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Jogo a merecer especial atenção
5

Duas semanas depois, Sporting e ABC voltam a defmntar -se,
esta noite, agora no campeonato

Sem conhecerem o amargo da
derrota nas duas primeiras jornadas do Andebol 1, Sporting e ABC
abriram as hostilidades da nova
época na Supertaça que os bracarenses venceram por 26 -21 em
Méda e voltam a defrontar-se esta
noite (20 horas). Pouco tempo passou, mas muito mudou, pelo menos do lado dos leões, que desde
essa altura ganharam quatro jogos. Por isso, Cláudio Pedroso, Ia -

II
Hugo Rocha quer Sporti¥ positivo na Europa

teral - direito da equipa, antecipa:
«Sobre o ABC, todos os anos dizem a mesma coisa, 'esrd maisfraco', mas depois apresentam sempre boas equipas. Perdemos com
eles, é verdade, mas desde então só
temos vitórias. Estamos mais fortes e preparados. Não é em termos
táticos que temos de mudar em
comparação com a Supertaça, mas
em atitude e vontade. Se quisermos
mais do que os outros, nenhuma
equipa nos vai ganhar.»
Esta partida abre a 3.e jornada
do Andebol I pois o Sporting entra em ação na Liga dos Campeões

CALENDÁRIO

Andebot 1 4 3.. Jornada -4 Hoje
20.00 h
Sporting-ABC
Pavilhão João Rorha, em Lisboa
Sabado,16
18.00 h
Boa Hora FC- Xko Andebol
Pavilhão Ferrando Tavares, em Lisboa
17.30 b
São Bernardo - Madeka. SAD
Centro Desportivo de S. Bernardo, em Aveiro
18.00h
Águas Santas - Avanca
Pavilhão do Aguas Santas, na Mala
81) Mala/ISMAI - Acadentico Fale 19.00
Pavilhão Municipal. na Maia
4 Doming0,17
18.00h
Bentii;:Ik Porto
Pavilhão n.• 2 da luz em Lisboa
15.30 h
Arsenal Devesa - Belenenses
Pavilhão Flavio Sã Leite, em Braga

no domingo na Turquia, cenário
idêntico ao que o ABC teve a época passada: também perdeu a Su-

pertaça e logo depois venceu ()Torneio de Qualificação de acesso à
Champions. Pivot do ABC, Hugo
Rocha reforça: «Felicito o Sporting
pelo apuramento e desejo maiores
felicidades. Começamos muito bem,
já demonstramos que temos legitimidade para vencer e as pessoas
vão prestar especial atenção a este
jogo, pois são duas equipas com
responsabilidade de lutar por cada
partida.» Sobre a experiência na
Liga dos Campeões, regista: «Passadas 3 a 5 semanas de tantas via
gens e jogos, começamos a sentir o.
desgaste. Depende da extensão do
plantel. Que o Sporting possa representar Portugal o melhor possível.
É bom para todos.» HUGO COSTA
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HOJE
ANDEBOL

Sporting - ABC/UMinho
P. João Rocha, Lisboa, 20h00.
AMANHÃ
FUTEBOL

V. Guimarães - Salzburgo
Estádio D. Afonso Henriques,
em Guimaràes, pelas 20h05.
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjornal.pt
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ABC/UMinho visita hoje Sporting
por arranque da Liga de Campeões

HOJE ÀS 20 HORAS no novo Pavilhão João Rocha, o ABC/UMinho, 3.º classificado com 5 pontos, visita
o Sporting, que lidera com seis pontos, em jogo antecipado da terceira ronda do Andebol 1.
ANDEBOL 1

| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho defronta hoje
às 20 horas, no Pavilhão João
Rocha, o Sporting em jogo antecipado da terceira jornada do
campeonato nacional Andebol 1.
A antecipação do encontro, em
ronda que vai encerrar com um
Benfica-FC Porto, deve-se ao
compromisso europeu dos
‘leões’, que jogam a primeira
jornada do Grupo D da Liga dos
Campeões, domingo, no recinto
do Besiktas Bogaz – clube turco
que foi adversário do ABC na
anterior edição da prova.
Academistas e sportinguistas já
se defrontaram no primeiro jogo
oficial desta época, a Supertaça,
disputada na Mêda, onde os
minhotos venceram (21-26).
Aquele resultado foi, em geral,
interpretado como uma surpresa,
pois o Sporting, que tinha sido
campeão nacional, manteve a

DR

Sporting-ABC para a Supertaça: Belmiro Alves em acção defensiva

equipa quase na sua totalidade e
ainda se reforçou, enquanto os
academistas jogaram o primeiro
troféu da temporada no arranque
de um processo profundo de
reestruturação.
Assim, o reencontro configura
um tira-teimas, em que no plano
teórico o Sporting pode ser tido
como favorito, pois joga em casa

diante do seu público e será mais
difícil de surpreender, dado o
conhecimento que adquiriu do
adversário desta noite.
Nas duas primeiras jornadas
já disputadas os verde-brancos
estrearam o novo pavilhão com
uma vitória sobre o AC Fafe
(30-17) e em Guimarães ganharam ao Xico (22-40).

Os bracarenses impuseram um
empate (23-23) no Dragão ao
FC Porto - o que também foi
considerado uma surpresa - e no
Pavilhão Flávio Sá Leite ganharam ao São Bernardo (37-23).
Expresso pelo empate no Porto
e o triunfo volumoso em Braga,
na perspectiva do ABC/UMinho
o início de campeonato confirma
um rendimento acima das
expectativas. O Sporting, face a
equipas menos cotadas, evidenciou um já esperado repertório
vasto de soluções ofensivas.
Pode também admitir-se que a
equipa de Braga terá processos
consolidados e porventura desenvolvido movimentos ainda
não exibidos. Por outro lado, nas
duas primeiras rondas do campeonato, os ‘leões’ apresentaram-se sem dois dos seus mais
influentes jogadores para o apuramento à fase de grupos da
Champions: o guarda-redes
croata Matej Asanin, que se lesionou no torneio de qualificação, e o lateral cubano Frankis
Carol Marzo, de quem se diz estar de saída para o Catar. Dada a
excelência destes jogadores, estas duas ausências, a confirmarem-se também hoje, podem ser
relevantes.

3.ª jornada
DR

Tomás Albuquerque

lll
“O plantel é diferente, o
treinador também, mas a
ambição é a mesma.
Vamos para este jogo com o
Sporting com mais gente a
acreditar em nós. (...)
Eles vão preparar-se melhor
para este jogo.
Eu jogo onde tiver de ser,
onde for melhor e onde
puder ajudar mais a equipa”.
TOMÁS ALBUQUERQUE

treinador do ABC/UMinho

A terceira ronda do Andebol 1
prossegue com os jogos
seguintes:
Sábado
Águas Santas - Avanca
Maia/ISMAI - AC Fafe
São Bernardo - Madeira SAD
Boa Hora - Xico Andebol
Domingo
Arsenal Devesa - Belenenses
Benfica - FC Porto.
Taça de Portugal
O Fermentões visita , dia 5
de Outubro, o CD Póvoa na
primeira eliminatória da Taça
de Portugal. Esta ronda inclui
clubes da II e da II Divisões.

§antevisão
Jorge Rito

“É um jogo que todos
querem jogar
e a pressão está
do lado do Sporting”

DR

Jorge Rito, treinador do ABC/UMinho

“Ao nível do trabalho que nós
fazemos de preparação para este
jogo, sinto que o entusiasmo é
grande”, disse ontem Jorge Rito,
em antevisão à comunicação
social. Após lembrar que num
prazo inferior a um mês “é a
segunda vez que vamos jogar
com esta equipa, que é apontada como a principal candidata
ao título”, o treinador do
ABC/UMinho frisou que este é
um jogo “que todos querem
jogar e onde toda a pressão tem
que estar do lado do Sporting ”.
Questionado se, pelo facto de na
Supertaça a vitória do ABC ter
sido considerada surpreendente
agora já o Sporting poder estar
avisado e por isso ser mais difícil
de surpreender, o técnico academista respondeu que
“depois do que aconteceu no
jogo da Supertaça, a surpresa
era o ABC perder amanhã”.
Em relação à equipa adversária,
que parece ter de saída o lateral
Frankis Carol e pode ter ainda
lesionado o guarda-redes Matej
Asanin, Jorge Rito reconhece que
pode fazer diferença no jogo do
Sporting. “O Frankis Carol é um
jogador excelente, que tem uma
qualidade idividual do melhor
que há em Portugal”.
Assim, realçou tratar-se de uma
equipa “com tantos recursos
humanos e com tantas soluções”,
para sustentar que “falar da
ausência de um jogador é
desviarmo-nos do fundamental”,
acrescentando que “nós temos
de nos concentrar nos movimentos colectivos”.
Sobre a sua própria equipa, Rito
acentuou a ideia de melhorar em
relação ao jogo da Supertaça.
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1.º Torneio “Cidade
de Viseu” foi um êxito
Balanço 30 equipas em representação de 17 clubes marcaram presença
na competição organizada pela secção de andebol do Académico de Viseu
RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

Andebol
Torneio Int. Cidade Viseu

Silvino Cardoso
O Académico de Viseu com
uma equipa organizadora, determinada e empenhada foi o
grande 'vencedor' do torneio
que teve lugar durante três dias
na capital da Beira Alta.
A prova está no facto de ter
conseguido um evento em que
nada faltou aos participantes
na primeira edição do Torneio
'Cidade de Viseu' que levou o
clube a fazer história e permitiu que viessem até Viseu,
cerca de quatro centenas de
participantes. A atestar o êxito
está a satisfação demonstrada
por todas as comitivas, assente
no 'feedback' dos elogios feitos
no final do evento.
Quanto ao comportamento
do Académico no referido torneio, o destaque vai para os infantis masculinos e femininos
que subiram ao pódio, respectivamente, em 2.º e 3.º lugares.
“O Torneio Cidade de Viseu
foi um verdadeiro sucesso que

Jogos decorreram em quatro pavilhões da cidade de Viseu

pertence a todos os que trabalharam e colaboraram na iniciativa, pois sem eles não seria
possível levar a cabo uma organização tão exigente. Só com
a disponibilidade de todos eles
se tornou possível a realização
de um evento desta dimensão,
ainda por cima sendo a 1ª edição” afirma Rafael Ribeiro,
coordenador técnico do andebol academista.

Para o coordenador, “o torneio veio dar força e voz ao
clube e à afirmação da modalidade na região e no país”,
acrescentando que “as bases
estão lançadas e daqui para a
frente tem como ambição superar todas as expectativas e
levar o torneio 'Cidade de Viseu' a mais atletas, treinadores,
dirigentes e familiares”.
“Um simples obrigado não

chega para agradecer a todos
aqueles que colaboraram connosco na organização do torneio. Há que registar a excelente postura de todos os clubes e dos seus responsáveis
que honraram com sua participação o torneio, tornando
ainda maior a festa do andebol
jovem durante três dias. Sem
eles, o seu empenhamento e o
enorme 'fair-play' demonstrado, o torneio não seria possível e não conseguiria o sucesso alcançado”, reitera.
A terminar Rafael Ribeiro,
garante que podem “contar
com o Académico de Viseu
para prestigiar o andebol e
para levar o nome de Viseu
mais longe”. |

VENCEDORES
Infantis Masculinos
FC Porto
Infantis Femininos
CA Leça
Iniciados Masculinos
FC Porto
Iniciados Femininos
Maiastars
Juvenis Masculinos
Xico Andebol
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Tarouca acolhe torneio
no escalão de Juvenis
Andebol
II Torneio Int. Terras do Demo

O Pavilhão Municipal de Tarouca vai ser o palco do 1.º
Torneio “Festas de S. Miguel”
entre sexta-feira e domingo. A
organização da prova é da responsabilidade do Ginásio
Clube de Tarouca, a formação
mais representativa ao nível
desportivo da região do Vale
do Varosa que conta com o
apoio da Câmara Municipal
de Tarouca.
Trata-se de uma prova destinada aos Juvenis, o escalão
etário em que os ginasistas
têm dado cartas a nível nacional, sendo mesmo os que melhor têm representado a Associação de Andebol de Viseu
no respectivo campeonato
português.
Para preparar a época, o Ginásio Clube de Tarouca convidou para o evento, várias
equipas que se têm revelado
como referências nacionais na
área da formação. O CD S.Ber-

nardo, AD Godim e AC de Lamego, integram o grupo A, enquanto que o AC Doiro, Ginásio C. Tarouca e CR Fermentelos, integram o grupo B.
Os jogos começam na
sexta-feira, com o AC Lamego-AD Godim a abrir o torneio, pelas 20h00, seguindo o
AC Doiro-Ginásio C. Tarouca
(22h00). No sábado, a partir
das 10h00, continuam os encontros pela disputa dos melhores lugares de apuramento
para a fase final. AC LamegoCD S. Bernardo abre a segunda jornada, seguido do AC
Doiro-CR
Fermentelos
(12h00), AD Godim-CD S. Bernardo (16h00) e CR Fermentelos-GC Tarouca (18h00).
No domingo jogam-se as
partidas para determinar a
classificação final, com os encontros: 3.º A-3.º B (5.º e 6.º
lugares), pelas 12h00; 2.º A-2.º
B (3.º e 4.º lugares), às 14h00
e, o jogo mais aguardado, 1.ºA1.ºB (final), a disputar pelas
16h00. |
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Portugal e Roménia jogam
em Moimenta da Beira
ARQUIVO/D.R.

Segunda edição do Torneio Internacional de 22 a 28 de Outubro

Andebol
II Torneio Int. Terras do Demo

As selecções “A” de Andebol
(seniores masculinos) de Portugal e da Roménia vão participar no II Torneio Internacional de Andebol Terras do
Demo” que se realiza de 22 a
28 do próximo mês de Outubro, em Moimenta da Beira.
O protocolo que garante a
realização do torneio foi assinado no passado sábado
(9/9), às 11h30, no auditório
da Biblioteca Municipal, na
presença dos presidentes da
Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo
Ferreira; da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeira; da Associação de An-

debol de Viseu, Joaquim Escada e da Escola Prática de
Andebol de Moimenta da
Beira, Jorge Proença.
Durante o estágio (22 a 28)
as duas selecções vão defrontar-se duas vezes. O primeiro
jogo vai realizar-se no dia 25 e
o segundo no dia 27, ambos
do Pavilhão Municipal de
Moimenta da Beira, que volta
a receber uma modalidade
desportiva de alta competição.
Recorde-se que o primeiro
Torneio Internacional de Andebol “Terras do Demo” realizou-se no ano passado, juntando as selecções da Holanda, Eslováquia e Portugal
e cujo êxito levou os responsáveis a manter a prova este
ano. |
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jorge rito abordou duelo entre os bracarenses e o campeão sporting

António Silva

«Surpresa será o ABC perder»
JOsé costa lima

inda com o triunfo na Supertaça, no
mês passado, bem
fresco na memória,
o ABC/UMinho defronta
hoje o mesmo adversário,
agora para a terceira jornada do campeonato nacional. Jorge Rito, técnico
dos academistas, atribuiu
ontem «toda a pressão» ao
Sporting, mas não deixou
escapar um comentário
curioso antes da partida de
hoje (20h00), em Lisboa,
no Pavilhão João Rocha.
«Se será mais difícil
ao ABC surpreender? Eu
não quero ser provocador,
mas, depois do que aconteceu na Supertaça, surpresa será o ABC perder
amanhã [hoje]», respondeu, confiante, o técnico
dos academistas.
«Este grupo de atletas
quer fazer o seu caminho e não tenho sentido
um trabalho especial para motivar os jogadores.
O que interessa é que haja um grande sentido de
responsabilidade, olhando para qualquer adversário para dar o máximo.
Claro que por ser contra
o Sporting, por se tratar
de um candidato ao título, o entusiasmo dos jogadores e da equipa técnica
é grande. Mas temos é de
sair do jogo com a sensação que não podíamos ter
feito mais, que demos tudo», continuou.
Quanto ao Sporting,
Frankis Carol deixou re-

A

Jorge Rito e Tomás Albuquerque

centemente o clube de Alvalade e Jorge Rito admite
que o cubano «é excelente e do melhor que há em
Portugal», ele «faz a diferença no jogo do Sporting». O treinador centra-se, todavia, no coletivo do
campeão nacional.
«Falar de um só jogador
é desviar-nos do essencial, pois não faltam soluções ao Sporting. A nós
compete-nos contrariar
os movimentos coletivos
do Sporting, seja quais forem as peças que vão estar do outro lado», sublinhou, alertando os seus
jogadores que há «aspetos a melhorar na defesa
e no ataque» relativamente à partida da Supertaça.
«Certamente que o

Sporting
e ABC
defrontam-se
hoje, em
Lisboa, a partir
das 20h00.

Sporting vai fazer a mesma coisa, mas não queremos cometer os mesmos
erros», detalhou.

«Sporting vai
preparar-se melhor»
Tomás Albuquerque, um
dos andebolistas que renovaram contrato com
os academistas, promete
um ABC destemido em
2017/18.
«Há jogadores novos,
o treinador é novo, mas
a ambição mantém-se»,

disse, mantendo a
toada para o embate desta noite, no
recinto sportinguista.
«Vamos para este jogo com o Sporting
com mais gente a acreditar em nós do que na Supertaça e tudo faremos
para ganhar», declarou
quem está «disponível para jogar onde é preciso»
com o intuito de «ajudar
a equipa».
«Na Supertaça, provavelmente só nós e os nossos adeptos é que acreditavam em nós. Agora há
mais gente a acreditar, inclusivamente os jogadores do Sporting. Por isso,
penso que eles vão preparar-se melhor e levar-nos
mais em conta».

Página 7

A8

ID: 71259010

13-09-2017

Tiragem: 8500

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,93 x 3,83 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
O ABC visita hoje o Sporting
(20h00) em encontro antecipado
da 3.ª jornada do campeonato
de andebol.
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QUEREM VINGAR
A SUPERTAÇA DO ABC
LEÕA
ËB
t

Campeão defende hoje a
liderança no Nacional,
ainda antes da estreia
na Champions

ANDEBOL
3' jornada
SPORTING 20h00 ABC
ÁGUAS SANTAS sábado AVANCA
MAIS ISMAI sábadoAC FAFE
SÁO BERNARDO sábadoMADEIRA SAD
BOA HORA sábadoXICO ANDEBOL
BENFICAdomingo FC PORTO
ARSENALdomingoBELENENSES

ALEXANDRE REIS

©O Sportingcomeçou muito mal
a época, ao ponto de perder a Supertaça para o ABC. Mas hoje (20h),
os leões estão apostados em vingar
o desaire, recebendo a turma de
Braga, no Pavilhão João Rocha, em
partida antecipada da 3' ronda da
fase regular do Campeonato.
"Vaiser espetacular. Felizmente,
temos sentido que as coisas têm
melhorado, estamos mais confian tes e melhor nos detalhes. Vai ser
um bom teste para ver o nosso nível. A única coisa que quero é atitu de e compromisso, mais nada. De
resto, sobre o andebol que queremos praticar, sabemos o que temos
de fazer", revelou Hugo Canela,
treinador dos leões, em declarações ao sítio do clube.
O Pavilhão João Rocha, inaugurado a semana passada, continua a
ser assunto, pois o campeão nacio nalquer capitalizar esse trunfo para
defender a liderança frentè aos
também detentores da Taça de
Portugal. Hugo Canela explicou
porquê: "Quando vamos ao Dragão Caixa, está cheio; quando vamos ao Flávio Sá Leite, também
está. Os sócios sabem da importância da nossa casa e gostava que
viessem ver uma grande partida
de andebol e que nos apoiassem."
Em declarações ao sítio da federação (FAP), Jorge Rito, treinador
do ABC, diz que a sua equipa quer

CLASSIFICAÇÃO
P 1 V E D CM-GS
°SPORTING 6 2 2 O O 70-39
02 BELENENSES 6 2 2 O O 57-54
02 ABC
5 2 1 1 O 60-46
02 MAIA ISMAI 4 2 1 O 1 58-56
02 AVANCA
4 2 1 O 1 58-53
°Á. SANTAS 4 2 .1 O 1 48-42
0º XICO AND. 4 2 1 O 1 50-66
O' MAD. SAD 3 1 1 O O 29-25
Cr BOA HORA 3 Z O 1 1 53-54
AC FAFE
3 2 O 1 1 46-59
02 FC PORTO 3 2 O 1 1 48.52
02 BENFICA
3 1 1 O O 22-20
02 S. BERNARD02 2 O O 2 49-65
2 2 0 0 2 45-62
FZ:12 ARSENAL

e,

Próxima jornada
MADEIRA SAD-SPORTING E AC FAFE•ARSENAL (DIA
20); AVANCA-BENFICA, ABC-BOA HORA, FC PORTOSÃO BERNARDO E XICO ANDEBOL-MAIA ISMAI (DIA
23); BELENENSES-ÁGUAS SANTAS (DIA 24)

CLASSICO. Sporting e ABC volta/na encontrar-se

vencer: "Não queria ser provocador, mas apetece -me dizer que,
depois do que aconteceu na Su pertaça, a surpresa era o ABC perder." Mas recusou o favoritismo:
"Toda a pressão tem de estar do
lado do Sporting."
Rito relembrou a mentalidade
do ABC: "Vamos jogar utilizando
as nossas armas. Quando saímos
de um jogo com a sensação de que
demos o máximo e que era hn-

Liga dos Campeões
sobrecarrega

possível ter feito mais, seja qual Os leões vão ter de se habituar a
for o resultado, temos de estar sa- uma agenda terrível com dois jotisfeitos com o trabalho. Este gos por semana. É que a estreia
jogo, por ser com o Sporting, por na Liga dos Campeões é já este
ser já o segundo num prazo infe- domingo, na visita à Turquia,
rior a um mês e porque é um ad- para defrontarem o Besiktas, na
versário apontado como princi- 1..4 ronda do Grupo D. E por isso o
pal candidato ao título, sinto que clássico com o ABC foi antecipao entusiasmo é grande, tanto da do, numa jornada bastante
parte dos treinadores, como dos quente, já que o invicto Benfica
jogadores. É um jogo que todos recebe na Luzo FC Porto, ainda
à procura da primeira vitória.
querem jogar." o
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ANDEBOL Realizou-se ontem
o sorteio da 14 eliminatória da
Taça de Portugal, com 63 jogos
entre equipas da 2, e 34 Divisão.
Marítimo, Ac. São Mamede, São
Paio Oleiros, Sp. Horta, Juve Lis,
Benavente, Ginásio Sul, Camões.,
e Marienses ficaram isentos.
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Andebol: Seleção angolana campeã do Campeoanto das Nações já está em casa - SAPO Desporto
Sportinforma / Angop
Formação dos Palancas Negras conquistou o título no passado domingo.

A seleção angola de andebol feminino já está em casa depois de ter vencido o 24° campeonato de
África das Nações em Abidjan, na Costa do Marfim.
A equipa de andebol chegou durante a madrugada depois de terem revalidado o título no domingo
passado com uma vitória sobre o Egipto por 29-19.
Esta classificação garantiu presença no próximo campeonato do mundo da categoria feminina tal como
acontece com as segundas e terceiras classificadas. As angolanas conservaram o troféu sem averbar
qualquer derrota nos sete jogos disputados
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