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Central do ABC reforçou a candidatura do campeão à revalidação do titulo 

«O jogador 
português 
também 
tem muita 
qualidade» 
Pedro Seabra satisfeito com êxito 
sobre leão o Quer manter título 

A
vitória do ABC em casa 
do Sporting foi como que 
um reafirmar das inten-
ções dos minhotos que, 
até ao momento, tinham 

perdido todas as partidas frente aos 
adversários diretos na corrida ao 
título. No final do encontro da 17.•' 
jornada e com o triunfo que colo-
cou os bracarenses no quarto lu-
gar, com três jogos em atraso, Pe, 
dro Seabra não escondia o orgulho 
no que o grupo acabara de fazer. 
«Vínhamos aqui para ganhar o jogo 
e deixar outra imagem depois do 
péssimo jogo que fizemos em Bra-
ga (29 - 38), numa altura complica- 

da para nós e com muitos jogos da 
Liga dos Campeões. Queríamos dei-
xar outra imagem perante uma 
equipa que fez um investimento 
muito grande e acabámos por con-
seguir dizer que o jogador português 
afinal também tem muita qualida-
de», elogiou o central do ABC. 

«O dinheiro não é tudo, mas não 
acredito que os orçamentos entrem 
em campo na hora de jogar. O que 

Para Pedro Seabra 
não são os orçamentos 
que entram em campo 
na hora de jogar 

entra é a qualidade e a vontade dos 
jogadores. Ninguém está a pensar 
nas dificuldades que passa, embo-
ra isso possa influenciar, mas quan-
do entramos em campo, o que está 
cm jogo é a qualidade das equipas. 
Fomos claramente melhores», con - 
siclerou o internacional português. 

«Sabíamos que era importante 
ganhar em Lisboa. Das quatro equi-
pas que são mais candidatas ao tí-
tulo fomos a que entrou na segui] -
da volta mais atrás, perdemos com 
os três rivais diretos e esta era uma 
boa oportunidade de começar a re-
cuperar terreno. Mas também temos 
a consciência de que uma fase mui-
to difícil para nós acabou. Não pe-
los jogos da Liga dos Campeões, 
porque isso era o que nós queríamos,  

e gostávamos de ter deixado uma 
imagem melhor, mas porque tive-
mos muitas lesões», relembrou. 
«Para este jogo já conseguimos vir 
com a equipa mais completa e acho 
que se notou a diferença. Saúdo ore 
gresso de Pesqueira e .Carlos Mar-
tins e, em princípio, em janeiro, 
José Costa e Miguel Sarmento tam-
bém se juntam ao grupo. Acho que 
toda a gente em Portugal tem cons-
ciência de que o ABC completo é 
urna equipa que merece muito res 
peito e somos, sem dúvida, candi 
datos ao título», avisou. «É o nos-
so objetivo desde que começou a 
época e é um objetivo que só ganhou 
ainda maior dimensão depois da 
Liga dos Campeões, que é onde to-
dos os atletas querem estar». 

Noruega 
campeã europeia 
pela 7.a vez 

Nórdicas têm já um total de 26 
medalhas ganhas. Ontem bate-
ram a Holanda na final (30-29) 

A Noruega conquistou, ontem, o Europeu 
feminino na Suécia, ao vencer a Holanda 
por 30-29. Foi o 7.° titulo europeu das 
norueguesas, autênticas rainhas da 
modalidade, sendo que foi o sexto 
Campeonato da Europa conquistado nas 
últimas 7 edições! E para se ter uma 
noçào mais clara do poderio e 
supremacia da Noruega, agora sob a 
égide do islandês Hergeirsson, basta ver 
que no histórico de todas as fases finais 
de Europeus, Mundiais e Jogos Olímpicos, 
as nórdicas somam 26 medalhas (12 de 
ouro, 8 de prata e 6 de bronze), mais uma 
no total que a França e mais duas que a 
Dinamarca, mas estas em masculinos e 
femininos. No que ao Europeu diz 
respeito, em 12 edições só em 2000 
falharam o pódio! A realeza da Noruega 
ficou bem patente neste Europeu (8 
vitórias em outros tantos jogos). Na final, 
quando a Holanda igualou a partida a 19 
golos, as jogadoras nórdicas impuseram 
parcial de 7-2 para não mais largarem a 
liderança. H. C. 
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Norueguesas continuam rainhas da Europa 

Por 
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AGENDA 

HOJE 

BILHAR, CAMPEONATO 
21h00 
Benfica-Sporting, sala de bilhar 

AMANHÃ 

ANDEBOL, CAMPEONATO 
20h00 
Benfica-ADA Maia/ISMAI, Luz 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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João Jacob marcou oito golos 

ANDEBOL 

Jacob lidem na Bene League 
AUSUSTOPSERO 
•s• O OCI Limburg Lions, 
deJoão Jacob, venceu o Quin-
tus, por 40-23, na Bene Lea-
gue e volta a liderar este cam-
peonato de andebol que inte-
gra clubes da Holanda e da 
Bélgica. Nesse jogo, o lateral 
português marcou oito golos 
e foi o melhor jogador. Ainda 
neste torneio, o Sasja, de Sér-
gio Rola, perdeu em casa do 
Hurry Up por 30-28, num 
jogo em que o andebolista  

luso marcou quatro golos. 
No campeonato húngaro, o 

português Álvaro Rodrigues 
viu o seu clube - o Csurgoi -
triunfar em casa perante o 
Oroshazi por 32-24, resulta-
do que o colocou no quarto 
posto. 

Finalmente, em França, a 
Starligue conclui a 12.a ron-
da, na qual o Cesson-Rennes 
perdeu em casa do Saran por 
30-26. Wilson Davyes mar-
cou cinco golos. 
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A Noruega conquistou, pela sétima vez, o 
título europeu feminino de andebol, ao bater 
a Holanda na final realizada em Gotemburgo 
(Suécia), por 30-29. As duas seleções já se 
tinham encontrado na final do último 
Mundial e no jogo que deu o bronze olímpico, 
com as nórdicas a triunfarem sempre. O 
terceiro posto foi para a França, que venceu a 
Dinamarca por 25-22. 
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ANDEBOL 

Noruega conquista 
título europeu feminino 

A Noruega revalidou ontem o título 
' europeu feminino ao vencer a Holanda. 
por 30-29, em Gotemburgo, tendo a Fran-
ça alcançado o bronze após vencer a Di-
namarca (25-22). Trata-se do 7.° título eu-
ropeu, 6.° nas últimas 7 edições. 
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