o campeão nacional só liderou o marcador por uma vez
durante os 60 minutos - a 1-0 -,
mas chegou mesmo a conseguir
empatar° encontrojádentro dos
10 minutos finais (27-27), depois
de ter estado a perder por seis golos de diferença durante a primeira parte.
Nuno Grilo, com 9 golos, foi o
melhor marcador dos minhotos
(e da partida); fazendo esquecer
as várias ausências da formação
de Braga, que não pôde contar
com José Costa, Ricardo Pesqueira e Pedro Spínola devido a problemas físicos.
"Foi um jogo muito interessante, do ponto vista do ande bol. Demos excelente imagem
de Braga e do andebol português. Foram várias as 'vitórias
morais' que nos foram atribuídas e dirigidas no final da partida", confessou o técnico, orgulhoso, ainda que tenha destacado as principais falhas da sua
equipa durante a partida, em
Nantes. "Voltámos a falhar na
defesa, embora o ataque tenha
sido bastante produtivo. A diferença esteve nos pormenores."

ABC
35 33
A. Rodriguez 0 mos Remindo

NANTES

us Ez

CiS (X(

C DUMOULIN X 0 0 H GOMES*
OO
ROMAIN LAURO( 2 O HUGO ROCHA
51
1 O PEDRO MARQUES 6 1
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AO INTERVALO: 2016,
LOCAL: Sportive de Ia Trocardiere (Nantes.),
ÁRBITROS:Bartosz leszczynsks e Malan
Piechota (P01)

GRUPO D
3.' jornada
NANTES (FRA) 35-33 ABC (POR)
ZAPOROZHYE(UCR) 34-28 HOLSTEBRO(DIN)
D. BUCARESTE (ROM)
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Próxima jornada: 15 e 16' de outubro
ABC•WNAMO BUCARESTE; BESIKTAS-MOTOR

ZAPOROZNYE; HOLSTERBO-NANTES•

Resende falou das ausências e
já pensa na próxima jornada,
diante do Dínamo Bucareste.
"Qualquer treinador quer ter na
equipa jogadores como os que es tão fora, mas eu não tenho. Tenho
outros, é com esses que tenho de
me preocupar." o J.M.
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