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111-. 

«É reconfortante jogar perante os nossos adeptos», salientou o pivô Tiago Rocha 

mais desporto 

ANDEBOL LIGA DOS CAMPEÕES 

Leão quer vencer 
na estreia em casa 
Sporting realiza amanhã primeiro jogo europeu no Pavilhão João Rocha 

o Confiança para enfrentar o Motor Zaporozhye, líder do Grupo D 

CARLA CARRIÇO 'ASf 

O
Sporting recebe amanhã 
os ucranianos do Motor 
Zaporozhye, líder do gru-
po D da Liga dos Cam-
peões. Será a estreia do 

Pavilhão João Rocha em jogos eu-
ropeus dos leões, que iniciaram da 
melhor forma o regresso à fase de 
grupos da Champi( >lis ao vencerem 
o Besiktas, na Turquia, por 30 -26. 
«É reconfortante jogar perante os 
nossos adeptos. Sabemos que tere-
mos o seu apoio para procurarmos 
mais unia vitória na Liga dos Cam-
peões», reconheceu o pivô Tiago Ro-
cha, autor do primeiro golo de sem-
pre no novo recinto do clube! 

Depois da prova europeia seguiu-
-se outra saborosa vitória para o 
campeonato, no Funchal, sobre o 
Madeira SAD, por .36-27. Êxitos que 
deram confiança à equipa liderada 
por Hugo Canela para o duelo de 
amanhã. «Foram dois jogos bastan-
te difíceis. Demos uma boa respos-
ta em ambos e queremos manter o 
nível nestas próximas partidas im-
portantes. São duas competições 
muito importantes para nós. Temos 
de estar preparados e estamos fo 
cados. Semana a semana temos jogo 
na Liga dos Campeões, tal como no 
campeonato e sabemos que todos 
os jogos são difíceis e queremos ul-
trapassa los com vitórias». 

E o que vale este Motor Zapo-
mzhye? Estreou-se na Liga dos Cam-
peões em 2013 e atingiu logo os 1/16 
de final onde só caiu perante o Kiel, 
fase que conseguiu atingir em 2015 
e ao play- off de acesso no ano se-
guinte. Em 2016 derrotou por duas 
vezes o ABC e reuniu no plantei al-
guns dos melhores jogadores da 
Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, além 

CALENDÁRIO 
Liga campeões Grupo D 2.' jorn. 

Amanhã 

Sporting- Motor Zaporozhye (Ucr) 18.00 h 
Rwilhdo João Rocha, em Lisboa 

dum lituano e dum polaco. 
A equipa é liderada por Patryk 

Rombel, um ex jogador polaco que 
o Sporting conhece bem: jogava no 
Kwidzyn em 2009/10, temporada 
em que os leões bateram os polacos 
na final da Taça Challenge! 

O clube de Alvaiade, sublinhe 
- se, totaliza 14 vitórias seguidas nas 
provas europeias, uma série que co-
meçou contra o I lolstebro, num su-
cesso por 32-28 que não foi sufi 
ciente para chegar à 3..` ronda da 
Taça El IF. Curiosamente, os árbi-
tros desse jogo, os romenos Haraba - 
giu e Stanescu, serão os mesmos do 
embate de amanhã com o Motor! 

ror 

HUGO COSTA 
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Belenenses com 
início fulgurante 
4  Recebe amanhã o Águas San-
tas e pode voltar a isolar-se no 
comando do campeonato 

Com três vitórias em outros tantos 
jogos, o Belenenses recebe amanhã. 
no Acácio Rosa, o Águas Santas. Em 
caso de sucesso, volta a isolar-se na 
liderança do Andebol 1. Um inicio 
fulgurante da equipa de João 
Floréncio. agora perante um opositor 
que em casa sofreu dois desaires. 
mas ganhou na única deslocação que 
realizou! 
Em Avanca, a formação de Carlos 
Martingo tentará repetir a proeza da 
temporada passada em que venceu o 
Benfica em casa, enquanto em Braga, 
o ABC também não sabe o que é 
perder e recebe o Boa Hora. 
No Dragão Caixa, depois dum inicio 
terrivel com três adversarios de 
respeito e apenas um empate 
conseguido, o FC Porto de Lars 
Walther reforçou-se a meio da 
semana e a visita do Sào Bernardo 
pode ser uma grande oportunidade 
para o treinador dinamarquês se 
estrear a ganhar no campeonato. 
Em Guimaràes. o ISMAI quer dar 
seguimento a um bom inicio de época 
com duas vitórias. H. C. 

CALENDÁRIO 
4 Andebol 1 4 Jornada 

4 Hoje 
Avanca-Benfica 18.00 beras 
Pavilhao Comendador Adelino Dias Costa. em Avanca 
ABC-Boa Hora 17.00 horas 
Pavilhão Flávio  Sá Leite, em Braga 

FC Porto-São Bernardo 18.00 bons 
Pavilhão Dragão Caixa, no Porto  
Xlco Andebol-ISMAI 18.00 horas 
Pavilhão Desportivo Francisco Holanda. em Guimarães 
4 Amanhã 
Belenenses-Águas Santas 15.00 bocas 
Pavilhão Acácio Rosa. em Lisboa 

Realizados quarta-feira 
Madeira SÃO-Sporting 27-36 
AC Fafe-Arsenal Devesa 25-28 
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AGENDA 

HOJE 
ANDEBOL 
Avanca-Benfica 
Pavilhão Comendador Adelino 
Dias Costa, em Avanca, 18h00. 

AMANHA 

FUTEBOL FEMININO 
Sporting-Vilaverdense 
Estádio Aurélio Pereira, 15h00. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Hoje às 17 horas, no Sá Leite,
o Boa Hora apresenta-se diante
do ABC com uma derrota, um
empate e uma vitória, o que lhe
vale 6 pontos, menos um do que
os academistas.  A colectividade
lisboeta perdeu na primeira jor-
nada  (24-25) com o Belenenses,
na segunda empatou (29-29) em
Fafe, e à terceira registou em ca-
sa  um triunfo folgado (37-24)
diante do Xico Andebol.

“O grau de exigência é sempre
máximo” e “não é pelo nome do
adversário que vamos alterar as
coisas e a forma de trabalhar”,
frisou Jorge Rito, o  treinador
do ABC/UMinho, em antevisão.
Referindo que mudar “podia ser
perigoso”, adiantou que “quere-
mos preocupar-nos connosco,
com aquilo que temos vindo a
fazer, no sentido de tentarmos
melhorar alguns aspectos e, mais
uma vez, é um jogo para ganhar,
porque é esse o nosso objectivo,
em cada jogo somar três pontos
e se possível fazer um bom jogo,
que agrade aos  sócios, e que
consigamos da próxima vez ter
mais gente”

Jorge Rito começou por dizer
que “a ideia de que há jogos
mais e outros menos exigentes
não faz parte do nosso vocabulá-
rio. Nós temos bem definida a
forma de estar na competição.
Temos falado muito com os jo-
gadores sobre o que queremos e
temos vindo a abordar os jogos

semana a semana, trabalhando
com o mesmo empenho, com a
mesma seriedade e analisando
os adversários para montarmos
um plano estratégico para o jo-

go.  Fizemos isso nas três pri-
meiras jornadas, fizemos isso
para a Supertaça, e fizemos isso
esta semana para preparar o jogo
com o Boa Hora”.

ABC/UMinho recebe Boa Hora:
“grau de exigência máximo”
HOJE ÀS 17 HORAS no Pavilhão Plávio Sá Leite, o ABC/UMinho recebe o Boa
Hora, em jogo da quarta jornada do Andebol 1.

DR

Jorge Rito e Dario Andrade 

4.ª jornada
Hoje
Avanca - Benfica
FC Porto - S. Bernardo
Xico - Maia / Ismai
ABC/UMinho - Boa Hora

Amanhã
Belenenses - Águas Santas

20 de Setembro
AC Fafe, 25 - A. Devesa, 28
Madeira, 27 - Sporting, 36

lll
[Voltar a competir]  
”Não foi difícil, pensei que
poderia ser um bocadinho
mais. Apesar de manter
actividade, há estímulos e
trabalhos específicos da
nossa modalidade, que eu
não fazia diariamente. Foi
um readaptar das minhas
rotinas. 
Ao fim de duas semanas
sentia-me completamente
integrado, sem qualquer
tipo de dificuldade. 
Na parte inicial, havia uma
certa precaução para evitar
lesões, um receio ou outro,
mas não senti grande
dificuldade.

[voltar a uma equipa nova]
“Encontrar um plantel
remodelado é a descoberta
da forma de estar das
pessoas, dos jogadores
novos que chegaram, dos
reforços, dos que subiram
de juniores a seniores”.

[com a Supertaça]
“Eu acreditava que a equipa
tinha um conjunto de
valores que dava muitas
garantias de sucesso
desportivo. Depois, com a
conquista da Supertaça, que
para a maioria das pessoas
foi surpresa, deu outra
confiança ao grupo, aos
jogadores, aos treinadores e
mesmo aos adeptos” 

DARIO ANDRADE
Jogador do ABC/UMinho

Jorge Rito 
“Há gente que está cá e isso 
para os jogadores é positivo”
Questionado se para a equipa técnica e jogadores veio ser tranquilizadora
a eleição no ABC de um novo elenco administrativo, Jorge Rito considerou
que “nós fizemos muito bem o nosso trabalho, os jogadores fizeram o seu
trabalho exemplarmente desde que começou a época, dentro do possível
conseguiram abstrair-se daquilo que seria uma instabilidade directiva e
fizeram o seu trabalho focados na sua tarefa. Nós, treinadores, eu e o Carlos
Ferreira, tentámos levar os jogadores por esse caminho, no sentido de os
tranquilizar, mas a gente sabe que os jogadores sentiam uma retaguarda
que não existia e neste momento já há caras, há gente que está cá e isso
do ponto de vista emocional, para os jogadores, é positivo” .

§nova administração
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PARA MAIS DE MIL ALUNOS 

IPCA CRESCE COMO
PRIMEIRA OPÇÃO
Pág. 11

Publicidade

Correio
SÁBADO 23 SETEMBRO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10495 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

do Minho.pt

Publicidade

Publicidade

VITÓRIA SC
“FUTEBOL SEM GUERRAS”
EM DIA DE CELEBRAR
O 95.º ANIVERSÁRIO 
Pág. 22

DR

Publicidade

PROJECTO-PILOTO
Mobilidade sustentável
envolve alunos de Braga
Pág. 5

VOLUNTARIADO
Synergia tem guest house
na Rua do Carmo 
Pág. 7

VIANA DO CASTELO
Autarquia investe
nove milhões de euros
em equipamento escolar 
Pág. 14
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VILA NOVA DE FAMALICÃO

Escola forma profissionais
para restaurar clássicos
Pág. 12

ANDEBOL
ABC/UMinho recebe
Boa Hora num jogo
de “grau de exigência
máximo” 
Pág. 26

DYEGO SOUSA JÁ  PODE SER OPÇÃO

ACABOU 
O INFERNO

Pág. 20
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§andebol

León - Elverum
Arbitragem de Braga
na Liga dos Campeões
César Carvalho, que forma com
Daniel Freitas, dupla de arbitra-
gem com origem na Associação
de Andebol de Braga, vão apitar
dia 30 de Setembro, o jogo entre
os espanhóis do Ademar Leon  e
os noruegueses do Elverum
Handball, para a fase de grupos
da Liga dos Campeões.
Esta dupla tem vindo a ser reco-
nhecida em provas internacio-
nais, tanto em masculinos, com
arbitragem de jogos entre selec-
ções como da Taça EHF, ou ainda
no andebol feminino, em que já
apitou encontros da respectiva
Liga dos Campeões. 
"Mas em masculinos é a primei-
ra vez que uma dupla desta as-
sociação chega a arbitrar um jo-
go da Liga dos Campeões
Europeus", realçou, em declara-
ções ao Correio do Minho, o pre-
sidente da Associação de Ande-
bol de Braga, Manuel Moreira,
também ele um antigo árbitro. 
Além disso, realça Manuel Mo-
reira, Portugal tem já outras
duas duplas, Ivan Caçador e Euri-
co Nicolau (Leiria) e Duarte San-
tos e Ricardo Fonseca (Madeira),
sendo agora um caso singular de
país representado com três du-
plas de arbitragem na prova
mais alta da EHF - Federação Eu-
ropeia de Andebol.

DR

César Carvalho e Daniel Freitas
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Artística que repetir
vitória da época passada
frente ao Benfica

AMBIÇÃO A equipa da Artís-
tica de Avanca recebe hoje, pe-
las 18 horas, no Pavilhão Co-
mendador Adelino Dias Costa,
a formação do Benfica, em
jogo a contar para 4.ª jornada
do Campeonato Nacional de
Andebol 1.

Liderada esta época pelo téc-
nico Carlos Resende, a forma-
ção encarnada tem grandes as-
pirações em voltar a ser cam-
peã nacional, mas para isso vai
ter de continuar a vencer os
seus jogos, tendo certamente
em mente que, na temporada
anterior, saiu derrotada frente
ao seu adversário de hoje, u -
ma vitória histórica para o clu -
be avancanense que anseia re-
petir o êxito do ano passado.

Carlos Martingo considera
que “vai ser um jogo extrema-
mente difícil para nós, mas tra-
balhamos muito durante toda
a semana para podermos dis-
cutir cada lance da partida e
acredito ser possível obter um
resultado positivo.

O treinador da Artística de
Avanca, que tem todos os jo-

gadores do plantel disponíveis,
já poderá estrear Rafael An-
drade. Recorde-se o lateral di-
reito cabo-verdiano, que já se
encontrava a treinar com a
equipa, não pode alinhar na úl-
tima partida em Águas Santas,
onde a equipa de Avanca ven-
ceu por 23-24, porque o certi-
ficado internacional do jogador
de Cabo Verde não tinha che-
gado ao clube.

Perante o Benfica, um adver-
sário que considera de grande
qualidade, Carlos Martingo ga-
rante que “ que vamos querer
jogar até ao nosso limite para
discutir a vitória, mesmo sa-
bendo da qualidade do adver-
sário”. E para catapultar os jo-
gadores para uma boa exibi-
ção, apela ao público avanca-
nense para que “encha o pavi-
lhão e apoie a equipa” neste
jogo que terá arbitragem da jo-
vem dupla aveirense, André
Nunes e Ruben Maia.

A Artística de Avanca soma
sete pontos, disputadas que es-
tão três jornadas do campeo-
nato, fruto de duas vitórias e
uma derrota, ocupando um
dos lugares de cima da tabela
classificativa. AC

Andebol
Campeonato Nacional 1
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Mónica Sofia Lopes

O Pavilhão Municipal do Luso
recebe, no dia 1 de Outubro,
com início às 15h00, um jogo
de andebol entre as equipas de
seniores femininos de Portugal
e da Roménia. Uma partida de
qualificação para o Campeo -
na to da Europa que, segundo
Ulisses Pereira, seleccionador
nacional, «será um bom espec-
táculo entre uma das melhores
equipas do mundo e a portu-
guesa». «Será um jogo com
realidades distintas. Por um
lado, temos a Roménia que foi
a 3.ª classificada no último
campeonato do mundo e, por
outro, temos Portugal que ain -
da está num processo de cap-
tar jovens», explicou, em con-
ferência de imprensa que se
realizou na manhã de ontem
nos Paços do Concelho, o se-
leccionador, afirmando que
esta «diferença» é motivadora:
«A Roménia está num patamar,
onde nós vamos querer che-
gar». «Vamos dar o nosso me-
lhor do início ao fim», prome-
teu Ulisses Pereira, enaltecen -
do o facto «de esta ser uma

mo dalidade em que as atletas
femininas aderem em força».

«Este é um jogo importante
para nós pois vamos defrontar
uma equipa muito competente
com qualidade superior», co-
meçou por dizer Augusto Silva,
vice-presidente da Federação
de Andebol, garantindo: «Va-
mos proporcionar um espec-
táculo de qualidade».

O jogo, que terá transmissão
televisiva no Porto Canal, traz,
novamente, a selecção de an-
debol ao concelho da Mealha -
da. «Esta não é a primeira vez
que aqui estamos. Os nossos
atletas sentem um calor enor -
me neste município e sentimos
que estão todas as condições
reunidas para estarmos “em
casa”», acrescentou.

Gonçalo Carvalho, da Asso-
ciação de Andebol de Aveiro,
referiu que tem sido «feito um
trabalho em conjunto entre a
associação e a autarquia, num
município onde o desporto es -
tá sempre presente». Sobre o
facto do jogo ser em dia de elei-
ções autárquicas, o presidente
da Associação de Andebol de
Aveiro explicou que «está mar-
cado há mais de meio ano, por
agendamento de um calendá-
rio internacional». |

Portugal vai-se sentir “em
casa” no pavilhão do Luso

Ulisses Pereira, Augusto Silva e Gonçalo Carvalho expectantes

MÓNICA SOFIA LOPES

Andebol
Qual. Europeu Feminino
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A 

Campeonato Nacional -1' 
Fase - Jornada: ABC-Boa 
Hora, 17h00: Avanca-Benfica, 
18h00; FC Porto-S. Bernardo, 
18h00; Xico Andebol-ISMAI, 
18h00. 

Mundiais de Estrada, em 
Bergen, na Noruega. Com  
a participação de vários atletas 
nacionais. 

I Liga - 7" Jornada: 
Estoril-Chaves,16h00; 
Moreirense-Sporting,18h15; 
Benfica-Paços Ferreira, 20h30. 
Taça de Portugal - II 
Eliminatória: Gondomar-Santa 
Clara,15h00; 
Mirandela-Académica,15h00; 
Ideal-Almodovar,18h00. 
Juniores A - I Divisão - 5.' 
Jornada - Zona Norte: 
Boavista-Chaves; Rio 
Ave-Leixões; Gil 
Vicente-Moreirense; Aves-V. 
Guimarães; Braga-Cesarense -
Zona Sul: Sporting-Estoril; 
Naval-Real; Académica-Benfica; 
Alcanenense-V. Setúbal; 
Sacavenense-Ud Leiria; 
Belenenses-Cova Piedade-li 
Divisão - 4.3  Jornada - Série A: 
Caçadores Taipas-Fafe; 
Merelinense-Famalicão; Mac 
Cavaleiros-Vianense; 
Vizela-Varzim; 
Mondinense-Freamunde - Série 
B: Feirense-Arouca; 
Nogueirense-Penafiel; Ud 
Oliveirense-Padroense; 
Paredes-Spg Espinho; Ac 
Viseu-Ud Sousense -Série C: 
Beira-Mar -Gouveia; 

União-Tondela; Vigor 
Mocidade-Anadia; Eirense-Lusit. 
Vildemoinhos; Covilhã-Spg C 
Pombal -Série D: Sintrense-O 
Calipolense;Torriense-Nacional; 
Amiense-CFut Benfica; 
Alverca-Alcobaça; 
Eléctrico-Loures - Série E: 
Olhanense-Amora; Casa 
Pia-Lusitano GC; Oeiras-Linda 
Velha; Portimonense-Praia De 
Milfontes; Farense-Pinhal-
novense. Jogos às 15h00. 
Juniores B -5.a Jornada - Série 
A: Rio Ave-Bragança,11h00 -
Série B: Tondela-Leixões,15h00. 
Juniores C - 5.a Jornada - Série 
A: Famalicão-Esposende,11h00; 
Moreirense-Aveleda,11h00 -
Série C: Naval-Viseu United FC, 
11h00 - Série F: Lusitano 
GC-Farense,16h00. 

1 Divisão - 3' Jornada: 
Sporting-Azeméis (14h30); 
Pinheirense-Módicus (16h00); 
GD Fabril-Benfica (17h00); 
Belenenses-Braga (18h00); Rio 
Ave-Quinta Lombos (18h00); 
Burinhosa-Aves (18h00); Leões 
Porto Salvo-Fundão (19h00). 

Portugal Masters, a decorrer 
no Dom Pedro Victoria Golf 
Course, em Vilamoura, até ao 
próximo dia 24. 

Torneio Internacional 
Solverde- Jogo cio 3.°e 4.° 
lugares,16h00 - Final às 17h30. 
Jogos no Pavilhão Arquiteto 
Jerónimo Reis, em Espinho. 

Torneio das Vindimas -
Semifinal: Benfica-SC Espinho, 
19h30, no Pavilhão Multiusos de 
Lamego. 
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Rui Silva quer recuperar a confiança 

Dragão procura a primeira vitória 
••• OFC Pcirto aborda a quar-
ta jornada do Campeonato 
Nacional de andebol numa si-
tuação inédita: vai à procurado 
primeiro triunfo e a tentar fu-
gir ao penúltimo lugar. Hoje, 
ao receber o São Bernardo 
(18h00), último da tabela, os 
portistas podem iniciar a sua 
recuperação. "Sabemos que 
não estamos num bom mo-
mento. Tivemos três resulta-
dos que não eram os desejados, 
mas os jogadores que andam  

nesta vida sabem o que têm 
que fazer. A única solução é 
unirmo-nos ainda mais", co-
mentou Rui Silva, central por-
tista, que pretende "recuperar 
a confiança que tem faltado". 
Sendo o caso do FC Porto úni-
co, a verdade é que o encontro 
que se prevê mais emotivo 
será emAvanca (18h00), onde 
o Benfica tentará manter a in-
vencibilidade.0Sporting, que 
já jogou e ganhou na Madeira, 
lidera isolado. --auoursomato 
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ANDEM QUA1110 PORTUGUESES 
"ACTOS NA PROUGUE FRM103A 
O Chartres, dé Ricardo Candeias, Miguel 
Batista (um golo) e Fábio Magalhães (um), e o 
Pontault, de Gonçalo Ribeiro - o número 10 
(foto) fez cinco golos e o último valeu a 
vitória - continuam invictos na ProLigue, de • 
França. Resultados. Chartres-Billére, 25-20; 
Besançon-Pontault, 24-25; Istres (Nuno 
Gonçalves)-Caen, 22-23; Nancy (José Costa, 
5)- Creteil (Nuno Grilo, 3), 27-28; Nice-
Selestat (Tiago Pereira, 2), 28-31. -A.F. 
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EXPERIENTE. Tiago Rocha será uma das armas para bater ucranianos 

ANDEBOL 

SPORTING APOSTADO 
EM ENCRAVAR MOTOR 
Pavilhão João Rocha 
recebe amanhã pela 
primeira vez um jogo 
da Liga dos Campeões 

ALEXANDRE REIS 

SI O Sportingprossegue amanhã 
(18 horas) a sua epopeia na Europa, 
com o Pavilhão João Rocha, em 
Lisboa, a receber pela primeira vez 
um jogo da Liga dos Campeões. 
Neste jogo especial, os leões de-
frontam o Motor Zaporozhye, em-
blemático clube ucraniano de 
muita tradição, que cumprirá o 50° 
jogo na magistral competição. 

Em declarações ao site do em-
blema leonino, o pivôTiago Rocha 
está motivado para travar o líder, 
em igualdade pontual com os 
leões, do Grupo D: "Demos uma 
boa resposta, com vitórias na Tur - 
guia e na Madeira, e queremos 

"QUEREMOS MANTER O Kluft, 
TANTO A CHAMPIONS COMO 
O CAMPEONATO SÃO PROVAS 
IMPORTANTES", DIZ TIAGO ROCHA 

manter o nivel. Tanto a Cham - 
pions como o Campeonato são 
competições muito importantes. 
Temos de estar preparados e foca-
dos. Todos os jogos são difíceis, 
mas queremos vencê - los." 

A tarefa será complicada, pois o 
adversário tem tido presença assí - 
dua nas últimas quatro edições da 
Ligados Campeões, tendo em duas 
delas passado aos oitavos-de-fi-
nal. Nos confrontos com equipas 
portuguesas, ganhou por duas ve - 
zes em 2016 /17 ao ABC (27 23, em  

Zaporozhye, e 35- 22, em Braga) e 
em 2014/15 eliminou (30-26) o FC 
Porto na qualificação. Só o Benfica, 
com vitórias na Ucrânia (33-28) e 
na Luz (30-23), bateu os ucrania-
nos, eliminando-os nos 'oitavos' 
da Challenge 2010 /11. 

O atual Motor, com muitos rus-
sos e bielorrussos, é inspirado na 
escola soviética, apresentando 
uma defesa forte. Conseguiu como 
reforços mais sonantes o lateral-
direito Pawel Paczkowski (ex-
Kielce) e o treinador Patryk Rom - 
bel, ambos polacos. Na 1' ronda 
humilharam (36-23) os russos do 
Chekhovskie Medvedi. 

11~1•1=1111Érau-- -,491~~~11~1 

GRUPO D 
a' jornada 

C. MEDVEDI 14h00 MONTPELLIER 
METALURG amanhã BESIKTAS 

SPORTING amanhã M ZAPOROZHYE 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 v E E) CM -CS 

ZAPOROZHYE 2 1 1 O O 36-23 
MONTPEWER 2 1 1 O O 32-22 

09  SPORTING 2 1 1 0 0 30-26 
09  BESIKTAS O 1 O O 1 26-30 

METAWRG O 1 O O 1 22-32 
CP2  C. MEDVEDI O 1 O O 1 23.36 

Próxima jornada: 30 set. e ►' out. 
CHEKNOVSKIE MEDVEDI (RUS)-BESIKTAS (RIR) E 
METALURG (MAC).SPORTING (POR), MONTPEWER (FRA)• 

MOTOR ZAPOROZHYE (UCR). 
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EMINIIIIIM118~~11161.111J 

CAMPEONATO 

Benfica e Avanca 
medem forças 

O Campeonato continua 
animado, prosseguindo hoje a 
4a ronda, com destaque para a 
difícil visita do Benfica, ainda 
sem pontos perdidos, a Avan-
ca. O adjunto das águias, Pedro 
Vieira, está de sobreaviso: "O 
Avanca tem uma equipa alta, 
que no passado lutou até à ulti-
ma jornada pelo 6° lugar, mas 
estamos confiantes na vitória." 

Já o FC Porto tem uma opor-
tunidade soberana para somar 
a primeiravitória na receção ao 
São Bernardo. O central dos 
dragões, Rui Silva, traçou os 
objetivos: "Queremos apro-
veitar este jogo para ir buscar 
um pouco da confiança que nos 
tem faltado. Pode ajudar para o 
que vem a seguir", ou seja a vi-
sita ao Pavilhão João Rocha. 

O Belenenses, por sua vez, 
poderá destronar o Sporting e 
ascender à liderança amanhã, 
na receção ao Águas Santas. o 

ANDEBOL 
4°  jornada 

ABC 17h00 BOA HORA 
AVANCA 18h00 BENFICA 

FC PORTO 18h00 SAO BERNARDO 
XICO ANDEBOL 18h00 MAIA ISMAI 

BELENENSESamanhãAGUAS SANTAS 
MADEIRA SAD 27-36 SPORTING 

AC FAFE 25-28 ARSENAL 

C:LASSIFICAÇÃO 
P.IVED GMCs 

Og SPORTING 11 4 3 1 O 133-93 
BELENENSES 9 3 3 O O 88-84 

& MAIA ISMAI 7 3 2 O 1 85-77 
AVANCA 7 3 2 O 1 82-76 

09  Ao( 7 3 1 2 0 87-73 
& MAD. SAD 7 3 2 O 1 89-81 
& BOA HORA 6 3 1 1 1 90-78 

BENFICA 6 2 2 O O 50-45 
& ARSENAL 6 4 1 O 3 103-118 
& A. SANTAS 5 3 1 O 2 71-66 

AC FAFE 5 4 O 1 3 92-114 
XICO AND. 5 3 1 O 2 74-103 
FC PORTO 4 3 O 1 2 73-80 

eg S. BERNARD03 3 0 O 3 69-98 
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Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=13e2b9cc

 
Missão definida
 
O Sporting prossegue amanhã (18 horas) a sua epopeia na Europa, com o Pavilhão João Rocha, em
Lisboa, a receber pela primeira vez um jogo da Liga dos Campeões. Neste jogo especial, os leões
defrontam o Motor Zaporozhye, emblemático clube ucraniano de muita tradição, que cumprirá o 50º
jogo na magistral competição.
 
Em declarações ao site do emblema leonino, o pivô Tiago Rocha está motivado para travar o líder, em
igualdade pontual com os leões, do Grupo D: "Demos uma boa resposta, com vitórias na Turquia e na
Madeira, e queremos manter o nível. Tanto a Champions como o Campeonato são competições muito
importantes. Temos de estar preparados e focados. Todos os jogos são difíceis, mas queremos vencê-
los."
 
A tarefa será complicada, pois o adversário tem tido presença assídua nas últimas quatro edições da
Liga dos Campeões, tendo em duas delas passado aos oitavos-de-final. Nos confrontos com equipas
portuguesas, ganhou por duas vezes em 2016/17 ao ABC (27-23, em Zaporozhye, e 35-22, em
Braga) e em 2014/15 eliminou (30-26) o FC Porto na qualificação. Só o Benfica, com vitórias na
Ucrânia (33-28) e na Luz (30-23), bateu os ucranianos, eliminando-os nos 'oitavos' da Challenge
2010/11.
 
O atual Motor, com muitos russos e bielorrussos, é inspirado na escola soviética, apresentando uma
defesa forte. Conseguiu como reforços mais sonantes o lateral-direito Pawel Paczkowski (ex-Kielce) e
o treinador Patryk Rombel, ambos polacos. Na 1ª ronda humilharam (36-23) os russos do
Chekhovskie Medvedi.
 
2017/09/23
 
Alexandre Reis
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-09-2017

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=feaaa57

 
Por Record
O Sporting prossegue amanhã (18 horas) a sua epopeia na Europa, com o Pavilhão João Rocha, em
Lisboa, a receber pela primeira vez um jogo da Liga dos Campeões. Neste jogo especial, os leões
defrontam o Motor Zaporozhye, emblemático clube ucraniano de muita tradição, que cumprirá o 50º
jogo na magistral competição.Em declarações ao site do emblema leonino, o pivô Tiago Rocha está
motivado para travar o líder, em igualdade pontual com os leões, do Grupo D: "Demos uma boa
resposta, com vitórias na Turquia e na Madeira, e queremos manter o nível. Tanto a Champions como
o Campeonato são competições muito importantes. Temos de estar preparados e focados. Todos os
jogos são difíceis, mas queremos vencê-los."A tarefa será complicada, pois o adversário tem tido
presença assídua nas últimas quatro edições da Liga dos Campeões, tendo em duas delas passado aos
oitavos-de-final. Nos confrontos com equipas portuguesas, ganhou por duas vezes em 2016/17 ao
ABC (27-23, em Zaporozhye, e 35-22, em Braga) e em 2014/15 eliminou (30-26) o FC Porto na
qualificação. Só o Benfica, com vitórias na Ucrânia (33-28) e na Luz (30-23), bateu os ucranianos,
eliminando-os nos 'oitavos' da Challenge 2010/11.O atual Motor, com muitos russos e bielorrussos, é
inspirado na escola soviética, apresentando uma defesa forte. Conseguiu como reforços mais sonantes
o lateral-direito Pawel Paczkowski (ex-Kielce) e o treinador Patryk Rombel, ambos polacos. Na 1ª
ronda humilharam (36-23) os russos do Chekhovskie Medvedi.
 
06:39
 
por
 
Record
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