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Belenenses 
confirma protesto 
-4 Azuis do Restelo sentem-se pe-
nalizados no jogo que ditou der-
rota em casa com o Avanca 

O Belenenses apresentou protesto após a 
derrota caseira com o Avanca, sábado, 
assente, segundo João Floréncio Jr, em três 
pontos: «A agressão ao nosso jogador 
Filipe Pinho num desconto de tempo, cujo 
agressor foi identificado pela policia, a 
desqualificação do Filipe, que fez com que 
regressássemos ao jogo com menos um 
jogador, e a paragem de 40 minutos.» O 
Conselho de Disciplina da FAP ira aplicar, 
nos próximos dias, multas inerentes ao 
regulamento do Andebol 1(o vermelho a 
Filipe Pinho custará 150 euros aos do Res 
telo) e devera abrir inquérito aos aconteci-
mentos mediante o relatório da arbitragem. 
«Sentimo-nos penalizados, porém, admito 
que a minha equipa não esteve bem 
durante o jogo», reforçou o técnico. H. C. 
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Campeão em 
duelo interessante 
4  ABC-Sporting em atraso é já 
amanhã e Resende e Seabra es-
peram bom jogo 

PEDRO BENAVEN1E 

Pedro Seabra espera grande jogo em Braga 

A palavra «interessante» é repetida pelo 
técnico Carlos Resende na antevisão do 
jogo de amanhã entre os campeões 
nacionais e o Sporting, atrasada da 4." 
jornada devido á estreia do ABC na Liga dos 
Campeões. «Temos boas perspetivas. 
Qualquer treinador e jogador gosta de fazer 
bons jogos, com o Sporting será um bom 
jogo. É um bom problema o do calendário. 
Desejávamos entrar na Liga dos Campeões 
e sabíamos que isso iria apertar um pouco 
o calendário. mas dá-nos a possibilidade de 
fazer jogos mais engraçados esta semana, 
com o Sporting e o Holstebro [sábado, no 
Parque de Exposições, em Braga, para a 2' 
jornada da Champions], portanto será uma 
semana muito interessante de seguir.» O 
central Pedro Seabra destacou: «São jogos 
que todos os atletas gostam de jogar e 
esperamos ter um grande jogo no Flávio Sa 
Leite com grande ambiente». H. C 

CALENDÁRIO 
Andebol 1.., Jornada Amanhã 

ABC — Sporting 
Pavilhão Flávio Sa Leite, em Braga 
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FC Porto 
interessado 
em Matic 
Croata jogou na Liga dos 

Campeões Não tem clube 

VITOR GARCk Z 

ELI 

CP 

mais desporto 

ANDEBOL NACIONAL 

por 

EDITE DIAS 

Primeira linha dos dragões pode vir a ficar reforçada com a chegada do croata Marko Matic 

L
AFERAL - ESQUERDO croa-
ta, Marko Matic pode ser o 
próximo reforço da equipa 
de andebol do FC Porto, 
orientada por Ricardo Cos-

ta. O jogador nascido há 28 anos em 
Ljubuski, na Bósnia-Herzegovina, 
tem 2,02 metros, 86 quilos e repre-
sentou a equipa maceclonia do Me-
talurg na temporada passada, tendo 
participado na Liga dos Campeões, 
competição na qual marcou 28 go-
los. Não chegou, porém, a acordo 
para continuar no clube macedónio 
e, neste momento, também não ti-
nha qualquer vínculo com outro em-
blema. 

Depois de ter contratado o tam-
bém croata Nicola Spelic para ajudar 
a colmatar a saída do internacional 
português Gilberto Duarte, que por 
sua vez se transferiu para os polacos 
cio Wisla Plock, em breve a primei-
ra linha dos dragões pode vir a ser re-
forçada com a chegada de mais um 
atleta croata que já representou tam-
bém o I IRK Izvida Uubuski e o HC 
Croat ia Zagreb. 

ÁRBITROS PELO CAMINHO 
Quem teve jornada de estreia 

gorada na presente Liga dos Cam-
peões foram os árbitros portugue-
ses Duarte Santos e Ricardo Fon-
seca. A dupla madeirense deveria 
ter arbitrado o Chekhovsie Medve - 
di- Naturhouse La Rioja, na Rússia, 
jogo do Grupo C da La  jornada da 
liga dos Campeões, concluído com 
um empate - 28-28 -, mas um 
problema nos vistos impediu-a de 
aterrar em solo russo. Os dois ár-
bitros enviaram toda a documen-
tação pedida e tinham em sua pos-
se a carta dos vistos, mas já em 
Munique, escala a caminho da 
Rússia, foram impedidos de pros-
seguir viagem, como contou Duar-
te Santos: «Enviamos os passa-- 

portes como nos pediram 
[Federação Europeia] mas não nos 
disseram mais nada nem envia-
ram os vistos, Tentou-se tudo para 
resolver o problema, contactando 
a embaixada e a federação russa, 
mas os vistos têm de ser pedidos  

com duas semanas de antecedei] 
cia.» Assim sendo, os internacio 
nais lusos que estiveram nos Jo-
gos Olímpicos do Rio, em agosto, 
tiveram de regressar a Portugal e 
ser substituídos no jogo por urna 
dupla hielorrussa. 

Página 3



A4

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,00 x 14,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66243666 27-09-2016

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Hoje à noite ABC/UMinho e
Sporting enfrentam-se no acerto
da quarta ronda do campeonato
nacional Andebol 1. Contando
só vitórias os jogos disputados
até à data da prova, ambas as
equipas vão procurar manter
neste encontro o registo triunfal
e infligir o primeiro insucesso ao
adversário.

O Sporting, apresentando a
equipa que nesta época investiu
mais em reforços —  vindos do
Leste e de Espanha, tem sido
apontado pelos especialistas
como maior favorito a destronar
os bracarenses. 

O ABC/UMinho não conta
com o pivot José Costa, lesiona-

do, a que se junta, indisponível
por lesão, o lateral direito Pedro
Spínola. Por outro lado, os mi-
nhotos têm  Ricardo Pesqueira,
outro pivot, já recuperado.

Ontem, em antevisão ao jogo,
o treinador do clube bracarense,
Carlos Resende,  vincou que a
equipa leonina é a que mais se
reforçou o plantel.

“Para já, pelos jogos que nós
pudemos avaliar, têm feito um
campeonato interessante”, disse.

Considerou, no entanto,  que
“independentemente dos nossos
adversários, a nossa vontade,
a nossa ambição e os nossos
objectivos são inalterados e, por-
tanto, é um jogo que queremos
vencer, até porque jogamos em
nossa casa, diante do nosso pú-
blico”. 

ABC/UMinho recebe Sporting
sem José Costa nem Spínola
PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, hoje, às 21 horas, acolhe jogo entre campeão
nacional e candidato. Ambos contam por vitórias os jogos disputados.

DR

Esquerdino Pedro Spínola, lesionado, não deve jogar hoje 

lll
“[na corrida ao título] 
O Sporting é um dos três
adversários que temos 
neste campeonato. 
Tal como nós, também 
são candidatos ao título. 
Temos um confronto directo
entre candidatos, entre
equias que pensam que
podem lutar por esse
campeonato. Não é o nosso
principal rival. Os três
pontos são os mesmos”.

PEDRO SEABRA
SUB-CAPITÃO DO ABC
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Marítimo conhece sorteio 

no Nacional de andebol 
A equipa masculina do Marítimo 
conhece hoje o sorteio dos jogos 
para a época 2015/2016. 

Integrado, uma vez mais, no 
Campeonato Nacional da II Divi-
são os madeirenses voltam a inte-
grar a zona norte da competição, 
prova que esta época é dividida por 
três zonas, ao contrário das duas da 
temporada anterior (sul e norte). 

Assim sendo e depois da fase de 
apuramento da prova, disputado 
no passado fim-de-semana que re-
legou Boavista, Vela de Tavira e  

Serpa para participar na II Divisão, 
os verde-rubros terão pela frente 
um total de nove equipas na pri-
meira fase do campeonato. 

Na zona 1, para além dos insula-
res estão ainda as formações do 
Boavista, Modicus, Fermentões, 
São Paio Oleiros, Xico Andebol, FC 
Gaia, FC Porto B Santo Tirso e 
Gondomar. 

O sorteio está marcado para as 17 
horas de hoje, enquanto a competi-
ção propriamente dita arranca no 
próximo dia 15 de Outubro. 
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Andebol feminino: nacional da 2.ª divisão

Didáxis entrou a vencer

A equipa sénior de andebol feminino da AA Didáxis en-
trou a vencer no campeonato nacional da segunda di-
visão da modalidade, batendo o FC Infesta por 27-15.

O conjunto famalicense entrou bem no jogo e no fi-
nal do primeiro tempo já vencia por 14-8. Na 2.ª parte, a 
equipa do Infesta ainda tentou responder mas a Didáxis 
voltou a acertar na finalização e na defesa e o resultado 
atingiu os 10 golos de diferença. A vitória nunca esteve 
em causa e a entrada das jovens jogadoras da Didáxis foi 
com a “mão” direita.  As atletas Diana Oliveira e Susana 
Moreira estiveram assertivas na finalização com 11 e 6 
golos cada. Na próxima jornada a AA Didáxis desloca-
-se a S. Félix da Marinha para defrontar a equipa local.
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 pedro vieira da silva

O
ABC/UMinho rece-
be, amanhã (21h00), 
o Sporting, em par-
tida relativa à 4.ª jor-

nada do Andebol. Carlos 
Resende, técnico da equi-
pa academista, espera um 
jogo «difícil», até porque 
os leões foram a equipa 
«que mais se reforçou». 

«Será um jogo difícil, 
até porque o Sporting foi 
a equipa que mais se re-
forçou na presente tem-
porada. Para já, pelo que 
pude avaliar, tem feito um 

campeonato interessan-
te. Mas nós não temos de 
olhar para os nossos ad-
versários, mas sim para o 
que podemos e queremos 
fazer. E isso passa por ter 
ambição de vencer o jogo, 
até porque jogamos em 
nossa casa diante do nos-
so público», atirou Carlos 
Resende, lembrando que, 
no sábado, a equipa tem, 
no Parque de Exposições 
de Braga, «mais um jogo 
interessante», com o Hols-
tebro, em partida relati-
vo à Liga dos Campeões.

«Não há nada como fa-

carlos resende, técnico do abc/Uminho, e o jogo de amanhã

«Sporting foi a equipa
que mais se reforçou»

zer bons jogos para me-
lhorarmos como equipa 
e, claro, de forma indivi-
dual, jogadores e treina-
dores», enfatizou o treina-
dor da turma academista.

Pedro Seabra
e um jogo entre 
«candidatos»
Amanhã, no Flávio Sá Lei-
te, vão medir forças dois 
candidatos ao título. E se-

rá fácil desligar o "chip" 
das provas europeias e 

centrar atenções no cam-
peonato? Pedro Seabra ga-
rante que sim... 

«Não preparamos de 
forma diferente os jogos 
do campeonato e da Liga 
dos Campeões. Isto é um 
trabalho de continuidade 
e, por isso, não se pode fa-
lar em "desligar o chip". O 
ABC/UMinho tem a sua 
identidade, a sua forma de 
jogo e ambição de vencer 
está sempre presente», re-
velou o capitão da turma 
academista, que não con-

Carlos Resende e Pedro Seabra

José 
Costa e 

Spínola não 
jogam com 
Sporting. 

Sarmento em 
dúvida

A
ve

lin
o

 L
im

a

técnico sempre bem-disposto

As brincadeiras
do senhor Resende
 
A boa disposição reina sempre nas conferências 
de Imprensa que servem para fazer a antevisão 
dos encontros do ABC/UMinho. Carlos Resen-
de, técnico da turma academista, é sempre dos 
principais "animadores" e, ontem, voltou a estar 
em evidência.

Primeiro, quando a conversa com os jornalis-
tas recomeçou após ter sido interrompido por 
um barulho forte de martelos (o Sá Leite está 
com obras), Resende levantou-se e fez de reali-
zador... "Take 2!", brincou.

Depois, quando Pedro Seabra respondia à per-
gunta sobre se o Sporting era o adversário mais 
forte, Resende, em jeito de brincadeira, disse 
que «se fosse a avaliar pelos 10 minutos iniciais 
no jogo com AA São Mamede... era o São Ma-
mede». O capitão ouviu, sorriu mas continuou 
focado na resposta. 

D
R

sidera o Sporting o adver-
sário «mais forte».

«O Sporting é um dos 
quatro candidatos ao tí-
tulo. Portanto, na quarta-
-feira (amanhã), teremos 
um confronto entre can-

didatos que, claro, tudo 
faremos para vencer. O 
Sporting não é o principal 
rival, é mais um. Quere-
mos vencer e, se possível, 
com uma boa exibição», 
finalizou.
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ANDEBOL
ABC prepara receção
ao Sporting,
agendada para as 21h00
de amanhã.
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ANDEBOL 

Portuguesas sub-17 
conhecem adversárias 

R A Seleção feminina de sub-17 co- 
nheceu ontem as adversárias no 
Grupo A do Europeu da 2.a Divisão 

do escalão, a disputar entre 14 e 20 de 
agosto de 2017, na Lituânia. São elas 
Bielorrússia, Turquia, Itália e Geórgia. 
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ABC com ambição frente a leões Carneiro falha jogo em Braga 

O ABC está preparado para a 
receção ao Sporting, que se dispu-
ta amanhã (21h00), no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, em Braga, em par-
tida adiada da 4a jornada. Carlos 
Resende, treinador dos academis-
tas, espera dificuldades: "OSpor-
ting foi o clube que mais se refor-
çou na presente temporada. Para 
já, pelo que pude avaliar, tem feito 
um campeonato interessante." 

Mas o técnico está mais preocu-
pado com o desempenho da sua  

equipa: "Nós não temos de olhar 
para os adversários, mas sim para 
o que podemos e queremos fazer. E 
isso passa por ter a ambição de 
vencer o jogo, até porque jogamos 
diante do nosso público." 

O central Pedro Seabra, capitão 
do ABC, também está apostado em 
superar o obstáculo: "O Sportingé 
um dos quatro candidatos ao títu-
lo. Teremos um confronto entre 
candidatos, onde tudo faremos 
para vencer. O Sporting não é  

principal rival, é mais um. Quere-
mos vencer e, se possível, com 
uma boa exibição." 

Seabra explicou ainda o modo 
de trabalhar do campeão ABC, que 
no próximo sábado recebe os di-
namarqueses do Holstebro, na 
Liga dos Campeões: "Não prepa-
ramos de forma diferente os jogos 
do campeonato e da Champions. 
Isto é um trabalho de continuida -
de. A ambição está sempre pre-
sente." it P.G. 

O central do Sporting, Carlos 
Carneiro, não vai poder alinhar 
no Flávio Sá Leite, em Braga, na 
visita de amanhã dos leões ao re-
duto ao campeão ABC. 

O internacional jogou os três 
primeiros jogos do campeonato, 
mas falhou o duelo frente ao 
Sporting da Horta, este sábado, 
porque sofreu uma lesão. Carlos 
Carneiro contraiu uma entorse 
num dos tornozelos, necessitan-
do de alguns dias de paragem 
para a sua recuperação. 

Já o guarda -redes do Sporting, 
o croata Matej Asanin, também 
não pôde alinhar na deslocação 
ao Faial (Açores), mas vai estar 
em condições de jogar em Braga. 

Até ao momento, Sporting e 
ABC ainda não perderam qual-
quer ponto na prova, liderada 
pelo isolado FC Porto, que tem, 
no entanto, mais um jogo reali-
zado do que os leões - podem 
igualar amanhã os dragões na ta-
bela -, e mais dois do que a turma 
do Minho. O A.R. 
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