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Bruno Dias vai 
jogar na Bélgica 
4  Guarda-redes de 28 anos, do 
AC Fafe, terá primeira experiên-
cia muna equipa estrangeira 

O guardião Bruno Dias (AC Fafe) vai jogar 
nos belgas do Sasja, onde alinha o 
extremo-direito Sérgio Rola. Aos 28 
anos, Giga terá a primeira experiência 
numa equipa estrangeira, depois de ter 
representado o ABC (2000-2015) e o AC 
Fafe desde o verão de 2015 onde ajudou 
os fafenses a permanecer no Andebol 1. 
Na formação foi internacional em vários 
escalões, destacando-se na geração de 
1988/89, com nomes como Fábio 
Magalhães, Tiago Pereira, Fábio Vidrago, 
Wilson Davyes ou José Rolo, entre 
outros. H. C. 
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ANDEBOL 

Madeirenses 
`pescam' na Luz 
.4 Encarnados Gustavo Capde-
ville e Hugo Lima deverão refor-
çar a Madeira SAD 

O guarda-redes Gustavo Capdeville e o 
central Hugo Uma deverão reforçar a 
Madeira SAD, ambos provenientes do 
Benfica. No caso de Lima, 24 anos, é o 
regresso ao dube onde jogou em 2014/15. 
Já Capdeville, internadonal pelas camadas 
jovens de Portugal, inicou-se no Benfica 
em 2009/10 é tem tido algumas aparições 
na prindpal equipa, completando com Hugo 
Figueira e Nikola Mitrevski o trio de guarda-
-redes. O guardião luso, 19 anos, vai 
colmatar a saída de Yusnier González, que 
deverá retirar-se. Desta forma, o treinador 
Paulo Fidalgo vai definindo o plantei para a 
próxima época, sendo certo que ficará sem 
o lateral-esquerdo Fábio Magalhães 
(ingressa no francês Chartres) e o central 
Nuno Silva e o lateral Hugo Rosário que 
deverão reforçar o ABC. H. C. 
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O BRUNO DE CARVALHO. O 
presidente leonino seguiu com a 
equipa de andebol para a Roménia, 
onde o Sporting tenta. amanha, 
conquistar a Taça Challenge. 
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Normalidade directiva no S. Bernardo
deverá ser adiada por mais um ano
PREVISÃO Nem a subida, da
equipa sénior masculina ao
Campeonato Nacional de An-
debol 1 suscitou o interesse no
aparecimento de listas candi-
datas ao acto eleitoral do Centro
Desportivo de São Bernar do
convocado para esta noite, a
partir das 20.30 horas, na sede
do clube conforme convocató-
ria assinada por Gilber to Fer-
reira, presidente da Mesa da As-

sembleia-Geral em exercício.
O prazo para entrega de listas

candidatas terminou no pas-
sado dia 21, às 19 horas, con-
forme consta no artigo 37.º do
Regulamento Interno no clube.
Sem que os serviços adminis-
trativos tivessem recepcionado
qualquer lista, a reunião magna
desta noite servirá, desse modo,
para confirmar uma nova Jun -
ta Directiva para 2017/2018.

Até ao momento, o clube
tem, à frente dos seus destinos,
uma Junta Directiva consti-
tuída por seis pessoas: André
Maio, André Sousa, José Carlos
Santos, Nuno Leite, Paulo Fer -
ro e Rui Silva. Em declarações
ao Diário de Aveiro, Paulo Fer -
ro apenas confirmou “a conti-
nuidade da actual Junta Direc-
tiva”, escusando-se, contudo, a
garantir “que sejam, na totalida -

de, os mesmos seis elementos”.
Para 2016/2017, este dirigente

sublinha o propósito de “dar
continuidade à recuperação fi-
nanceira” do Centro Desportivo
de São Bernardo e, naturalmen -
te, “proporcionar condições pa -
ra que a equipa sénior mascu-
lina faça uma bela campanha
na I Divisão Nacional, sem es-
quecer todas as outras equipas
nos diversos escalões”.SL

Página 4



A5

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,01 x 20,26 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 69700149 26-05-2017

Alavarium discute
presença na fase final
Objectivo Formação aveirense quer aproveitar “factor-casa” para chegar à discussão
do título nacional. O universo do clube coloca equipas no topo da modalidade

Sérgio Loureiro

O Alavarium - Andebol Clube
de Aveiro vive, por estes dias,
momentos de regozijo, orgulho
e natural ansiedade. Este fim-
de-semana, o colectivo júnior
feminino, orientado por Juan
Marques, discute, no seu pavi-
lhão, uma das duas vagas, ainda
disponíveis, que dão acesso à
fase final nacional onde já estão
Maiastars e Alpendorada.

Numa “poule” de três equipas,
Alavarium, Clube Sport Ma-
deira e Colégio de Gaia centram
esforços e dedicação em Aveiro,
num fim-de-semana emocio-
nante e de muita adrenalina.
“Organizar esta fase intermédia
no nosso pavilhão, com todos
os custos inerentes a alimenta-
ção, estadia, etc., representa um
esforço financeiro, considerá-
vel, da nossa parte, com o ob-
jectivo claro de proporcionar as
melhores condições para a
nossa equipa garantir o apura-
mento”, referiu Paulo Elísio,
presidente do Alavarium.

E o primeiro embate é já ao
final desta tarde, a partir das
19.30 horas, opondo o Alava-
rium ao Colégio de Gaia. Ama-

nhã, com início às 17 horas, será
a vez de Clube Sport Madeira e
Colégio de Gaia medirem for-
ças. Para domingo, às 15.30 ho-
ras, está agendado o derradeiro
encontro entre Alavarium e
Clube Sport Madeira. No final,
fazem-se as contas: duas equi-
pas seguirão para a fase final, a
ser disputada daqui por 15 dias.

Há muito mais Alavarium
A época 2016/2017 ficará, se-

guramente, marcada como
mui to positiva. E se no que diz
respeito à conquista de troféus
ainda há tempo e jogos para ac-
tualizar o palmarés do clube, no
desempenho desportivo as ra-
zões para festejo são variadas.

Continuando no sector femi-

nino, a equipa principal, orien-
tada pelo regressado Carlos
Neiva, alcançou o terceiro lu-
gar final, sucumbindo apenas
diante das novas campeãs na-
cionais, o Colégio de Gaia. A
temporada, ainda assim, tem
novo capítulo, marcado já para
o dia 3 de Junho, com a meia-
final da Taça de Portugal, co-
locando, frente-a-frente, o Ala-
varium ao Madeira SAD, no
Multiusos de Fafe, a partir das
11 horas. “Sabemos que elas vi-
rão desapontadas, por terem
perdido o campeonato, mas
nós vamos querer ganhar o
jogo”, apontou Paulo Elísio.

No que toca aos masculinos,
o panorama volta a ser de al-
guma satisfação, conforme nos

conta o presidente do clube.
“Os seniores ainda têm hipó-
teses de subida à II Divisão Na-
cional, embora tenham perdido
o último jogo, em casa, frente
ao Póvoa do Varzim, nosso ad-
versário directo. Mas, como
disse, continuamos na luta. Os
juniores ficaram no 4.º lugar, na
fase final da II Divisão. Os nos-
sos juvenis estão na I Divisão,
enquanto a equipa de Iniciados
conquistou o 4.º lugar na sua
série, onde estavam Benfica,
São Bernardo e Sporting”.

O relatório e contas apre-
senta-se favorável. Paulo Elísio
admite que esta tem sido “uma
época com muitas despesas”,
com um orçamento de aproxi-
madamente “80 mil euros. Pode
não dar lucro, mas o que não
queremos é que dê prejuízo”,
sublinha. Ao todo, o universo do
Alavarium faz-se representar
por 14 equipas, 230 atletas e 50
dirigente. “É, de facto, uma es-
trutura pesada. Só para se ter
uma ideia, no fim-de-semana
do 25 de Abril, estivemos em 19
jogos a nível nacional,” enfatizou
o dirigente.

Mas o futuro próximo é já
hoje. As juniores de Juan Mar-
ques lutam pelo acesso à fase
final onde se jogará para ser
campeão nacional. |

Paulo Elísio regozija-se pelo facto do clube organizar esta fase

ARQUIVOAndebol
Juniores Femininos
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

26 DE MAIO DE 2017 SEXTA-FEIRA, Edição n.º 10.617 DIÁRIO | 0,70 EUROS

Este jornal
vale 1,20 € 
nos postos 

Veja como na
coluna de ofertas

Hoje, com o seu jornal, 
a revista
PME Aveiro
Excelência e Líder 2017

Falta de voluntários
preocupa o Banco
Alimentar de Aveiro
Campanha da Primavera | P12

Feira Vocacional 
é uma aposta ganha 
por parte do município
Aveiro | P5

Juniores do Alavarium
discutem em “casa”
presença na fase final 
Andebol | P25

Jorge Monteiro
sagra-se campeão
nacional universitário
Squash | P27

ATAQUE DE CÃO DÁ
MULTA DE 675 EUROS
O animal saiu pelo portão quando o dono limpava a jaula e mordeu com violência uma
mulher que passava na rua. O caso aconteceu em 2012, em Vale de Cambra  Página 11

Três parceiros vão transformar completamente as vidas de 13 famílias em Sever do Vouga Página 16

iReabilitaçãoi 

ichega a 13 casasi 

PAULO RAMOS
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FRANCA CINBIAlk _ 
LUTA PBA I NEM 
Cinco portugueses lutam 
para que os seus clubes 
disputem aldivisão do 
andebol francês em 2017/18. 
Pela manutenção, o Cesson 
Rennes, de Wilson Davyes, 
empatou no S. Raphael (29-
29). O Creteil, de Nuno Grilo 
(três golos),perdeu com o 
Toulouse (27-29). Na divisão 
inferior, Nuno Gonçalves, 
pelo Istres, e Flavio Fortes e 
Ricardo Candeias, pelo 
Pontault, jogarão o play-off. 
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NIDBOL LUSOS 
PERDBI NA PO= 
Tiago Rocha (três golos) e 
Gilberto Duarte (dois), pelo 
Wisla Plock, começaram o 
play-off que decidirá o título 
polaco de andebol, com uma 
derrota, em casa, frente ao 
Kielce, por 24-25, num jogo 
que ao intervalo estava 
empatado a 12 golos. O 
segundo encontro, em casa 
do adversário, que é penta-
campeão e campeão 
europeu, disputa-se amanhã. 
-AUGUSTO FERRO 
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NOME: Josip Misic 
BI, Vinkovd, Croácia, 28/6/1994 
(22 anos),1,84 m e79 kg 
POSIÇÃO: Médio-centro 
CLUBES: Osijek (CRO), Spezia 
(ITA) e Rijeka (CRO) 

TAMBÉM OBSERVADOS 

NÔME: Mario Gavranovi 
BI: Lugano, Suíça, 24/11/1989 
(27 anos),1,75m e 73kg 
POSIÇÃO: Avançado 
CLUBES: lugano (SUO, Yverdon 

Neuchâtel Xamax (SUL), 
Schalke 04 (ALE), Mainz (ALE), 
Zurique (SUL) e Rijeka (CRO) 

NOME: Josip El 
BI: Sptit, Croácia, 25 
(23 anos),1,92m e 75kg 
POSIÇÃO: Defesa-central 
CLUBES: Haiti uk Split (CRO), Ia- 
zia Grosseto (ITA), Aalen 
(ALE), Honvéd (HUN), Aarhus 
(DIN) e Rijeka (CRO) 

OBSERVAÇÕES INTENSAS NAS ÚLTIMAS SEMANAS 

CACAM 
Efillt RIJEKA 
Sporting identificou vários 
alvos na Croácia e está a 
tentar negociar os termos 
de um acordo conjunto 
por Bradaric e Misic 

ALEXANDRE MOITA 

E RICARDO GRANADA 

EB A preparação da próxima 
temporada continua a todo o va-
por em Alvaiade e, apesar de on-
tem ter acompanhaçio a equipa de 
Andebol na viagem até à Romé-
nia, Bruno de Carvalho já deixou 
vários dossiês adiantados no que 
às contratações diz respeito. 

De acordo com informações re-
colhidas por Record, os leões 
identificaram na Croácia - mais 
concretamente no campeão Ri-
jeka - potenciais alvos para au-
mentar as opções às ordens de Je-
sus, com destaque para os médios 

A CONTRATAÇÃO DOS DOIS 
INTERNACIONAIS CROATAS 
PODERÁ ATINGIR VALORES 
PRÓXIMOS DOS 8 MILHÕES 

Bradaric e Misic, dois internacio-
nais croatas, de 25 e 22 anos respe-
tivamente, que 'encheram as me-
didas' ao treinador leonino. 

O primeiro jogador a ser asso-
ciado ao Sporting foi o lateral-di-
reito Stefan Ristovski, mas a opção 
leonina acabou por recair em Pic-
cini (ex-Betis). No entanto, du-
rante as observações feitas ao de-
fesa macedónio, os leões identifi-
caram mais quatro potenciais al-
vos: além dos dois referidos mé-
dios, também o defesa -centralJo-
sip Elez e o avançado Gavranovic 
entram na lista de potenciais re-
forço do emblema leonino. 

Após várias semanas de intensas 
observações, os leões vão regres-
sar na próxima semana à Croácia 
para assistirem `in loco' ao derra-
deiro jogo da época do Rijeka, na 
final da Taça da Croácia, frente ao 
Dínamo de Zagreb. Essa poderá 
ser a altura ideal para os dirigentes 
leoninos tentarem negociar os 
termos de um acordo conjunto. 

Negócio de 8 MC 
Josip Misic e Filip Bradaric são as 
principais prioridades do Sporting 
e, para garantir os dois médios, os 
leões terão de desembolsar valo-
res próximos dos 8 milhões de eu-
ros. Refira-se que Bradaric estava 
muito perto de rumar ao Bolonha, 
mas segundo a imprensa croata, a 
entrada em cena de um novo clu-
be (possivelmente o Sporting) terá 
deitado por terra o princípio de 
acordo que o Rijeka tinha alcança-
do como emblema italiano, fixado 
nos 5 milhões de euros. 

Bem referenciados 
Além dos dois médios, o Sporting 
também reuniu indicações positi-
vas do possante defesa Josip Elez e 
do segundo avançado Gavrano-
vic. O central, de 23 anos, esteve 
emprestado ao Rijeka pela Lazio, 
tem apenas mais um ano de con-
trato e não entra nas opções dos 
romanos para a nova época. O in-
ternacional suíço, de 27 anos, é um 
dos melhores marcadores da for-
mação croata (16 golos em todas as 
provas) e encaixa perfeitamente 
no perfil de 'avançado móvel' de-
sejado por Jesus para 2017/18. 

MI SIC 
NOME: Filip Bradaric 
BI: Split,Croácia,11/1/1992 
(25 anos),1,85 m e 77 kg 
POSIÇÃO: Médio-defensivo 
CLUBES: Hajduk Soa (CRO),Prí 
rac Stobrec (CRO) e Rijeka (CRO) 
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ESTA SEXTA 
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COMECE JÁ A SONHAR MAIS. MUITO MAIS. 

MAIS  NÃO PERCA È 
6 CROMOS 
PARA 
O  POSTER 
BENFICA 
CAMPEÃO 

Diretor. Diretores Adjuntos: 
António  Magalhães  i  Bernardo Ribeiro  e  Nuno Farinha FC PORTO P.  12/13 E 35 

DRAGÃO APOSTA FORTE  NO  LATERAL 

VEM  PARA FICAR 
NUNO ESPIRITO SANTO 

A CAMINHO DO WOLVERHAMPTON 

a. 

c 

o 

MÉDIOS  MISV 
E  BRADARIC • 
SÃO REFORÇOS 
PRIORITÁRIOS 

BATTAGLIA  SONDADO. 
SP. BRAGA  QUIS JEFFERSON, 
PAULTTPLIVEIRA E IURI 
MEDEIROS NO NEGÓCIO 

 ENTREVISTA P. 28 

ALTERAÇÕES NA  PRÉ-TEMPORADA 

SEIXAL ENTRA 
EM OBRAS 

AILTON, 
CARUNHOS 

E BRUNO 
GOMES 

Boris Becker 
"João Sousa 

e Gastão Elias 
têm muita 

qualidade" 

rs4 
o 

BENFICA 
P  f  A 9 
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PRIMEIRA BARREIRA Norberto Santos 
Redator principal 

•  

O projeto do Sporting 
EM Começou a contagem de-
crescente para a inauguração do 
Pavilhão João Rocha. a 21 de ju-
nho, e aos poucos começam a ser 
conhecidos os contornos do pro-
jeto do Sporting para o próximo 
ano para as modalidades. A prin-
cipal novidade é o regresso do vo-
leibol, viabilizado por uma figura 
carismática como Miguel M aia, 
que arrasta o atual selecionador 
nacional Hugo Silva para uma 
missão: destronar o Benfica e 
marcara diferença para o Sp. Es-
pinho e Fonte do Bastardo. Se o 
Sporting tiver uma equipa com-
petitiva. tudo será diferente para 
bem do voleibol. É preciso fazer 
uma aposta forte e, como se sabe. 
qualquer mau resultado é visto 
com outros olhos, um pouco à se- 

TU DO SERÁ DIFERENTE SE 
OS LEÕES TIVEREM EM 2018 
UM PLANTEL COMPEITTIVO 
NO VOLEIBOL 

melhança do que se tem passado 
no ciclismo, onde os leões têm di-
ficuldade em aproximar-seda 
alta voltagem dos corredores do 
FC Porto. Até agora não tem tido 
grandes sucessos desportivos 
nas duas rodas. 

°hóquei em patins e o andebol 
vao coabitar no Pavilhão João 
Rocha Será através destas duas 
modalidades que o Sporting se 
pode afirmar a nível nacional e 
internacional. Nos últimos dois 
anos, a direção investiu muito 
dinheiro e apesar da conquista  

da Taça CERS em 2015, a verdade 
é que isso soube a pouco para 
um plantei cheio de vedetas. 
Fica a expectativa - não o benefi-
cio da dúvida - para a época 
2017/2018. No andebol, tudo está 
ainda em aberto e há boas razões 
para acreditar que o Sporting 
possa conquistar amanhã a 
Taça Challenge, na Roménia, e o 
campeonato na próxima quar-
ta-feira. Nào será o andebol a sal-
var as críticas feitas pelo presi-
dente Bruno de Carvalho e que 
levaram Vicente Moura a pensar 
mais na sua saúde. Mas o antigo 
líderdo COP ainda teve saúde 
para festejar no atletismo o títu-
lo de campeão europeu femini-
no em pista, em 2016,e três cam-
peonatos nacionais no futsal. 
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Arranca hoje no Estádio do Viveiro, com seis clubes nacionais na fase de qualificação
 
A Nazaré já era uma referência do futebol de praia, mas entre hoje e o próximo dia 4 de junho torna-
se a capital da modalidade, com a realização da Euro Winners Cup.
 
O campeão nacional, Sporting, e o super-reforçado Sp. Braga - que conta com onze campeões
mundiais nas suas fileiras -, estão entre os favoritos nesta 'Champions' da areia, troféu que reúne 64
equipas masculinas e 20 femininas no Estádio do Viveiro, recinto com capacidade para 1.600 lugares
sentados.
 
Continuar a lerA equipa da casa, o Sótão, também teve entrada direta no quadro principal. A partir de
hoje, e até domingo, disputa-se a fase de qualificação, uma das novidades nesta edição de uma
competição que se realizou nos últimos três anos em Catania, depois de um ano de estreia também
em Itália, em San Benedetto del Tronto.
Casa do Benfica de Loures, V. Setúbal, Vila Franca do Rosário, Amigos da Paz, Nacional e Belenenses
são os clubes nacionais que lutam por uma vaga no quadro principal, sendo apurados os sete
vencedores dos grupos da fase de qualificação, além do melhor segundo.
 
Depois de ser 3º classificado nas edições de 2014 e 2016, o Sp. Braga aposta forte este ano, tendo
contratado cinco brasileiros campeões do Mundo: Mão, Bruno Xavier, Catarino, Bokinha e Mauricinho.
Se juntarmos Bruno Torres, Jordan Santos, Bruno Novo, Nuno Hidalgo, Léo Martins, Bê Martins e José
Maria percebe-se que os Guerreiros têm "um plantel de sonho", tal como admite o técnico, João
Marques. O Sporting, que também é favorito, estagia na Figueira da Foz, procurando a afirmação na
Europa.
 
Gabino Renales, vice-presidente executivo da Beach Soccer Worldwide (BSWW), entidade
organizadora do torneio, espera "dias de espetáculo". "As equipas estão fortes e é positivo ver tantas
estrelas nas várias equipas. Isso torna este evento muito atrativo em termos competitivos", salienta o
dirigente.
 
Município investe na promoção
 
Para o presidente da Câmara da Nazaré, a realização da 'Champions' integra-se na "estratégia de
promoção internacional" do município. Walter Chicharro antevê um retorno para o tecido económico
local "muito significativo", dado que as 84 equipas em prova (64 masculinas, juntando a fase de
qualificação, e 20 femininas) vão trazer quase mil atletas ao concelho.
 
"Durante 10/12 dias, a Nazaré vai estar cheia, numa época do ano em que não era habitual.
Queremos contrariar a sazonalidade e é nesse sentido que apostamos em grandes competições
desportivas", explica o autarca. O Europeu de andebol de praia do ano passado, o Nazaré Challenge e
o Capítulo Perfeito, na Praia do Norte, que geraram um retorno mediático na ordem dos 7 milhões de
euros, comprovam-no. A realização da Euro Winners Cup é uma aposta forte, mas com precauções.
"Assinámos um acordo válido por um ano, devido à realização das eleições autárquicas, mas a
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expectativa é que a prova se realize na Nazaré durante três anos", sublinha.
 
A vinda da prova para a Nazaré justifica-se, segundo a BSWW, pela "grande tradição da modalidade".
"Estreamos um novo formato, com mais equipas, para alargar o leque de clubes e esperamos que os
atletas e comitivas possam desfrutar da proximidade com a vila, da gastronomia e da hospitalidade
dos nazarenos", antevê o 'vice' Gabino Renales.
 
Autor: Joaquim Paulo
 
03h21
 
Joaquim Paulo

Página 13



A14

Sporting com esperança comedida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-05-2017

Meio: Record Online Autores: Norberto Santos

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cf284f92

 
Bruno de Carvalho viajou com a equipa para a Roménia. Sporting leva 9 golos de vantagem
Quando está em disputa um título europeu em modalidades de pavilhão, Bruno de Carvalho está
presente. Foi assim há dois anos, em Igualada, Espanha, na conquista da Taça CERS com o hóquei em
patins e, desta feita, o presidente do Sporting também quis acompanhar a equipa de andebol, que
amanhã disputa a 2ª mão da final da Taça Challenge, na Roménia, com o Potaissa Turda.
Os leões levam na bagagem uma vantagem de 9 golos, depois da vitória no último domingo, em
Almada (37-28), mas esse resultado não confere um ambiente de franco otimismo face às condições
que as equipas visitantes costumam enfrentar na Roménia.
 
Continuar a ler"Esperamos dificuldades perante uma equipa que vai começar logo desde início a tentar
reduzir a vantagem da 1ª mão. O Sporting tem de entrar tranquilo, pois sabemos o que eles vão
fazer. Estamos preparados para isso e queremos ganhar, de forma a terminarmos a prova só com
vitórias", garantiu o técnico Hugo Canela.
Apesar de estarem a recuperar de lesões, Frankis Carol e Cláudio Pedroso integraram a comitiva
leonina, mas em princípio não devem ser chamados por Hugo Canela, que enalteceu o comportamento
dos jogadores na reta final do campeonato.
 
"Estamos a ficar muito perto das decisões e é chegada a altura de o Sporting ganhar. A equipa tem
lutado pelos títulos", sustentou o responsável técnico, que no início deste ano rendeu o espanhol Zupo
Equisoain devido aos maus resultados.
 
Canela lembrou que o conjunto leonino deve ter em atenção um conjunto de situações e, por isso, a
"equipa não pode perder a cabeça", numa clara referência a eventuais polémicas criadas em redor da
arbitragem. "Temos de pensar positivo e só a vitória nos interessa. Não vai ser fácil porque os
romenos já recuperaram em casa uma desvantagem de oito golos na Islândia", lembrou.
 
O capitão Carlos Carneiro fez notar que no seu palmarés nunca ganhou a Taça Challenge. "É a taça
que me faz falta e temos condições para a ganhar."
 
Autor: Norberto Santos
 
00h45
 
Norberto Santos
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Por Record
Quando está em disputa um título europeu em modalidades de pavilhão, Bruno de Carvalho está
presente. Foi assim há dois anos, em Igualada, Espanha, na conquista da Taça CERS com o hóquei em
patins e, desta feita, o presidente do Sporting também quis acompanhar a equipa de andebol, que
amanhã disputa a 2ª mão da final da Taça Challenge, na Roménia, com o Potaissa Turda.Os leões
levam na bagagem uma vantagem de 9 golos, depois da vitória no último domingo, em Almada (37-
28), mas esse resultado não confere um ambiente de franco otimismo face às condições que as
equipas visitantes costumam enfrentar na Roménia."Esperamos dificuldades perante uma equipa que
vai começar logo desde início a tentar reduzir a vantagem da 1ª mão. O Sporting tem de entrar
tranquilo, pois sabemos o que eles vão fazer. Estamos preparados para isso e queremos ganhar, de
forma a terminarmos a prova só com vitórias", garantiu o técnico Hugo Canela.Apesar de estarem a
recuperar de lesões, Frankis Carol e Cláudio Pedroso integraram a comitiva leonina, mas em princípio
não devem ser chamados por Hugo Canela, que enalteceu o comportamento dos jogadores na reta
final do campeonato."Estamos a ficar muito perto das decisões e é chegada a altura de o Sporting
ganhar. A equipa tem lutado pelos títulos", sustentou o responsável técnico, que no início deste ano
rendeu o espanhol Zupo Equisoain devido aos maus resultados.Canela lembrou que o conjunto leonino
deve ter em atenção um conjunto de situações e, por isso, a "equipa não pode perder a cabeça",
numa clara referência a eventuais polémicas criadas em redor da arbitragem. "Temos de pensar
positivo e só a vitória nos interessa. Não vai ser fácil porque os romenos já recuperaram em casa uma
desvantagem de oito golos na Islândia", lembrou.O capitão Carlos Carneiro fez notar que no seu
palmarés nunca ganhou a Taça Challenge. "É a taça que me faz falta e temos condições para a
ganhar."
 
00:45  por
 
Record
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