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ANDESOL 

Campeonato 
antes da Europa 
- Sporting e FC Porto hoje em 
ação, antes dos compromissos 
europeus do fim de semana 

O Sporting recebe hoje o Arsenal Devesa 
(19 horas) e pode colocar-se na liderança 
provisória do Andebol 1, em jogo em 
atraso da 10.a jornada, com os campeões 
nacionais a registarem cinco vitórias 
seguidas na prova. Já o FC Porto abre a 
11.a ronda a deslocar-se ao Restelo para 
enfrentar o Belenenses (20 horas) que  

CALENDÁRIO 
-, Andebol 1 -10.a Jornada-3. Hoje 

Sporting—Arsenal Devesa 19.00 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa 
4 11.°  Jornada 
Belenenses—FC Porto 20.00 h 
Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa 

vem de preciosa vitória no Funchal 
contra a Madeira SAD. Porém, os dragões 
respiram vitórias: 7 sucessos seguidos na 
competição! Sábado leões e dragões têm 
competições europeias: o Sporting na 
Ucrânia diante do Motor Zaporozhye para 
a Liga dos Campeões, o FC Porto recebe 
o Fuchse Berlin na ta mão da la 
Eliminatória da Taça EHF! H, C. 
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A Académica somou a sétima
derrota em outros tantos jogos
no Nacional da 2.ª Divisão ao
perder por 30-34, em casa,
diante da 1.ª classificada Juve
Lis. Apesar de uma exibição
muito boa durante 55 minutos,
os estudantes não resistiram à
ponta final dos leirienses. Um
desfecho amargo para os anfi-
triões que estiveram quase
sempre em igualdade ou supe-
rioridade no marcador.

Foi um jogo sempre muito
equilibrado com algumas va-
riações no marcador, em que a
Juve Lis acabou a primeira
parte a ganhar por um golo de
diferença. Na segunda parte, a
Académica entrou bem na par-
tida e esteve quase sempre em
vantagem até aos 50 minutos,
altura em que estando em van-
tagem numérica e no marca-
dor (por dois golos) e com
posse de bola acabou por não
concretizar e sofrer, o que pro-
porcionou a motivação neces-

sária ao antagonista que foi ca-
paz de inverter o rumo dos
acontecimentos. O esforço final
dos academistas revelou-se in-
suficiente, período em que co-
meçou a faltar algum discerni-
mento à equipa.

A formação conimbricense
vai agora no sábado até à ilha
de Santa Maria, no arquipélago
dos Açores, procurar o pri-
meiro triunfo no reduto dos
Marienses.

Juvenis e iniciados
não foram felizes
Ao nível das camadas jovens a
Académica também não teve
motivos para sorrir. Os juvenis,
por exemplo, perderam em S.
Paio de Oleiros por 37-27, num
jogo marcado por alguma du-
reza por parte dos jogadores da
casa, enquanto os iniciados re-
gistaram uma derrota por 22-
26 diante do S. Bernardo. Os in-
fantis, por seu turno, depois de
dominarem o jogo quase todo
acabaram por ceder no terreno
do Alavarium já nos minutos
finais por 21-20. |

AAC fez suar o líder
mas não evitou desaire

Iniciados da AAC perderam na recepção ao S. Bernardo

Andebol
Nacional da 2.ª Divisão
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José Roque

A equipa feminina de andebol
da SIR 1.º de Maio/ADA CJB
venceu no domingo em casa
o Shqiponja, do Kosovo, por
37-22, na segunda mão da ter-
ceira ronda da Taça Challenge,
apurando-se para os oitavos
de final da prova.

O conjunto de Picassinos,
que voltou a mostrar-se supe-
rior às kosovares e já vencia
por 18-13 ao intervalo, tinha
vencido no sábado por 38-16,
também em casa, apurando-
se com um agregado de 75-38.

“Queremos agradecer a to-
dos os que nos apoiaram e aju-
daram a que nada falhasse
neste marco histórico: aos nos-
sos patrocinadores, à Câmara
Municipal da Marinha Grande,
à Junta de Freguesia da Mari-
nha Grande, a todos os direc-
tores e dirigentes da SIR 1º de
MAIO, a todos os pais e atletas
que ajudaram e colaboraram

das mais variadas formas, à
Sodicentro que disponibilizou
gentilmente uma carrinha para
conseguirmos assim assegurar
o transporte das equipas, à fa-
mília SIR. Sem vocês, nada
disto era possível”, escreveu o

clube na sua página oficial no
Facebook.

Trata-se de um momento
histórico para a Marinha
Grande, não só por ser uma
estreia de uma equipa mari-
nhense em competições euro-

peias, mas também porque as-
segurou a passagem à próxima
eliminatória, fase à qual tam-
bém tentará chegar o Alava-
rium, a outra equipa portu-
guesa em prova, enfrentando
as sérvias do ZJRK Bor RTB.|

SIR/CJB faz história 
ao chegar aos ‘oitavos’ 
da Challenge Cup
Europa Equipa feminina de Picassinos não sentiu dificuldades para superar a for-
mação do Kosovo em dois jogos realizados na Marinha Grande

Equipa de Picassinos venceu as duas mãos, em casa, frente a uma equipa kosovar sem argumentos

SIR/CJB
Andebol
Feminino
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Andebol

Arsenal da Devesa
visita hoje Sporting
O Arsenal da Devesa desloca-se hoje à capital on-
de, a partir das 19h00, defronta o Sporting, no 
Pavilhão João Rocha, em encontro em atraso da 
10.ª jornada do campeonato nacional de andebol. 

No próximo sábado é a vez do Arsenal rece-
ber o Boa Hora, no Flávio Sá Leite, a partir das 
21h00, em encontro da 11.ª jornada. Quanto ao 
ABC, também no sábado, visita o Xico (18h00).
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1R,egistm 
Sérgio Morgado é o guarda.redes 

ternacional de sempre português mais in  
avista: cerca de 120 miúdos compõem 

• s escalões de formação do clube 

g 

7G 

Morgado descreve-o como 
"muito mais rápido", algo a 
que ainda se está a adaptar. 
"Eu sei que as pessoas gostam 
de ver mais golos, mas no nos-
so tempo é que era espetacu-
lar. Na altura, não era fácil en-
trar numa defesa, era preciso 
trabalhar muito", justifica. 
"Agora, também se trabalha, 
mas é diferente. É velocidade, 
rapidez, até já se pode tirar o 
guarda-redes e jogar em van-
tagem numérica.Tenhode me 
adaptar", reconhece. 

Apontam-me 
como exemplo, 
Inas SOU SÓ mais 
um, não sou mais 
do que ninguém" 
Sérgio Morgado 
Guarda-redes do Boavista 

No Boavista entre os jovens 
O Boavista, que já andou várias temporadas na I Divisão 
e até já foi terceiro classificado - em 1995/96, sob o 
comando de José Magalhães - está no escalão secundá-
rio, sendo segundo classificado, com os mesmos pontos 
do Fermentões, da Zona Norte. Tem um plantel formado 
basicamente por jogadores jovens, mas não falta quem 
diga serem as defesas de Sérgio Morgado um dos 
segredos da surpreendente campanha do Boavista. "Isso 
não é verdade, repito que há aqui jogadores jovens com 
muito valor", responde o guarda-redes. 

Esteve retirado nove épocas, mas ainda é o sétimo mais internacional, com 188 jogos, 
137 pela equipa AA. Voltou por amizade e defende a baliza do Boavista, segundo na ll Divisão 

• 

e é exemplo aos 43 anos 
voltou 

Tem 43 anos e é tnn dos 
segredos das seis vitórias 
consecutivas que coloca-
ram o Boavista na luta pela 
subida de divisão. Voltou a 
convite do treinador Jorge 
Carvalho e acha o andebol 
atual "mais rápido» 

RU1GUIMARAES 
O» É o mais novo de dois ir-
mãos, grandes figuras do an-
debol português, ambos guar-
da-redes ejá retirados. Perdão, 
apenas um, Paulo Morgado, o 
mais velho, de 45 anos. Isto 
porque, nove temporadas de-
pois de ter terminado a carrei-
ra, Sérgio, de 43, voltou nesta 
época a jogar, pelo Boavista, 
na Il Divisão. "Foi um convite 
de amigos, do Jorge Carvalho 
e do Hugo Mota. Além disso, o 
Boavista tem uma boa estru-
tura, com gente comoo Eduar-
do Ferreirae °Jorge Rodrigues, 
que conheço há muitos anos. 
Desafiaram-me e a minha pri-
meira reação foi rir, mas agora 
aqui estou", conta Sérgio Mor-
gado, o sétimo andebolista 
português mais internacional  

de sempre. 
"Se ainda defendo umas bo-

las? Pelo menos tento [ri-se]. 
Como sempre, procuro fazer 
o meu melhor", responde o 
guardião, que havia jogado o 
Campeonato Nacional pela 
última vez em 2007/08, pelo 
ISAVE. " O bichinho está sem-. 
pre cá dentro, até já tinha an-
dado pelos Masters", recorda, 
referindo-se às experiências 
no Masters Porto, pelo qual foi 
duas vezes campeão europeu 
de veteranos (ver quadro). 
"Além disso, quando é para 
nos ajudarmos uns aos outros, 
estou sempre presente. Não é 
fácil, a minha vida não me per-
mite vir de Braga e treinar as 
mesmasvezes que osmeusco-
legas, mas procuro ajudarden-
tro dos possíveis", completa. 
"Integrei-mebem, o Boavista 
tem um grupo fantástico e jo-
gadores com potencial para a I 
Divisão, que encaram o ande-
bol como deve ser", diz ainda, 
referindo-se a Jorge Carvalho 
como "um treinador que sabe 
cativar os atletas". 

Sobre o andebol de agora, 

Sérgio Morgado 
LUANDA (ANGOLA)  
Data de nascimento 
19/07174  (43 anos)  
Posição: guardarodos 
Clubes: ABC XicoAndoboL FC Porto, 
ÁgualiSantio.ISAVE Boarlota 

1CanipsonstoNadoaal(FC Porto)  
1 Taçado Portugal  (Águas Santas)  
2 Suportaças  (FC Porto)  

188Internadonall~ 
137IntorttadotaihraçbosAA 
Três europeus: Portupar1994. 
Crokia2000•Suicia2002 
Dois mundiais: França2001 
•Portugar2003 
Campeão europeu de oub-18 
(Suiça,1992) 
Medalha do bronze no "tunda! de 
oub-2I  (Argentina,1995)  
Campeão Europeu de agastar. 
(França2015 e Portugal'2017) 

Página 5



A6

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 4,44 x 17,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72222863 15-11-2017

Campeonato Nacional - 
Jogo em atraso da 10.a 
jornada:Sporting-Arsenal, 
19h00; Jogo antecipado da 
11.a jornada: Belenenses-FC 
Porto, 20h00. 

flrçBC+! 
Europe Cup - Fase de 
grupos. FC Porto-Kataja 
Basket, 20h30; 
Benfica-Bakken Bears, 
21h00. 
Campeonato da Liga -
Jogo em atraso da 6.a 
jornada: V. 
Guimarães-0varense, 
21h00. 

Sub-16 - Torneio Triangular: 
Portugal-Bélgica, 16h00, 
Cidade do Futebol. 

European 
Championships, 
a decorrer no Clube de 
Ténis do Estoril, até dia 18. 
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SPOIMING 
E FC poRm 
JOGAM HOJE 
LeõesrecebemoArsenal, 
emjogoematrasodain.a 
jomada,edragõesjogamno 
Restelo,comoBelenposeq, 
emantedpaçãodamaronda 

oe•OFC Porto tem, esta noi-
te, um duro teste à série de 
nove vitórias consecutivas 
que leva entre campeonato e 
Taça EHF. Os dragões - que no 
sábado jogam no Dragão Cai-
xa, como Fuchse Berlim, líder 
dá Bundesliga, em jogo a con-
tar paraa terceira eliminatória 
da EHFCup -tiveramde ante-
cipar a visita ao Restelo, de-
frontando, a partir das 20 ho-
ras, o Belenenses. A equipa de 
João Florêncio está a fazer um 
bom campeonato, leva sete 
vitórias nos 11 jogos que já 
cumpriu e, na ronda anterior, 
venceu o Madeira SAD, no 
Funchal. Um recinto onde, à 
segunda jornada, os azuis e 
brancos perderam, por 29-25. 
No Pavilhão João Rocha, o 
Sportingteráumamissãobem 
mais facil: recebe o Arsenal da 
Devesa, na partida que fecha a 
10.a jornada e que os leões não 
disputaram no sábado devido 
ao compromisso para a Liga 
dos Campeões. —u.e. 
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O canotsta Emanuel Silva foi um dos homenageados 

Florinel Baltaru, atleta do kickboxing, recebeu prémio 

+ Câmara de Braga distinguiu as equipas e os desportistas da 

cidade que se destacaram este ano, nas mais diversas modalidades 

Theatro Circo 
aplaude campeões 

A Associação Académica da Universidade do Minho foi uma das distinguidas da noite 

r-  Pelo quarto ano consecu-
tivo, a Câmara Municipal de 
Braga organizou a Gala do 
Desporto para distinguir 
aqueles que mais se destaca-
ram na cidade. O Theatro 
Circo foi o palco da festa e 
encheu-se para aplaudir os 
premiados, com alguns ilus-
tres entre a plateia, como 
Alan, do Braga. 

Os títulos nacionais e in-
ternacionais alcançados pe-
los clubes e atletas também 
foram reconhecidos pelo 
município, numa gala que se 
revelou transversal a todas as 
modalidades desportivas, 
dado que o fator eclético é 
sempre primordial nesta ini-
ciativa. Do desporto adapta-
do, à dança desportiva, pas-
sando pelo ténis, futebol, ka-
raté, andebol ou atletismo, 
houve 91 distinções, indivi-
duais e coletivos, no palco da 
principal sala de espetáculos. 

. Entre os distinguidos, des-
tacam-se Nuno Manso, eleito 
melhor árbitro da AF Braga e 
Vítor Silva, do Hóquei Clube 
Braga, distinguido como me-
lhor treinador. Já o galardão 
de melhor dirigente acabou 
nas mãos da Associação Aca-
démica da Universidade do  

Minho, Guilherme Freitas, do 
ABC. Emanuel Silva (canoa-
gem), Florinel Baltaru (ki-
ckboxing), Joana Vasconcelos 
(canoagem) e Rui Bragança 
(taekondo) também merece-
ram distinções. 

Ao IN, o autarca Ricardo 
Rio enalteceu os que, "em 
prol de uma modalidade, de 
um clube, de uma cidade e 
até do próprio país, alcança-
ram resultados de elevado 
mérito desportivo". ,.c. 
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A NDE ROL 

Triunfar é o único caminho 
para Sporting e FC Porto 
Se Sporting e FC Porto compe-
tem hoje para o Campeonato 
Nacional, mas em jornadas dis-
tintas. Depois de terem vencido 
o Besiktas para a Liga dos Cam-
peões, os leões voltam a concen-
trar-se na prova de maior im-
portância entre muros, rece-
bendo o Arsenal, numa partida 
em atraso da104  jornada. 

"Todas as equipas querem de-
monstrar o seu valor perante o 
campeão nacional em titulo. Te-
mos de basear o jogo naquilo que 
conseguimos e sabemos", apon-
tou ao site leonino o lateral-es-
querdo Bosko Bjelanovic. 

Em relação aos dragões, a ta-
refa é teoricamente mais com-
plicada. Os azuis e brancos des-
locam-se até à capital para de-
frontar o Belenenses - equipa 
que, em casa, só perdeu com 
Benfica e ABC -, num encontro 
antecipado da W jornada. "O 
Belenenses é tradicionalmente 
uma equipa que nunca entrega o 

ANDEBOL It 
10.,  jornada 

SPORTING 19hoo ARSENAL 

11 'ionlada 

BELENENSES 20hoo FC PORTO 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E D cm -G5 

028ENFICA 28 10 9 0 1 298-233 
&SPORTING 27 10 8 1 1 325-242 
&ABC 26 10 7 2 1 290-237 
OFCPORTO 25 10 7 1 2 301-277 
028ELENENSES 25 11 7 O 4 299-306 
02AVANCA 23 10 6 1 3 275-271  
&MAD. SAD 20 10 5 O 5 293-275 
02A. SANTAS 18 10 4 O 6 254-259 
0280A HORA 17 10 3 1 6 271-296 

MAIAISMAI 17 10 3 1 6 261-280 
02  XICO AND. 16 10 2 2 6 257-312  

ARSENAL 14 9 2 1 6 220-264 
02ACFAFE 13 10 1 1 8 248-302 

.95. 8ERNARD011 10 O 1 9 223-311 

jogo. De qualquer forma, esta-
mos mais preocupados em olhar 
para nós" , destacou Diogo Bran-
quinho ao Porto Canal. o D.M. 
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19.00 DIRETO SPORTING TV 

Andebol: 
Sporting-Arsenal 

O Sporting recebe hoje o Arsenal , 
num jogo do campeonato nacional 
de andebol. Os leões ocupam o 2.° 
posto da classificação, enquanto a 
equipa de Braga está em 12.°. 

01.00 DIRETO SPORT TV1 

Basquetebol: 
Charlotte-Cleveland 
EB Acompanhe o encontro que vai 
hoje colocar frente a frente os Char-
lotte H ornets e os Cleveland Cava-
liers, na liga norte-americana de bas-
quetebol, a N BA. TELEVISÃO 

Equipas preparam 
Taça de Portugal 
EllIDepois das emoções da Seleção, é tempo dos 
três grandes do futebol nacional prepararem os 
encontros da4.a eliminatória da Taça de Portu-
gaL Todos os pormenores no Hora Record, que 
será apresentado por Andreia Candeias. 
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