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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Na primeira jornada do campeo-
nato nacional de Andebol da
I Divisão, que arranca no dia 2
de Setembro, o ABC/UMinho
visita o FC Porto. 

Nesta época, em que, no esca-

lão maior do andebol nacional,
a Associação de Andebol de
Braga conta quatro clubes, com
o regresso do Xico, o clube vi-
maranense estreia-se em Aveiro
diante do S. Bernardo, o Arsenal
da Devesa começa em Braga a
receber o Águas Santas e o AC
Fafe vai a Lisboa medir forças
com o campeão Sporting.

Os “leões” deslocam-se na
segunda ronda a Guimarães, en-
quanto nessa ronda o AC Fafe
recebe o Boa Hora , o ABC joga
em casa com o S. Bernardo e o
Arsenal da Devesa vai  visitar o
Avanca.

À terceira jornada, marcada
por um Benfica-FC Porto, é a
vez de o ABC/UMinho se deslo-

car ao recinto do Sporting, o Xi-
co ao Boa HOra e o Fafe à Maia
para defrontar o ISMAI, enquan-
to o Arsenal da devesa recebe o
Belenenses .

O campeonato joga-se em duas
fases. Com metade dos pontos,
os seis primeiros da fase inicial
vão na segunda disputar o título
e os restantes a manutenção. 

FC Porto-ABC/UMinho 
a abrir na 1.ª jornada
NA RONDA INAUGURAL, agendada para dia 2 de Setembro, o ABC/UMinho
desloca-se ao Dragão Caixa para defrontar o FC Porto.

DR   

Carlos Galambas, director do Sporting, tirou as bolas para o sorteio

1.ª Jornada - 2 de Setembro
Arsenal da Devesa - Águas Santas
Maia ISMAI - Avanca
Boa Hora - Belenenses
S. Bernardo - Xico Andebol
FC Porto - ABC/UMinho
Benfica - Madeira SAD
Sporting - AC Fafe

2.ªJornada - 9 de Setembro
Águas Santas-Benfica
Avanca - Arsenal da Devesa
Belenenses - Maia ISMAI
Xico Andebol - Sporting
ABC/UMInho - S. Bernardo
Madeira SAD - FC Porto
AC Fafe - Boa Hora

3.ª Jornada - 16 de Setembro
Águas Santas - Avanca
Arsenal da Devesa - Belenenses
Maia ISMAI - AC Fafe
Sporting - ABC/UMinho
S. Bernardo -Madeira Sad
Benfica - FC Porto
Boa Hora - Xico Andebol

4.ª Jornada - 23 de Setembro
Avanca - Benfica
Belenenses - Águas Santas
AC Fafe - Arsenal da Devesa
ABC/UMinho - Boa Hora
Madeira Sad - Sporting
FC Porto - S. Bernardo
Xico Andebol - Maia Ismai

5.ª Jornada - 30 de Setembro
Avanca-Belenenses
Águas Santas - AC Fafe
Arsenal da Devesa - Xico Andebol
Boa Hora - Madeira Sad
Sporting - FC Porto
Benfica - S. Bernardo
Maia Ismai - ABC/UMInho

6.ª Jornada - 14 de Outubro
Belenenses - Benfica
AC Fafe - Avanca
Xico Andebol - Águas Santas
Madeira Sad - Maia ISMAI
FC Porto - Boa Hora
S. Bernardo - Sporting
ABC/UMInho - Arsenal da Devesa

§primeiras seis jornadas

DR   

ABC/UMinho começa campeonato a visitar o FC Porto

Página 1



  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 8,37 x 2,04 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 70543814 22-07-2017

ARCOS DE VALDEVEZ

Feira das Artes e Ofícios do Soajo
potencia novos negócios
Pág. 18

RO
SA

 S
AN

TO
S

Publicidade

Publicidade

ANDEBOL FC Porto - ABC/UMinho
ABRE CAMPEONATO Pág. 25

Correio
SÁBADO 22 JULHO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10432 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

do Minho.pt

CASOS DO DIA/BRAGA
HOMEM DE 60 ANOS 
PRESO POR FURTOS 
DE 45 MIL EUROS
Pág. 10

DR

Publicidade

BARCELOS
IPCA dá posse 
a novos directores
Pág. 11

ESPOSENDE
Galaicofolia: a festa
quer ter mais dias...
Pág. 12

AMARES
Encontrarte na rota
do turismo cultural
Pág. 13

GUIMARÃES
Dengaz, Aurea 
e Zé Amaro animam
Festas Gualterianas
Pág. 15

FAMALICÃO
Obras na EN14: 
Município e Estado
rubricam acordo 
Pág. 16

EIXO ATLÂNTICO

BRAGA RECEBE BANDEIRA 
PARA OS JOGOS DE 2019 

Págs. 20 e 21

Página 2



A3

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,00 x 19,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70543824 22-07-2017

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Vai haver um fosso maior entre
os três primeiros e os restantes;
o ABC, por estar em fase de
reestruturação competitiva deve
ficar entre os seis primeiros do
Grupo A” e “vamos ter equipas
no Grupo B que vão a lutar pela
manutenção, provavelmente o
Xico e o Arsenal da Devesa, por
serem os que têm incógnitas nos
seus planteis”, comentou ontem
Manuel Moreira, o presidente da
Associação de Andebol de Bra-
ga (AAB).

Realçando a singularidade da
presença de quatro clubes desta
associação na prova maior do
andebol nacional, o presidente
da AAB começou por considerar
que os sorteios “não são peças
fundamentais” para definições
da classificação. 

Ainda assim, reconheceu que
as primeiras jornadas podem
“principalmente para os clubes
menos cotados”, ter influência
no arranque da prova.

Aprofundando a análise aos
primeiros jogos dos clubes mi-
nhotos, aquele dirigente começa
por focar o caso do ABC, que na
primeira ronda visita o FC Porto,
à segunda recebe o S. Bernardo
e na terceira joga em Alvalade
com o Sporting. 

“Vai ser para o ABC uma tarefa
difícil, face a duas das principais

equipas. Mas tem dia 27 de
Agosto o teste com a Supertaça
contra o Sporting”, comentou. 

Referindo-se ao Fafe, Manuel
Moreira considerou este clube
entre os que dispõem de condi-
ções para terminar a primeira fa-
se ene os seis primeiros . 

“Mais difícil deverá ser para
o Arsenal da Devesa e para
o  Xico. Do Arsenal da Devesa,
só se conhecem saídas, até ao
momento não se conhecem
entradas. 

O Xico deverá manter a estru-
tura com que subiu à I Divisão”,
adiantou. 

Segundo o presidente da AAB,
a pressão que clubes estrangei-
ros estão a exercer no recruta-
mento do mercado nacional vai
ter efeitos mais profundos nos
clubes com menos recursos.

DR   

Manuel Moreira

Presidente da Associação de Andebol de Braga

Manuel Moreira: “fosso
maior dos três primeiros”
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Herlander Silva 
no andebol da 
Académica

111 A Secção de Ande-
bol da Académica apre-
sentou ontem o novo 
“homem do leme” dos 
seniores, que vão dispu-
tar a 2.ª Divisão. Antigo 
jogador, com passagem 
pela 1.ª Divisão, e trei-
nador com experiência 
comprovada na forma-
ção e nos seniores fe-
mininos, onde foi vice-
campeão nacional com 
o Alavarium, Herlander 
Silva foi o escolhido para 
o cargo.

“ D e s d e  a  p r i m e i r a 
abordagem que me sen-
ti muito motivado para 
representar a AAC. É um 
clube histórico do ande-
bol português que esteve 
adormecido tempo de-
mais”, com eçou por di-
zer. Garante que o proje-
to que lhe apresentaram 
“é muito aliciante, com 
um grupo de trabalho 
jovem e cheio de ambi-
ção para aprender, mas 
consciente das dificul-
dades que é estar na 2.ª 
Divisão”. B.G.
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A Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da 
Universidade de Coimbra (FCDEFUC) procura apresentar 
uma oferta educativa consubstanciada numa articulação 

sólida e pertinente entre os diferentes ciclos de estudo. Com 
efeito, pela necessidade de permitir aos nossos estudantes 
um acesso mais competente, e por isso mais facilitado, ao 
mercado de trabalho, a FCDEFUC tem procurado sedimentar 
a sua licenciatura, mestrados e doutoramento numa lógica 
coerente mas, simultaneamente, apelativa. A dinamização da 
investigação na FCDEFUC tem sido uma preocupação dos seus 
órgãos de governo. Tem-se assistido na FCDEFUC a um forte 
incremento das publicações científi cas em periódicos interna-
cionais, chancelados pelos mais reconhecidos indexadores, 
constituindo-se como uma manifestação da competência do 
seu corpo docente.
A produção de conhecimento na FCDEFUC não fi ca reservada 
ao seu apoio à docência. Na verdade, a nossa faculdade tem-se 
pautado por uma muito dinâmica relação com a comunidade 
onde procura fazer a translação desse mesmo conhecimento. 
As colaborações com várias federações desportivas como as 
de Andebol, Badminton, Canoagem, Ciclismo, Judo, Natação, 
Patinagem, Remo, Triatlo, com o Comité Olímpico de Portugal, 
com a Direção-Geral da Autoridade Marítima (nomeadamente 
o Instituto de Socorros a Náufragos) e outras entidades, têm 
permitido granjear o reconhecimento da FCDEFUC na monito-
rização e otimização do processo de treino de alguns dos mais 
destacados atletas nacionais, não sendo possível deixar de 
referir aqui o indelével contributo da FCDEFUC para a conquista 
de várias medalhas em Campeonatos da Europa, Campeona-
tos do Mundo e Jogos Olímpicos.
A FCDEFUC tem assumido uma preocupação crescente com 
a sua internacionalização. Nesta dimensão, a lusofonia tem-se 
centrado como uma prioridade, mais propriamente as parcerias 
com o Brasil, existindo vários protocolos de colaboração que 
permitem a mobilidade de estudantes e docentes assim como 
a partilha de linhas de pesquisas que se perspectivam como 
potenciais dínamos de fi nanciamento internacional. Assume-
se também como prioritário o relacionamento com instituições 
académicas nos restantes espaços da América do Sul assim 
como da China. 
Estudar na FCDEFUC é deixar-se envolver pelos mais de sete 
séculos de história de uma Universidade que se constitui como 
Património Mundial da Humanidade, assumindo-se a respon-
sabilidade daí resultante assim como o pleno usufruto de todas 
as tradições sedimentadas ao longo dos tempos.

António José Barata 
Figueiredo
Diretor da FCDEFUC

Acesso mais 
qualifi cado
à área do 
desporto

opinião

Polo III da Universidade de Coimbra Página 5
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O palco do ginásio casapiano em Lisboa, foi o local escolhido pela Federação de Andebol de Portugal
para a realização dos sorteios relativos aos campeonatos nacionais da I Divisão em seniores
masculinos e femininos.
 
Nos femininos e como já vem sendo habitual nas últimas temporadas o prova inicia-se no dia 16 de
setembro com o derbi entre o Madeira Andebol SAD e o CS Madeira. Esta competição irá ser disputada
em moldes semelhantes à época passada, ou seja uma primeira fase a pontos e depois os oitos
primeiros classificados entram no 'play-off' à maior de três encontros. A 1.ª fase termina a 11 de
março.
 
Nos masculinos, o Madeira Andebol SAD inicia logo a 2 de setembro a primeira fase do campeonato
nacional. A prova em todo será igual à época que terminou pelo que após a fase regular transitam
com 50% do pontos somados as seis primeiras equipas que irão posteriormente disputar o título e
lugares europeus no grupo A.
 
O arranque do Madeira Andebol SAD acontece em casa do Benfica no dia 2 de setembro, madeirenses
que registam um início de campeonato muito complicado pois, nas primeira quatro jornadas todas em
setembro, terão pela frente os grandes candidatos.
 
Na 2.ª jornada os madeirenses recebem o FC Porto, actuando de seguida em casa do São Bernardo no
dia 16 de setembro. O mês terminará com o Madeira SAD a receberem o campeão em título o
Sporting. A 1.ªfase termina no dia 10 de março de 2018.
 
22 Jul 2017 / 02:00 H.
 
Herberto Duarte Pereira
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ANDEBOL 

Diogo Branquinho 
reforça FC Porto 
Extremo-esquerdo 
está a trabalhar às 
ordens do novo 
técnico e seguirá 
hoje para estágio 

• sio O ponta-esquerda Diogo 
Branquinho está a trabalhar às 
ordens de Lars Whalter, confir-
mando-se assim a contratação 
do internacional A português 
por parte do FC Porto. Depois 
do lateral-díreitoAngel Zulue-
ta, cubano que se muda do IS-
MAI para os azuis e brancos, 
confirma-se também a trans-
ferência de Branquinho para o 
Dragão Caixa. 

O extremo, natural de Coim-
bra, tendo começado ajogar no 
São Bernardo, tem 22 anos e 
nas quatro últimas tempora-
das esteve ao serviço do ABC, 
clube onde foi campeão nacio-
nal, ganhou uma Supertaça, 
duas Taças de Portugal e uma 
Taça Challenge. 

Com1,85 metros e 90 kg, no  

último campeonato Branqui-
nho fez 124 golos em 200 re-' 
mates, o correspondente a 62% 
de eficácia. Refira-se que os 
dragões, esta época orientados 
pelo dinamarquês Lars Whal-
ter, começaram anteontem a 
trabalhar na preparação na 
nova temporada e seguem 
hoje, após um treino no Dra-
gão Caixa, para um estágio no 
Luso que se prolonga até quin-
ta-feira. -RUI anhIARMS 

GOLOS 

No último campeonato, ao 
serviço do ABC, Diogo 
Branquinho marou124 golos. 
Em 200 remates, resulta 
numa eficácia de 62% 

Diogo Branquinho vai passar a jogar de azul e branco 
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EUDY 
SEPEDO DO BENFKA 
PARA O MADEIRA SAD 
O meia-distância Elledy 
Semedo é reforço do Madeira 
SAD, tendo já assinado com 
os insulares um contrato de 
um ano. Semedo, que esteve 
no Benfica nas últimas 
quatro temporadas, junta-se 
a Tiago Ferro, Gustavo 
Capdville, Hugo Lima, todos 
emprestados pelas águias, 
João Paulo Pinto, contratado 
ao Sporting, e Oleksandr 
Nekrushets, emprestado 
peloABC, no lote de 
aquisições. —x.o. 
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Clássico logo na 
primeira jornada 
AUGUSTOFERRO 
••• O Nacional de andebol da 
I Divisão terá um jogo rechea-
do de interesse logo na j o orada 
inaugural, pois no sorteio on-
tem realizado ficou definido 
que o ABC e o FC Porto se irão 
defrontar pela primeira vez na 
época 2017/18, no Dragão Cai-
xa, a 2 de setembro, o dia em 
que serão abertas as hostilida-
des. O capricho das "bolinhas" 
propiciou aos dragões um se-
tembro terrível, no qual terão 
que medir forças com todos os 
outros candidatos ao título. 

Na terceira jornada, a 16 de  

setembro, os portistas deslo-
cam-se à capital para defrontar 
o campeão nacional Sporting, 
para na quinta ronda, a 30, re-
gressarem a Lisboa, para jogar 
com o Benfica. O clássico de 
Lisboa, é a 14 de outubro, na 
Luz, com o Benfica-Sporting. 

1DIVISÃO 

PRIMEM A  roRIBADA 
Arsenal-Aguas Santas 
ISMAI-Avanca 
Boa Hora-6~n enses 
São Bernardo-Xko Andebol • 
FC Porto-ABC 
~fica-Madeira SAD 
sPcorl!n9fat• 

Página 9



A10

  Tiragem: 29387

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 4,68 x 14,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70543987 22-07-2017

NIXBOL SPORI1116 
COMINA CUBNIO 
PEDRO IBILDÉS 
O Sporting confirmou a 
contratação de Pedro Valdés, 
lateral-esquerdo cubano de 
22 anos que representou o 
Avanca nas duas últimas 
temporadas, confirmando 
notícia publicada em 
primeira mão por O JOGO. 
"Primeiro, pensei: Sporting? 
Eu? Claro que aceito! Nunca 
pensei chegar aqui", disse 
Valdés ao sítio da Internet 
dos leões, clube que também 
confirmou a continuidade 
de Hugo Canela como 
técnico. -R.G. 
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"Fazer história pesou 
O antigo ponta-direita dos 
dragões ainda não se 
habituou à ideia, mas não 
voltará a j ogar an.deboL 
Concluiu uma carreira de 24 
anos, ao dos quais no FC 
Porto onde conquistou um 
histórico heptacampeonato 

RUIGUEldARAES 
CATARINADOMINGOS 
***Foi uma entrevista muito 
emotiva a que Ricardo Moreira 
deu a O JOGO. Foi de lágrimas 
nos olhos que recordou a car-
reira de andebolista. 
Com que sentimentos se 
acaba uma carreira de 24 
anos? 
—Terminar uma carreira da 
forma como termino não é fá-
cil, mas sabia que esse dia che-
garia. Tento que seja o mais 
normal possível. Termino no 
clube em que sempre quis jo-
gar, não como campeão, que 
era a minhaambição, mas mui- 

to orgulhoso do que fiz neste 
clube. 
Não acaba campeão, mas 
como um jogador que foi 
hepta, histórico... 
—São 20 anos ligados ao FC 
Porto, há muita coisa que me 
deixa orgulhoso. Deixa-me or-
gulhoso ter feito parte inte-
grante da história do hepta, ter 
estado envolvido na entrada 
do FC Porto na Liga dos Cam-
peões, fico muito orgulhoso 
por, desde a inauguração do 
Museu, ter a minha camisola 
ali exposta, fico muito orgu-
lhoso de ter sido um atleta de 
alta competição no FC Porto, 
de ter feito parte da equipa que 
inaugurou o pavilhão e de fa-
zer parte da primeira equipa 
que foi campeã no Dragão Cai-
xa. Fico orgulhoso de tudo o 
que consegui neste clube. 
Que emoções lhe causam ir 
ao Museu e ver a camisola e 
uma série de momentos do  

andebol do FC Porto? 
—É difícil... (emociona-se) 
A decisão já estava tomada? 
—A minha decisão não estava 
totalmente tomada, foi uma 
decisão a meias, não foi só mi-
nha, foi também da Direção, 
mas se algum dia algum atleta 
de alta competição disser que 
está preparado para deixar 
de jogar, está a mentir. 
Durante a carreira 
teve possibilida-
des de sair e ir para 
o estrangeiro. 
Essa decisão de 
nunca sair do FC 
Porto também 
foi uma decisão 
de coração? 
—Foiumadecisão 
muitominha,por-
que, ao longo des-
tes anos, felizmen-
te, não faltaram abor- 
dagens e convites de clubes do 
estrangeiro, e mesmo nacio- 

"O FC Porto 
precisa de voltar 

titi?Ine:" 

"Espero que o clube consiga 
voltar à senda dos títulos. 
Não é só o andebol, o FC 
Porto precisa de voltar aos 
títulos, os adeptos precisam. 
Falo em tudo", disse Ricardo 
Moreira. "Recordo o ano do 

penta, fui ao jogo do Kelvin, 
do minuto 92, estava mesmo 

atrás da baliza onde foi o golo, 
isto foi num sábado. Na sexta-
feira seguinte, nós fomos 
penta, no sábado o hóquei foi 
campeão e eu fui ver e, no 
domingo, fui a Paços de 
Ferreira ao futebol, festejar o 
título. Recordo com saudade 

esses anos", continuou o 
antigo ponta-direita, 

concluindo: "Como 
portista, fiquei muito 
contente com os títulos 

do hóquei!' 

r1  
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'A minha vonta - 
.de fazer história 
pelo Fe Porto foi 
sempre mais 
forte do que a ci,  

lerer s ir d! 

"Queria ficar 
ligado 
diretamente à 
melhor equipa de 
sempre" 

"Pitu,' deu 
devido valor 
à história que 
o PC Porto 
escreveu no 
andebol- 

"São 20 anos 
ligado ao Fe 
Porto. Há muita 
coisa que  me 
deixa orgulhoso" 

mais' 
"Acha 
normal o FC 
Porto 
durante 
esses anos 
ganhar 
sempre o 
campeona-
to(...)e 
nunca ter 
feitoa 
dobradi-
nha?" 

Vai conti-
nuar ligado 
ao andebol. 
como 
treinador 
da equipa B 
e de 
juniores do 
FC Porto 

Ricardo 
Moreira 
nasceu a 28 
deabril de 
1982 e é 
natural da 
Laves. na 
Figueira da 
Foz. Casado, 
tem dois 
filhos 
(Gustavo, de 
quatro anos, 
e Guilhenne, 
de dois). É 
Ikendado 
em Educa-
ção Física 
com 
mestrado 
em Alto 
Rendimento 
Desportivo e 
Pós-
graduação 
em Curso 
Geral de 
Gestão 

"Como atleta de Obradovic, 
eu sentia-me imbatível" 

nais, mas a minha vontade em 
fazerhistóriapelo FC Porto foi 
sempre mais forte do que a de 
querer sair. Quis fazer história 
pelo FC Porto. Sinceramente 
nunca tive muito espírito de 
emigrante e de querer ir para 
fora. O meu sonho erao FC Por-
to... 
Percebe-se que é portista. 
Sempre que havia esses 
convites, o que pesava era o 
portismo? 
—Pesava ser portista, era um 
sonho jogar no FC Porto. Que-
ria ficar ligado diretamente à 
melhor equipa de sempre. A 
melhor equipa de sempre é a 
que ganha mais e a equipa que 
ganhou mais foi a minha do FC 
Porto. 
Não se arrepende? Teve 
bons convites, do Saint 
Raphael, de França, por 
exemplo, que era umbom 
dube, e outros... 
—Não me causa arrependi- 

mento nenhum. É evidente 
que o facto de serem bons clu-
bes nos deixa a pensar, e que as 
condições financeiras que es-
ses clubes oferecem em rela-
ção a Portugal também são di-
ferentes e uma pessoa tem de 
pensar na vida, mas a vontade 
de escrever história e querer 
estar na equipa que mais cam-
peonatos ganhou consecuti-
vamente pesou muito mais. 
Depois dessas  vitórias, 
estar dois anos sem ganhar 
nada custa muito? 
— Custa. Não digo que o segre-
do era só aquele grupo de atle-
tas, o Obradovic também teve 
muito mérito, mas quando se 
ganha sete vezes, e este grupo 
de jogadores transmitiu sem-
pre o espírito aos que chega-
vam, o desejo é ganhar nova-
mente e mostrar que se pode 
chegar ao oitavo título. Mas 
não conseguimos levar isso 
para a frente. 

Ricardo Moreira elege a 
conquista do pentacam-
peonato como o momento 
mais alto da carreira e fala 
em tom muito elogioso 
sobre Ljubomir Obradovic, 
dizendo que o técnico 
sérvio o marcou bastante 

imo Uma lesão sofrida num 
jogo da Seleção, frente à Suí-
ça, quase retirou o antigo ex-
tremo-direito dos jogos deci-
sivos no ano do penta. 
Qual foi o grande momen-
to da sua carreira? 
—(pausa) Foi quando fomos 
penta. O hepta foi um mo-
mento fantástico e recordo-o 
com muito carinho, mas, 
quando fomos penta, eu ti-
nha estado lesionado. Lesio-
nei-me numjogo contra a Suí-
ça em Santo Tirso. Estive um 
mês e meio sem jogar e, lem-
bro-me, openta foi no ano em 
que o Kelvin marcou aquele 
golo no minuto 92. Recordo-
me de que no dia em que me 
lesionei, o Obradovic telefo-
nou-me e eu disse-lhe "pro-
fessor, esqueça que este ano 
não jogo mais". Faltavam seis 
jogos para acabar o campeo-
nato. Ele disse-me "não acre-
dites nisso porque tu vais ser 
o melhor em campo no jogo 
mais importante da época". 
Isso marcou-me. Ele marcou-
me imenso. (emociona-se) O 
facto de me ter dito aquilo 
ajudou-me muito. 

••• Antigo capitão dos dra-
gões deixa algumas perguntas 
enigmáticas no ar. 
Muita gente dizia que o 
andebol do FC Porto de 
Obradovic não tinha muito 
mérito. Era só velocidade e 
força. Tem essa noção? 
—Tenho, perfeitamente. Não 
nos deram o devido valor. 
Nem nunca se deu o devido 
valor à história que o FC Porto 
escreveu, à história que os 
atletas escreveram, que al-
guns dirigentes escreveram. 
E, nesse sentido, agora faço eu 
uma pergunta: acha normal o 
FC Porto durante esses anos 
ganharsempreocampeonato, 
alguns com dez pontos de 
avanço, alguns à s exta ou séti-
ma jornada e nunca ter feito  

Depois chegou a jogar? 
—Joguei e joguei muito bem. 
Ele tinha razão. 
Disse que o Obradovic o 
marcou. Aparentemente 
uma pessoa dura... 
—Como atleta dele, eu sen-
tia-me imbatível, tanto indi-
vidual como coletivamente. 
Essa forma de estar que ele 
tem não é falsa, essa persona-
lidade existe, mas é uma pes-
soa extremamente... (emo-
ciona-se) Mantenho contac-
to com ele, posso dizer que 
lhe perguntei a opinião dele 
sobre esta fase da minha 
vida. 

dobradinha? 
Percebe-se que o Ricardo 
não acha... 
—Eu não acho. Acha normal 
jogarmos uma final contra o 
Sporting e perdermos por um 
e, na semana seguinte, ga-
nharmos por 15? 
Que explicações encontra 
para isso? 
—As vezes, as coisas têm de 
ser assim. Era lutar contra coi-
sas que não valem a pena. 
Acredita que alguma 
equipa volte a fazer um 
hepta? 
—Não é fácil, depende dos in-
vestimentos. Mas, mais dificil 
do que isso, será uma equipa 
voltar ajuntar tantos jogado-
res com ideias comuns como 
nós tínhamos. 

1TAS 
-y,- 

Qualquer um do Mourinho. 

O Lobo de Wall Street. 

Urna bandakantrz? 
Queen. 

Urn pato? 
Bacalhau. Seja de que 
maneira for, gosto muito de 
bacalhau. 

Coca-Cola zero. 

Uma <lidado.? 
O Porto, claro. 

Gosto do Algarve. 

sTY'irtvt.a? 
Michael Jordan. 

Un-). .rdetiatiSta? 
Ivano Balic. 

anc..1,Fk-okista 
• - 

São dois. O meu ídolo de 
infância, o Eduardo Filipe; e 
o meu ídolo de posição, 
Ricardo Costa. 

Obradovic, sem dúvida. 

José Magalhães. 

i~a LIZA 

Ao António Santos, o 
fisioterapeuta. Pessoa a 
quem devo um obrigado. 

(pensa) Vou ter saudades de 
jogar andebol. 

"Não nos deram 
o devido valor" 
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1.4  Divisão 

Renovado 
F. C. Porto 
recebe ABC 
na estreia 
► O sorteio do Nacional da 
1.' Divisão. ontem realizado, 
ditou um jogo grande logo 
na jornada inaugural, com a 
receção do F. C. Porto ao 
ABC, a 2 de setembro, no 
Dragão Caixa. O campeão 
Sporting começa fora ao vi-
sitar o Fafe, enquanto o 
Benfica recebe o Madeira 
SAD. 

O primeiro "clássico" 
joga-se a 16 de setembro, 
com o Benfica a receber o F. 
C. Porto, na terceira jorna-
da. Ainda em setembro, a 
30, é a vez dos dragões visi-
tarem o Sporting. O primei-
ro dérbi entre leões e águias 
será no novo pavilhão João 
Rocha, a 14 de outubro. s.E. 

~alio 
vjemeede-01sara-F C PvtD-ABC, 
Benfka Madeira SAD. Sporong. í ale Assenal-
Águsr. Santas. Makil(MN-Av:itità, Bua Hora-
Belcooncos. Sào Bernardo Xk o Andobol. 
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Ir ao cinema. É um 
bom programa para se 

fazer. Praticamente, gosto de 
todos os géneros, menos de 
terror. Um filme que me 
marcou foi "Diamante de 
Sangue", com o Leonardo 
DiCaprio e Djimon Hounsou. 

Restaurante "Brick", 
no Porto. Gosto muito 

de frequentar este espaço, que 
se situa junto aos Clérigos. 
Pela decoração, pelo ambiente 
acolhedor e pelo conceito da 
comida, que é diferente, 
aconselho a experimentarem. 

Visitar Aveiro. Toda a 
região é muito bonita e 

vale a pena ser conhecida. O 
que mais me fascina é a sua 

É
Viagem à Colômbia. 
Este pais será o meu 

próximo destino de férias. 
Viajar é incrível, não consigo 
escolher apenas um destino 
como o de sonho. Todas as 
viagens são especiais. 

As minhas sugestões 
Pedro Seabra ANDEBDLISTADOBENFIG 

beleza, tranquilidade, as 
praias e. como não poderia 
deixar de ser, a gastronomia. 
Também escolho Aveiro 
porque o sítio onde crescemos 
é sempre especial. 

Conviver. Sem dúvida 
( 110 que estar com os meus 
amigos e família, além de 
viajar, são as coisas que mais 
gosto de fazer nos tempos 
livres. Conviver é o que a vida 
nos traz de melhor, assim 
como conhecer novos lugares 
e culturas. 

Susana Silva 

IRO 
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ANDEBOL 

El No dia em que o Sporting 
anunciou oficialmente a renova-
ção do contrato com o técnico 
Hugo Canela e com a restante 
equipa técnica (o adjunto Luís 
Cruz e o treinador de guarda-re-
des André Teixeira), os campeões 
nacionais ficaram a conhecer o 
sorteio do Campeonato para 
2017/2018, recebendo o Fafe. 

O campeonato terá início a 2 de 
setembro e o Sporting pretende 
voltar a conquistar a competi- 

ção, depois de na época passada 
ter ganho igualmente a Taça 
Challenge. 

O vice-campeão nacional, FC 
Porto, que passou a ser orientado 
pelo técnico dinamarquês Lars 
Walther, recebe o ABC na jorna-
da inaugural, enquanto° Benfica 
de Carlos Resende é visitado pelo 
Madeira SAD. 

O dérbi entre Benfica e Spor-
ting ocorre a 14 de outubro, na 
Luz, e um dos clássicos„ o Spor- 

ANDEBOL 1 
3• jornada (2 setembro) 

ARSENAL - A. SANTAS 

MAIA - AVANCA 

BOA HORA - BELENENSES 

5. BERNARDO - XICO ANDEBOL 

FC PORTO - ABC 

BENFICA - MADEIRA SAD 

SPORTING - AC FAFE 

ting - FC Porto, disputa se a .30 de 
setembro na 5,  jornada. 

Antes, na34 jornada, a 16 de se-
tembro, as atenções estão volta-
das para dois grandes jogos em 
perspetiva: o Benfica-FC Porto, 
na Luz, e o Sporting-ABC. o 

Sporting recebe Fafe 
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ANDEBOL 

Cubano Pedro Valdés 
a caminho do Sporting 

R O cubano Pedro Valdés, que na 
última época representou o Avanca. 
vai vestir a camisola do Sporting na 

próxima temporada, segundo infor-
mou ontem o clube aveirense. Valdés é 
lateral-esquerdo e tem 21 anos. 

Página 16


