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Árbitros lusos
na Europa
—) EHF chama duas duplas portuguesas a dirigir jogos da Champions
League
A dupla Ivan Caçador/Eurico Nicolau
acaba de ser nomeada pela EHF para o
jogo da Champions League, Abanca
Ademar Leon-Dinamo Bucuresti, no dia
22 às 18,30 horas, no Palacio de los
Desportes da cidade de Leon, Espanha. No
mesmo dia, outros dois portugueses,
Ricardo Santos e Duarte Fonseca, estarão
no jogo PGE Vive Kielce-Rhein-Neckar
Lowen, no Hala M.O.S.I.R Kielce, na cidade
polaca de Kielce. Hoje, em França, também
em jogo da principal liga europeia, o
Montpellier HB-HC Vardar, agendado para
as 16.30 h no Palais des Sports René
Bougnol, em Montpellier, estará ainda
António Goulão como delegado nomeado
pela EHF. A presença de portugueses em
competições da EHF e da IHF tem sido
uma constante nos últimos tempos, sinal
do reconhecimento do bom trabalho dos
quadros da arbitragem portuguesa.
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Mais desporto

ANDEBOL e) LIGA DOS CAMPEÕES
Luís Frade (à esquerda), Tiago Rocha (ao centro) e Carlos Galambas (à direita) deram voz às aspirações leoninas na Liga dos Campeões

Três gerações,
uma meta:
ganhar

I

SELEC "

Sporting recebe hoje Metalurg o Tiago Rocha,
Luís Frade e Carlos Galambas perspetivam futuro
RUI RAIMUNDO/ASF

Por

CÉLIA LOURENÇO

RÊS gerações de pivots.
Carlos Galambas, atual diretor técnico do andebol
do Sporting, Tiago Rocha
e Luís Frade, este recém-chegado do Águas Santas, receberam a A BOLA no Pavilhão João
Rocha. Passando de mão em mão
a bola designada para a Liga dos
Campeões, que hoje começa a ser
trocada frente ao Metalurg, falaram
do passado, presente e futuro, todos comum denominador comum:
serem os melhores!
«Fazemos parte da elite da Liga
dos Campeões e, em Portugal, somos a melhor equipa. É de ter orgulho poder contar com os dois
melhores pivots do momento a jogar no mesmo clube. Para estarem
no Sporting têm de ser dos melhores», sublinha Galambas, 45 anos,
desde há um ano de fato de executivo vestido, quando se tornou, entre outras funções, no responsável
pelas ingressos de Rocha, de 32, e
Frade, 20, no clube leonino.
Tiago Rocha fez ar sério para falar com solenidade das expetativas
dos bicampeões nacionais na
Champions. «Temos a exigência
de fazer melhor do que no ano passado, temporada de adaptação para
muitos jogadores e para o Sporting. Tínhamos estado 16 anos sem
vencer o Campeonato e, desde
2001-2002 que não jogávamos a
Champions. Por isso, sentimos
aquele choque de adaptação. Este
ano queremos melhor [foram quartos no grupo]. Queremos passar à
fase seguinte e fazer mais jogos.
Temos uma excelente equipa e esse
objetivo impõe-se», asseverou o
jogador de São Paio de Oleiros,
atraído da Polónia, onde jogou três
épocas no Wisla Plock, pela perspetiva de jogar nesta competição.

T

QUEM É O MELHOR DOS TRÊS?

Experiência vivida pelo mais velho do trio ao longo dos 25 anos de

Tiago Rocha a festejar golo para a história

carreira em que cimentou o estatuto de melhor pivot português.
Características que revê em Rocha
e Frade. «Além de excelentes pessoas, acho que a parte humana é essencial. São excelentes jogadores,
têm recursos técnicos e tudo o que
um pivot precisa para se integrar
numa das melhores equipas da Europa. Ainda joguei contra o Tiago.
Acho que era melhor do que eles os
dois», provocou, deixando risos a
ecoar no pavilhão vazio.
«Tinha as minhas características, eles têm as deles. O Tiago é
mais alto do que eu, ocupa uma
posição diferente. O Frade, que é
talvez um nadinha mais baixo, tem
outras características que o Tiago
não tem e vice-versa. Complementam-se numa equipa e, jogando os dois, temos a oportunidade de poder atacar as adversárias
com várias opções. Se fui um dos
melhores pivots da minha geração
em Portugal — havia outros, não
era o único! —, dentro das suas especificidades eles também são os
melhores. Caso contrário não estavam cá», apontou Galambas.
Treze anos mais novo, Rocha
não esconde que o agora diretor
técnico foi uma inspiração. «Cresci a ver o Galambas como um
exemplo a seguir. Quando era miúdo, dizia que era o meu pivot de
eleição e tentava seguir muito do
que fazia. Ele tinha um jogo mais
estático, com mais passos picados

e mais força, eu tenho um andebol
mais técnico, corro mais», descreve-se o capitão da Seleção Nacional, sem poupar elogios ao benjamim do trio que, de melenas
presas num totó desgrenhado, bebia cada palavras proferida. «Te-

nho acompanhado o crescimento
do Frade e tem sido fantástico. Possui condições para ser um dos melhores europeus e já o demonstrou
nas camadas jovens [ver coluna de
cor]. Temos muita entreajuda e isso
é importante para a equipa.»

Olhando em volta o recinto
onde, a 6 de setembro de 2017,
marcou o primeiro golo na história do João Rocha — «Não esperava marcar esse golo, mas fiquei
contente. Foi no jogo de inauguração [com AC Fafe], o meu primei-
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ANDRÉ Al VFÇ/ASF

CALENDÁRIO DO SPORTING NA CHAMPIONS
-) Grupo c
JOGOS
Sporting-HC Metalurg (Mac)
Chekhovskie Medvedi (Rus)-Sporting
Sporting-Bjerringbro-Silkeborg (Mn)
Besiktas Mogaz (Tur)-Sporting
Tatran Presov (Esq)-Sporting
Sporting-Tatran Presov (Esq)
HC Metalurg (Mac)-Sporting
Sporting-Chekhovskie Medvedi (Rus)
Sporting-Besiktas Mogaz (Tur)
j3jerringbro-Silkeborg (Din)-Sporting
*Em Portugal Continental

DATA

HORA*

Hoje
22.09.2018
29.09.2018
06.10.2018
13.10.2018
03.11.2018
10.11.20181
17.11.2018
24.11.2018
02.12.2018

18.30
14.00F
18.30
14.00
17.00_
18.30
6.30
18.30
18.30
15.50

Livros de economia,
roupa e sapatilhas
-, Pivô Luís Frade ambientado à
realidade da capital e com o futuro bem estudado
A bagagem de Luís Frade,
aquando da mudança para Lisboa, não carregava mais do que
«alguma roupa, chinelos e umas
sapatilhas de andebol», além dos
muitos sonhos por concretizar na
modalidade abraçada aos 12 anos.
No entanto, o futuro para lá das
linhas de campo também não é
deixado ao acaso pelo pivô, até o
ano passado caloiro de economia
na Universidade do Porto.
«Espero conseguir conciliar a
economia com o andebol enquanto aqui estiver. Vai ser complicado mas tenho consciência de que
o andebol vai acabar um dia. Se tiver o curso, terei sempre um amparo para a vida futura. Gosto de

números, de matemática. Ajuda
também em campo a trabalhar a
mente», assegura o jogador de 20
anos, que há oito despertou para
o andebol.
«Comecei com 12 anos por
mero acaso. Foi uma modalidade
que me despertou a atenção, embora na minha família ninguém a
ela estivesse ligado. E como o
Águas Santas era o que ficava mais
perto de casa, não foi difícil a escolha do clube onde, pelos vistos, me disseram que tinha mãozinhas para jogar», recordou com
sorriso envergonhado, mas reconfortado pelo apoio dos seus.
«Os meus pais sempre me apoiaram em tudo, dizendo que era livre para fazer o que quisesse. A
mudança fácil não é mas vir para
o Sporting foi um grande passo
que dei e estou contente.»
ANTIPF AI VFÇ/AGF

Tímido, Luís Frade mostra em campo o lado aguerrido que lhe valeu prémios lá fora

ro jogo oficial do campeonato, ficará sempre na minha memória»,
refletiu —, Tiago não ficou sem elogios do mais novo. «Cresci a ver o
Tiago jogar. Vir para o Sporting,
competir e aprender com ele e receber ensinamentos do diretor, é

muito bom para a minha evolução. Tenho a certeza de que, se
precisar de alguma coisa, qualquer
um deles estará disponível para
me ajudar. Não desvalorizando o
Águas Santas, que é uma grande
equipa, vir para o Sporting, que é

bicampeão nacional, e jogar a
Champions, foi um grande passo.
Seguramente será bom», disse Luís
Frade, convicto. Essa é uma frase
que o trio espera, por certo, poder
dizer quando sair hoje do mesmo
pavilhão...

No melhor 7
do Euro sub-20
Luís Frade desconhece o que o
futuro na modalidade lhe reserva,
mas perfila-se-lhe risonho. Até
porque a nível internacional o pivot
já deu nas vistas aquando das
internacionalizações no Mundial
de sub-19, há um ano, e no Europeu de sub-20 deste verão. Em
ambos foi eleito o melhor pivot da
competição, integrando ainda o All
Star. «É sempre um orgulho ser
eleito para o melhor sete do Europeu. Não consigo jogar sozinho. Se
a equipa não estiver connosco,
nada fazemos. Se recebi esses
dois prémios individuais, devo-os
às equipas», ressalvou o nortenho, descrevendo a sua como uma
«geração fantástica» de
jogadores. Por isso, acredita que a
Seleção A pode aguardar reforços
promissores. «Temos atletas com
grande qualidade na Seleção sub-20 e que já estão a jogar na
primeira divisão nacional. Espero
que, com o tempo, consigamos
integrar o plantei sénior A.»

Fresco
para todos
Foi no Catar, a convite da
federação daquele emirado vice-campeão mundial, que o Sporting
cumpriu o primeiro estágio de pré-época. A equipa leonina perdeu os
dois jogos de treino, mas as lições
foram mais do que muitas noutros
aspetos. «Foi uma oportunidade
única, porque treinámos em
excelentes condições e contra
excelentes jogadores. Tivemos
tudo o que há de melhor a nível
mundial naquele pavilhão.
Visitámos um país novo,
convivemos com jogadores e
treinadores de alto nível. Também
aprendi como diretor»,
reconheceu Carlos Galambas, que
ainda aproveitou para estender
conhecimentos ao nível do futebol,
através de uma visita a um dos
estádios do polémico Mundial de
2022. «É ao ar livre, mas vai ter ar
condicionado por todo o lado.
Garantiram-me que ninguém vai
ter calor. Nem o público, nem os
jogadores. Em 2022 todos os
estádios vão estar prontos. São
muito exigentes e quando fazem
algo é do melhor. A caminho do
pavilhão víamos as obras para as
infraestruturas dos transportes
públicos, tudo para o Mundial.
Adorava lá ir em 2022. Deve haver
uma transformação enorme»,
descreveu o diretor desportivo.
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Dérbi em Braga
e mais para ver
-, ABC, Benfica e FC Porto anfitriões na jornada 3 do Andebol 1,
que também se joga hoje
Apesar das atenções hoje centradas no
pavilhão João Rocha, palco de um dos
jogos da mais importante prova europeia
do andebol, também se joga a 3.'
jornada do campeonato Andebol 1,
estreada precisamente pelos leões na
quarta-feira, por força do compromisso
de hoje com os macedónios,
Belenenses-SC Horta, Maia ISMAI-Madeira SAD, Benfica-Fermentões, FC
Porto-Boa Hora e o AC Fafe-Artística de
Avanca terão honras de transmissão
televisiva, mas os seis jogos da ronda
incluem também um dérbi na cidade de
Braga, com o ABC a receber o Arsenal
Devesa, que ainda procura a sua primeira
vitória no Campeonato Andebol 1, mas
não deverá ter tarefa fácil frente à
formação de Jorge Rito. Equilíbrio de
forças é também esperado na visita do
Madeira SAD à Maia.
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E\

ANDEBOL

ligadosCampeões—ta
Jornada: Sporting-Metalurg,
18h30, PavilhãoJoão Rocha.
IDivisão-3.° Jornada:
Belenenses-Sp. Horta,15h30;
Benfica-Fermentões,16h00;
Maia ISMAI-Madeira SAD,
17h00;ABC-Arsenal,17h30; FC
Porto-Boa Hora,18h00;
Fafe-Avanca,18h00.
CICLISMO

Volta aEspanha —20.a etapa:
Andorra/Escaldes-EngordanyColl de la Gallina/Santuário de
Canolich (97,3 km), com
a participação de ciclistas
portugueses.
VoltaaChina, com
a participação da equipa
Sporting—Tavira.
FUTEBOL

TaçadaLiga—l.aJomada: P.
Ferreira-Aves,15h30;
Benfica-RioAve,18h00;
Braga-Tondela,20h30.
CampeonatodePortugal5.ajomacla — Série A: Gil
Vicente—Montalegre,16h00.
Série D:
Angrense-Redondense,16h00.
Liga Revelação — 5.a jornada:
V.Setúbal-Cova
Piedade,11h00, Sporting-V.
Guimarães; Aves-Rio Ave;
Feirense-Belenenses;
Braga-Portimonense;
Marítimo-Estoril (15h00);
Benfica-Académica (16h00).
Jogos às11h00.
JunioresA—IDivisão-1Fase
—2.a Jornada — Zonallorte: Rio
Ave-Boavista; Beira-Mar-Aves;
V. Guimarães-Braga; Gil
Vicente-Paços Ferreira;
Feirense-Leixões;
Freamunde-FC Porto. Zona Sul:
Alcanenense-V. Setúbal;
Tondela-Alverca; Estoril-Leiria;
Belenenses-Marítimo;
Sporting-Cova Piedade
(16h00).
JunioresA—IIDivisão— l Fase
— 3.° Jornada —Série A:
Caçadores Taipas-Vizela;
Moreirense-Famalicão;
Merelinense-Bragança;
Barroselas-Varzim;
Chaves-Maria Fonte. Série B:
Abambres-Trofense;
Padroense-Sp Espinho;
Penafiel-Nogueirense;
Lamego-Cesarense;
Nacional-Amarante (16h00).
Série C: Vildemoinhos-Naval
1893; Anadia-BC Branco;
Oliveirense-Pombal;
Gafanha-Eirense; Ac
Viseu-Sabugal (18h00). Série a
Real-Torreense;
Marinhense-GínásioAlcobaça;
Moçarriense-Sacavenense;
Vilafranquense-Loures;
Sintrense-Portalegrense 1925.

Série E: Amora-Barreirense;
Louletano-Linda-a-Velha;
Juventude-Olhanense;
Oeiras-Casa Pia;
Farense-Pinhalnovense. Jogos
às15h00.
JunioresB-1Fase-4.a
Jornada —Série A:
Braga-Palmeiras,11h00. Série
B:Académica-Leixões,15h00.
JunioresC— l Fase —1.aJomada
—Série B: Feirense-Rio Ave.
Série D: Marinhense-Leirla
e Ma rrazes. Série F: V.
Setúbal-Portimonense. Jogos
às11h00.
FUTSAL
Seleção A — Apuramento para
o Europeu Feminino —
Portugal-Sérvia,18h30,
Pavilhão Dr. Salvador Machado
(Oliveira de Azeméis).
IDivisão—ta Jornada:
Fundão-Modicus,16h00; Rio
Ave-Braga,16h00; Futsal
Azeméis-Quinta dos Lombos,
17h30; Leões Porto
Salvo-Benfica,19h00.
REMO
Mundial, em Plovdiv
(Bulgária), coma participação
da dupla Pedro Fraga/Afonso
Costa (LM2x), a decorrer até
dia16.
TÉNIS

TaçaDavis-1eliminatória
do Grupo Ida Zona Europa/
Áf rica, coma participação de
João Sousa, Pedro Sousa,
Gastão Elias e João Domingues,
em Bucha (Kiev)—
Ucrânia—Portugal.
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Há um ano, Frankis Carol marcou dez golos nos dois jogos com o Metalurg

_ Filipe Amorim / Gleb31 I

A6

Meio: Imprensa

t
Sporting tem hoje uma excelente oportunidade
para entrar na Champions a vencer, tal como há um ano

Depois de se ter despedido
na Liga dos Campeões do
ano passado batendo o
Metalurg, no pavilhão João
Rocha, a equipa de Hugo
Canela estreia-se tendo o
mesmo rival, mas numa
versão "teenager"
C.ARLOSFUSRIDO

••• "Vamos enfrentar uma
equipa forte e com jogadores
experientes, mas o nosso
maior problema é que não estamos completos. Velkovski e
Jagirinovski ficaram em
Skopje e oTankovski veio para
Lisboa, mas não está a 100%",
lamentou Danilo Brestovac,
treinador do Metalurg, que a
partir das 18h30 defrontará o
Sporting, no pavilhão João Rocha, na primeira jornada do
grupo C da Liga dosCampeões.
O que o técnico dos macedónios não disse foi que o seu
plantel deste ano tem uma
média de idades de 18,6 anos,
tendo perdido as principais referências, o que aumenta as
possibilidades dos leões.
Depois da estreia do ano passado, com quatro vitórias, o
Sporting tem desta vez legítimas ambições a passar o grupo, no qual reencontra, além
do Metalurg (venceu 31-27 em
casa e perdeu por 27-28 em
Skopje), os turcos do Besiktas

(duas vitórias) e os russos do
Medvedi (uma vitória e uma
derrota), sendo as novidades
os eslovacos do Tatran Presov
e os dinamarqueses do Silkeborg, estes apontados como
favoritos.
"No ano passado, começámos na'Turquia e é muito diferente podermos estar em
casa", sublinhou Hugo Cane-

-Teremos de esta.
concentrados. Eles
jogam de forma
intensa"
HugoCanela
Treinador do Sporting

la; que há um ano levara a sua
equipa a uma fantástica estreia, batendo fora o Besiktas.
"A equipa está determinada e
queremos muitoganhar", deixou claro, alertando para um
facto: "Esta formação da Macedónia é bastante intensa e
individualmenteresolvebem.
Vamos ter de estar muito concentrados."
Os leões, tendo apenas Carlos
Carneiro e Cláudio Pedroso
com algumas limitações, podem encarar aChampions com
maiorotimismo,poisnaedição
anterior foram precisamente
as lesões a limitar-lhes o percurso. Desta vez, não só o Metalurg chegou ontem a Lisboa
reduzido a 13 jogadores, como
oPresov sofre do mesmo mal e
o Medvedi, adversário da próxima semana, tem sofrido derrotas no campeonato russo.

Grandes só têm de cumprir
O Benfica recebe hoje o Fermentões (r6hoo) e o FC
Porto o Boa Hora (18hoo), pelo que os dois grandes não
deverão ter dificuldades para se juntar ao Sporting no
topo do Nacional de andebol. O Belenenses, quarta
equipa invicta, terá de provar a sua qualidade ao receber
o Horta (15h3o), adivinhando-se o ISMAI-Madeira SAD
(I7hoo) como o confronto mais equilibrado de hoje.
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BASE DE. DA 7)05,

ANDEBOL - Liga dos Campeões (Fase de
Grupos) - Grupo C - Sporting-Melurg
(18.30).
1° Divisão Nacional (1° Fase) Bélenenses-Sp. Horta (15.30), Benfica-Fermentões (16). Mala/Ismai-Madeira SAD
(17), ABC-Arsenal (17.30), Arsenal Devesa
(17.30), F. C. Porto-Boa Hora (18), Fale-Avança (18).
BASODETE801. - 3° Memorial Guino Salvo
- Morabanc Andorra-F. C. Porto (19).
FUTEBOL - Taça da Uga (3° Fase Jornada 1) - Grupo A - P. Ferreira-Aves
(15.30), Benfica-Rio Ave (18). Grupo B Braga-Tendeis (20.30).
Campeonato de Portugal (1? Fase) - Série.
A - Gil Vicente-Montalegre (16). Série D Angrense-Redondense (16).
liga Revelação (Sub-23 - 1° Fase) Sporting-V. Guimarães. V. Setúbal-Cova
Piedade. Braga-Portimonense, Aves-Rio Ave,
Feirense-Belenenses (Campo 2 CD Feirense).
Maritimo-Estorli (15), Benfica-Académica
(16). Jogos às 11 horas.
Juniores A - 1° Divisão Nacional (1. Fase)
- Zona Norte - Freamunde-F. C. Porto, Beira-Mar-Aves, Gil Vicente-P. Ferreira, Feirense-Leixões, V. Guimarães-Braga, Rio Ave-Boavista. Zona Sul - Tondela-Alverca,
Sporting-Cova Piedade (16), Belenenses-Maritimo, Aicanenense-V. Setúbal, Estoril-G.
Leiria. Jogos às 15 horas.
Juniores A - 2° Divisão Nacional (1° Fase)
- Sèrle A - Moreirense-Famalicão, Caçador
Taipas-Vizela (Campo Candoso São Tiago),
Chaves-Maria Fonte, Merelinense-Bragança,
Barroselas-Varzim. Série B - Abambres-Trofense. Sp. Lamego•Cesarense. Nacional-Arnarante (16),,Penatlei-U. Nogueirense,
Padroense-Sp. Espinho. Série C • Ac. Viseu-Sabugal (18). Gafanha•Eirense, Lus.
Vildemoinhos-Naval 1893. Madia-BC Branco,
Oliveirense-Sp. Pombal. Série 0 - Sintrense-Portalegrense (Parque Desp. Carreirinha),
Moçarriense-Sacavenense, Vilafranquense-Louras, Real-Torreense, Marinhense-G.
Alcobaça. Série E - louletano-Linda-a-Velha.
Juv. Évora-Olhanense, Amora-Barreirense,
Oeiras-Casa Pia, Farense-Pinhainovense.
Jogos às 15 horas.
Juniores B (1.• Fase) - Séne A - Braga-Palmeiras (11). Série 8 - Acadêmica-Leixões
(15).
Juniores C (1? Fase) - Série Et - Felrense-Rio Ave (11). Série O - Marinhense-Leiria
Marrares (11). Série F - V. Setúbal-Portimonense (16).
A. F. Porto - Divisão de Elite (1? Fase) Série 2 - Vilarinho-Sousense (16). Gondomar
B-Lousada (16).
Divisão de Honra (1° Fase) - Série 1 Castelo Mala-Balasar (16).
Taça (1° Eliminatória) - Frazáo-Ferreim
(16), Torrados-Ramaldense (16 - Zona Desp.
Felguelras). Sobreirense-Battar (17.30 •
Nun'Alvares).
FUTSAL - Liga (1.• Fase) - Fundão-Mod,cus
(16), Rio Ave-Braga (16), Falsai Azeméis-Gaiola Lombos (17.30), L. Porto Salvo-Benfica (19).
Qualificação Europeu Feminino 2019
(Ronda Preliminar) - Grupo 4 - Anlándia•
-Rep. Checa (16), Sérvia-Portugal (18.30).
Jogos no pavilhão Mun. Dr. Salvador
Machado/01. Azeméis.
MOTOCICLISMO - Mundial de Superbike - A
partir das 8.45 horas, no Autódromo
Internacional de Portimão.
MOTONALITICA - Grande Prémio de
Portugal F2 - Treinos livres (11.15) e
qualificações 115.301. na albufeira de Pala,
em Balão.
TÉNIS - Taça Davis (Grupo I Zona
Europa/Africa) - licránia-Portugal (7.30)
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SÍMBOLO DO ÁGUAS SANTAS
E DO AMOR A CAMISOLA
Juan Couto fez história no emblema maiato,
que representou durante mais de duas décadas

Juan Couto exibe a única Taça de Portugal conquistada pelo Águas Santas

Norberto Vasconcelos Sousa
desporto@jn.pt

Natural de Ca'racas
(Venezuela), Juan Couto chegou
a Portugal aos 10 anos com uma
mala repleta de sonhos. Apaixonou-se pelo futebol e badminton, mas foi no andebol que fez
história ao tornar-se numa lenda do Águas Santas, que representou durante 24 temporadas e
no qual conquistou a única Taça
de Portugal da história do clube.
Um jogador que se tornou um
exemplo de amor à camisola. Há
duas épocas, deixou as quadras
para ser coordenador-geral do
clube maiato.
"Fui atleta de badminton no
Águas Santas e depois, um pouco
sem querer, experimentei o andebol. Foi a melhor opção que fiz
e aos 16 anos comecei a trabalhar
ANDEBOL

com a equipa sénior", recorda
Juan Couto, que somente por
uma época não representou os
maiatos. "Vivi muitos momentos
marcantes no clube, rodeado de
grandes jogadores e excelentes
pessoas. Foi uma etapa fantástica da minha vida. O andebol deu-me tudo e ensinou-me valores
fundamentais para a vida", reconhece o antigo pivot, sem esquecer as principais conquistas em
campo.
"A vitória na Taça de Portugal, na
final com o ABC, é inesquecível.
Surgiu num momento marcante,
em que o clube se estava a enraizar
nal.' Divisão. Chegar à meia-final
da Taça EHF também foi um feito
notável. Foram muitas mais as
alegrias que as tristezas", constata, "orgulhoso", Juan Couto, que
teve honras de despedida à altura
de uma grande figura do clube.

"Foi uma cerimónia muito bonita, rodeada de família, muitos
amigos, a formação do clube e entidades do andebol. Foi nesse momento que consegui avaliar tudo o
que fiz no andebol. É maravilhoso", finaliza, radiante, o "Senhor
Águas Santas". •

BILHETE
PESSOAL
Nome: Juan Miguel
Vieira Couto
Idade: 37 anos
Clubes que
representou:
Águas Santas e
Santana
Palmarés: Uma
Taça de Portugal
e um Campeonato
da Divisão
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ARRANQUE A FERVER
Sporting recebe hoje o
Metalurg em jogo crucial
quanto às aspirações
na Liga dos Campeões
ALEXANDRE REIS
E JOÃO BAPTISTA SEI XAS

ri O bicampeão nacional Sporting começa hoje (18h30) urna
campanha que se espera não seja
apenas para marcar presença na
Liga dos Campeões. A receção à
turma macedónia do Metalurg, na
P jornada do Grupo C, é de crucial
importância quanto às aspirações
futuras, pois numa prova tão
competitiva jogar em casa tem de
ser aproveitado como trunfo.
O treinador dos leões, Hugo
Canela, diz que a equipa está afinada, depois de tropeçar com o
Benfica na Supertaça: "Este jogo
com o Metalurg foi preparado
para que a equipa estivesse agora
bem e, se calhar, isso custou-nos

urna Supertaça. Mas cada época é
uma maratona e não um sprint.
Procurei preparar a equipa para
aguentar urna maratona e conseguir aguentar a série de jogos que
aí vem. Este tipo de preparação
custou-nos uma Supertaça, mas
quero acreditar que vamos chegar às fases decisivas com todos
os jogadores disponíveis para
sermos tricampeões e fazer uma
boa campanha na Liga dos Campeões."
Os leões terão, com efeito, uma
agenda bem carregada nesta fase

GOLEADOR.
Frankis Carol será trunfo
frente ao Metalurg

10- 01

Lajarnada

de grupos, com dez jogos até 2 de
dezembro, onde procurarão ficar
nos dois primeiros lugares, que
dão acesso ao playoff dos oitavos-

3.'jornada

BELENENSES 15h30 SP. HORTA
BENFICA 16h00 FERMENTOES
MAIA ISMAI 17h00 MADEIRA SAD
ABC 17h30 ARSENAL
FC PORTO 18h00 BOA HORA
AC FAFE 18h00 AVANCA
AGUAS SANTAS 27-32 SPORTING

Não deixem
fugir o leão
NI Depois do triunfo (32-27)

GRUPO C
SPORTING 18h30 METALURL
BESIKTAS 15h30 TATRAN
B. SILKERORG amanhã C. MEDVEDI

ANDEBOL 1

de-final, um objetivo histórico
nas competições europeias, depois da conquista da Taça
Challengeem 2010 e 2017.
Para já, venha o Metalurg. "Vai
ser uma partida muito difícil, pois
o opositor está a jogar muito bom

andebol e tem experiência na Liga
dos Campeões. Analisámos o adversário, vai ser difícil levá-lo de
vencida, mas contamos ter os
nossos adeptos a puxar por nós.
Que seja um fator de desequilibrio" , desejou Hugo Canela. o

do Sporting esta quarta- feira
em Aguas Santas, em partida
antecipada da 32 jornada,
ninguém vai querer deitar
fugir o leão, que está isolado
na liderança da fase regular
do Campeonato.
A tarefa não parece difícil,
pois das restantes equipas que
ainda não perderam pontos,
Benfica, FC Porto e Belenenses são claros favoritos na receção a Fermentões, Boa Hora
e Sp. Horta, respetivamente.
Depois há o grupo dos aflitos, à procura dos primeiros
resultados positivos, como
Madeira SAD e Avanca, com
deslocações difíceis. o
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Sporting recebe hoje o Metalurg em jogo crucial quanto às aspirações na Liga dos Campeões
O bicampeão nacional Sporting começa hoje (18h30) uma campanha que se espera não seja apenas
para marcar presença na Liga dos Campeões. A receção à turma macedónia do Metalurg, na 1ª
jornada do Grupo C, é de crucial importância quanto às aspirações futuras, pois numa prova tão
competitiva jogar em casa tem de ser aproveitado como trunfo.
O treinador dos leões, Hugo Canela, diz que a equipa está afinada, depois de tropeçar com o Benfica
na Supertaça: "Este jogo com o Metalurg foi preparado para que a equipa estivesse agora bem e, se
calhar, isso custou-nos uma Supertaça. Mas cada época é uma maratona e não um sprint. Procurei
preparar a equipa para aguentar uma maratona e conseguir aguentar a série de jogos que aí vem.
Este tipo de preparação custou-nos uma Supertaça, mas quero acreditar que vamos chegar às fases
decisivas com todos os jogadores disponíveis para sermos tricampeões e fazer uma boa campanha na
Liga dos Campeões."
Os leões terão, com efeito, uma agenda bem carregada nesta fase de grupos, com dez jogos até 2 de
dezembro, onde procurarão ficar nos dois primeiros lugares, que dão acesso ao playoff dos oitavos-definal, um objetivo histórico nas competições europeias, depois da conquista da Taça Challenge em
2010 e 2017.
Para já, venha o Metalurg. "Vai ser uma partida muito difícil, pois o opositor está a jogar muito bom
andebol e tem experiência na Liga dos Campeões. Analisámos o adversário, vai ser difícil levá-lo de
vencida, mas contamos ter os nossos adeptos a puxar por nós. Que seja um fator de desequilíbrio",
desejou Hugo Canela.
Alexandre Reis e João Baptista Seixas
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