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TROFÉU STROMP 
ANDEBOL  I  FUTSAL  1  H QUEI EIA Pt,Tt 1  ‘;flLv.Atlt_ 

Leões sentiram dificuldades no decorrer do encontro, mas acabaram por arrecadar o Trofeu Stromp 

28 
Aljosa Cudic (GR) 

Matej Asanin (GR) 
Matevz Skok (GR) 

Pedro Valdés 
Edmilson 
Bjelanovic 

Claudio Pedroso 
Carlos Ruesga 

Frankis Carol 
Pedro Solha 
Tiago Rocha 
Carlos Carneiro 
Fabio Chíuffa 
Neven Stjepanovic 
Valentin Ghionea 
Ivan Nikcevic 
Luis Frade 

HUGO CANELA 

17 irfrE 'v°Au3  16 

Roney Franzinl (GR) 
Miguel Moreira (GR) 

João Esteves (GR) 
Nuno Santos 

Francisco Madureira 
Bruno Moreira 
Filipe Pinho 

Tiago Serrào 
Pedro Sequeira 
Diogo Domingos 
Nuno Roque   
Ricardo Silva 
Ruben Gomes 
Nelson Pina 
Tiago Ferro 

JOÃO ELORENCID 

Mais alegria e atitude, precisa-se! 

áfg 
Pedro Valdés remata à baliza azul 

Mais «alegria e atitude» é urna das 
receitas do treinador do Sporting, Hugo 
Canela. para a vitoriana partida da Super-
taça, domingo. ante o Benfica. 

No final da receção ao Belenenses, 
ontem, no Pavilhão João Rocha, em par-
tida de pré-temporada de preparação do 
primeiro troféu oficial. Hugo Canela valo-
rizou o sucesso e, em particular, as lições 
a tirar. «No domingo, com a atitude cer-
ta, podemos ganhar. Contra o Belenen-
ses, que tem uma equipa engraçada, cum-
primos os nossos objetivos quando 

aceleramos e nos mostramos concen-
trados e focados. Quando os jogadores 
colocarem alegria. atitude no jogo, mais 
uni pouco de agressividade e intensida-
de defensiva, podemos melhorar. Foi des-
ta forma que entramos mais fortes na 
segunda parte». frisou o treinador, que 
desvalorizou os desempenhos de pré-
-época. «Precisamos de mais tempo, jo-
gos e carga. Ainda não tivemos oportu-
nidade de acertar muita coisa depois do 
Torneio de Viseu, mas falta-nos uma se-
mana de trabalho, até à Supertaça.» 

ANDEBOL  TROFEU STROMP 

Sporting ainda desafinado 
Belenenses criou dificuldades na discussão do Troféu Stromp, que ficou em casa  o  Ameaçou 

a hegemonia do anfitrião na contagem decrescente da Supertaça, domingo, ante o Benfica 

ANDRE ALVES/ASF 
ANDEBOL - TROFÉU STROMP- EXIBIÇÃO 

Pavilhao Joao Rocha, 
em Lisboa 

SPORTING • BELENENSES 

tissnaos 
Paulo Ventura e Ricardo Silva 

Por 

GABRIELA MELO 

O
Belenenses ameaçou es-
tragar a festa do Spor-
ting, ontem, no Pavi-
lhão João Rocha, mas o 
Troféu Stromp acabou 

erguido pelo capitão da casa, Car-
los Carneiro, após difícil teste na 
antecâmara da Supertaça, dom lu - 
go próximo, em Braga. 

Desengane-se quem esperava 
super macia absoluta clo bicampeão 
Sporting na versão andebolística 
clo Troféu Stromp, numa casa meia 
despida de adeptos (1227 especta-
dores), mas com claque calorosa. O 
treinador Hugo Canela tirou qua-
se todos Os trunfos da cartola, re 
correu aos trás guarda-redes, mas  

brilhou o coeso Belenenenses, que 
discutiu o troféu quase golo a golo, 
em especial na segunda parte. «A 
equipa do Sporting é muito forte em 
termos físicos, criou muitas dificul-
dades, que procurámos colmatar 
com as nossas armas, capacidade 
de antecipação e mais profundi 
dade defensiva», explicou o treina 
dor João Florencio. 

Ainda mal refeito do desempe-
nho no Torneio Internacional de 
Viseu, a sorrir ao Benfica, com o 
qual luta pela Supertaça, o Spor - 
ti ng realizou um teste sofrível ante 
o Belenenses. «Um bom teste por-
que tem características sernel ha n - 
tes ao Benfica. É urna equipa mui- 

to aguerrida defensivamente», 
justificou Hugo Canela, que rodou 
jogadores e não levantou comple-
tamente o véu em relação à forma - 
ção inicial a apresentar no fim de 
semana - Cu(' ic, Valdés, Bjelano 
vic, Pedro Solha, Tiago Rocha, Car 
los Carneiro e Stjepanovic foram Os 
eleitos ante o Belenenses. O anfi-
trião entrou melhor, com vanta-
gem de trás golos, mas sem saber 
travar um irreverente adversário, 
bem apoiado em Roney Franziu i. 

A meio da segunda parte, Hu-
go Canela optou por chamar Ma - 
tej Asanin à baliza e recuperou a 
vantagem de trás golos gerida até 
ao final, sem abdicar, inclusive,  

da entrada clo júnior Grácio, um 
ponta esquerda. 

O jogo corrida de feição, o iro -
réu já praticamente ficava em casa, 
mas sem fazer esquecer o papel do 
Belenenses na festa. Embora o 
marcador pecasse muitas vezes 
por defeito na hora de somar os 
golos do visitante, talvez devido 
às trocas e baldrocas nos números 
das camisolas de alguns dos seus 
jogadores, o Belenenses correu trás 
do resultado e empatou ainda na 
primeira parte, com 10-10 aos 17 
Minutos, ameaçando a hegemo-
nia do Sporting noutras ocasiões, 
aos 14-14 e aos 15-15. A segunda 
parte arrancou com novo empate, 
17-17, ampliado até aos 22 22. Dois 
livres de sete metros sem golos do 
Belenenses e «trocas defensivas» 
elogiadas por Ilugo Canela fun-
cionaram como balão de oxigénio 
até ao sucesso final. 
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O VISEU. O presidente da Associação 
de Andebol de Viseu, Joaquim 
Escada, diz que o torneio local 
deverá sofrer alterações de modelo. 
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mais Andebol 

O FC PORTO. Os dragôes 
empataram (32-32) com os russos 
do Chekhovskiye Medvedi, atual 
campeão da Rússia, no Torneio 
Internacional de Estarreja. Hoje o FC 
Porto defronta os espanhóis do Vila 
de Aranda. 
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ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

Alguns lances com nota artística
chegaram a animar os cerca de
100 adeptos que se deslocaram
ontem ao Pavilhão Flávio Sá
Leite, para assistir ao jogo de
apresentação do ABC/UMinho
com o Teucro de Pontevedra
(com quem perdera por 27-23,
na Galiza). 

Entre os reforços academistas,
vários revelaram poder oferecer
às opções da equipa técnicas no-
vas alternativas interessantes. 

Sendo no plano individual José
Rolo o mais evidente  ganho de
qualidade no espectáculo e na
eficácia, também António Ven-
tura, André Rei ou Eduardo
Mendonça mostraram, em graus
diversos, bons momentos mas
também carências de afinações

Os jovens Eduardo Mendonça
e Rui Ferreira (pivots) e Carlos
Oliveira (guarda-redes) também
tiveram ocasião de se mostrar.

Mas, no encontro entre os que
chegaram de novo e os que já es-
tavam em Braga, também, em
vários períodos, se viu  haver
trabalho a fazer no entendimento
colectivo das movimentações.

O jogo  entre ABC e Teucro
principiou com falhas de ambas
as equipas nas acções atacantes,
com definições defeituosas tanto
no passe como no remate. 

Foi assim de modo equilibrado
nos primeiros 8 minutos (4-4). 

Seguiu-se um eclipse da equipa
minhota, que, ora por boas inter-
venções do guardião Garcia Lo-
ria, ora por ter enviado três bolas
aos postes -  esteve sem marcar 7
minutos, um parcial em que os
galegos elevaram para 4-8. 

Os treinadores reconfiguraram
equipas com combinações de jo-

gadores e de movimentos estu-
dados. Após aproximações a
dois golos (8-10 ao 19 e 9-11 aos
20 minutos) que pareciam relan-
çar o jogo, o Teucro voltou a di-
latar para os 11-16 ao intervalo.    

No reatamento, o ABC, a tentar
acelerar, cometeu várias falhas
no passe, permitindo ao Teucro
contra-ataques rápidos e conso-
lidar vantagens na casa dos sete
golos (13-20 aos 34 minutos, 15-
22 aos 36, 18-25 aos 42). 

Seguiu-se, graças ao recurso a
jogadas de ‘laboratório’ e mais
acerto na finalização, um encur-
tar da diferença para quatro go-
los (21-25 aos 44 minutos, 22-26
aos 46) e depois para três, com
(24-27 aos 47 minutos), reabrin-
do a incerteza quanto ao resulta-
do final.

ABC/UMinho
apresenta-se 
a perder 
com Teucro
SEGUNDA PARTE MELHOR permitiu à equipa
orientada por Jorge Rito reduzir desvantagem
após momentos de apagão na fase inicial.

FLÁVIO FREITAS 

Jovem pivot Rui Ferreira, marca em gesto de boa execução  técnica

Jorge Rito
treinador do ABC
“Temos muito 
para trabalhar”
“Como eu vi, vocês também viram.
A segunda parte foi um pouquinho
melhor do que a primeira. 
Tentámos fazer um jogo em que 
todos participassem.  O aspecto
mais positivo foi a reacção da equi-
pa na segunda parte, porque em
termos defensivos e ofensivos não
estivemos perto daquilo que que-
remos estar. Temos muito para tra-
balhar.
Com este jogo temos 11 treinos de
bola e dois jogos particulares, mas
há muito, muito trabalho pela fren-
te. Esta é uma equipa que está a
ser construída de novo, rotinas que
têm de ser criadas. O adversário, re-
fira-se, também foi bom. Temos de
dar valor ao Teucro, com um jogo
rápido, tipicamente espanhol, que
cria sempre muitas dificuldades no
um contra um, em que tivemos
mais problemas. Mas isso foi bom
para nós, porque temos uma boa
ferramenta para trabalhar após a
análise do vídeo desta partida.
É continuar a trabalhar, temos três
jogos este fim de semana por por-
mos a equipa pronta o suficiente
para tentar ganhar na primeira jor-
nada. É isso que importa e teremos
de estar muito melhor do que esti-
vemos hoje [ontem]”.

§cabinas

ABC/UMINHO 31
Humberto Gomes (GR); Miguel Batista (2),
Hugo Rocha (9), Nuno Silva (3), Dario
Andrade (1), Hugo Rosário (2)  e André Rei
(6). Jogaram ainda Cláudio Silva  e Carlos
Oliveira (GR), José Rolo (2), Carlos
Bandeira (1) , Rafael Peixoto, Eduardo
Mendonça (1), António Ventura (1),
Francisco Silva (1) e Rui Ferreira (2). 
Treinador: Jorge Rito.

TEUCRO
PONTEVEDRA 34
Garcia Lloria (GR), Andres Moyano (5),
Quintas Ayer, Davor Cutura (2) Gherardt
Chaves (5), Guillermo Fischer (6) e
Facundo Cangiani (2). Jogaram ainda
Santana Herrera (GR), Nataz Suarez (3),
Rial Ricoy, Gomez Avila (1), Hernandez
Menendez (3), Remeseiro Rosete (1),
Pereiro Rodriguez (2), Alberto Garrido e
Sergio Perez (4).
Treinador: Montes Pallares.

Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga).
Árbitros  Célio Costa e Diogo Teixeira
Ao intervalo: 11-18.

FLÁVIO FREITAS 

Miguel Batista com espaço para entrar aos 6 metros

FLÁVIO FREITAS  

Ponta direita, André Rei  marca de contra-ataque
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Diogo Figueiras castigado 
Pág. 18

MIGUEL ALVES: “MARCA FORTE DO CONCELHO”
Págs. 16 e 17

BRAGA

Complexo 
da Rodovia
pronto para 

a inauguração 
Pág. 23

CAMINHA VILAR DE MOUROS PRONTA PARA A ENCHENTE DO MÍTICO FESTIVAL   

WOODSTOCK À PORTUGUESA

BRAGA
Imaginação não
tem limites no
Theatro Circo nas
oficinas de verão
Págs. 2 e 3

CASOS DO DIA
Foi à pesca
e acabou
a ser salvo
pelos bombeiros
Pág. 10

BARCELOS
Festival
Milhões de Festa
com cartaz
fechado
Pág. 13

ANDEBOL
ABC derrotado
pelo Teucro
na apresentação
aos associados
Pág. 24
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O atleta começou a jogar no Clube Desportivo Infante. FOTOS DR 

OSUB 20 

A caminho do Sporting 
João Camacho irá jogar andebol no Sporting e, por isso, está de partida 

para, o continente. Depois, o objectivo é a selecção nacional 

SANDRA S. GONÇALVES 
sgoncalves@dnoticias.pt  

João Camacho jogava andebol no 
Clube Desportivo Infante e foi 
convidado para integrar a equipa 
do Sporting. Um passo em frente 
na sua carreira desportiva que re-
presenta muito para o jovem de 
16 anos. "Eu jogava andebol no In-
fante e o meu treinador conhece 
muitas pessoas de fora ligadas a 
esta modalidade. Entretanto, ele 
fez vários contactos e os clubes co-
meçaram a ver a forma como eu jo-
gava, sendo que depois uma comiti-
va do Sporting veio ver um jogo e 
gostou, tanto que a seguir veio fa-
lar comigo", disse ao DIÁRIO. 

A ida para o clube de Alvaiade si-
gnifica que o atleta irá ter de deixar 
a Madeira para ir para o continen-
te. Uma mudança que acontece já a 
25 de Agosto, dia em que viaja 
para solo nacional, que acredita 
que irá frutos, isto apesar de ini-
cialmente estar a ser difícil. "Ini-
cialmente esta mudança está a ser 
complicada, mas é preciso passar 
por dificuldades para que as coisas 
possam melhorar. Esta foi, sem dú-
vida, a melhor coisa que me pode-
ria ter acontecido, porque tenho 
tudo lá e sempre foi um sonho jogar 
fora. Por isso, estou a encarar tudo 
isto como uma 

grande oportunidade", frisou, di-
zendo que o próximo passo é a se-
lecção nacional e ser campeão do 
Mundo. 

Actualmente a estudar no 12.° ano 
de escolaridade, na área das Ciên-
cias e das Tecnologias, João Cama-
cho irá terminar o secundário no 
continente, sendo que depois o seu 
objectivo é ingressar no ensino su-
perior e tirar o curso de Engenharia 
Mecânica. "O andebol não dura para 
sempre. Por isso, quando terminar a 
minha carreira desportiva, o meu 
objectivo é enveredar por essa área", 
realçou. 

O atleta revelou que tudo come-
çou quando tinha 5 anos, altura em 
que os pais decidiram lhe inscrever 
no Clube Desportivo Infante. "No 
início era só brincadeira, mas de-
pois quando comecei a aprender 
apaixonei-me pela modalidade", 
explicou, acrescentando que, de-
pois, nunca mais parou de jogar 
com amor à camisola. 

Um percurso que tem sido sem-
pre a subir e que, conforme fez 
questão de frisar, não teria sido 
possível sem a ajuda do seu trei-
nador, Mário Costa, e a dirigente 
do clube, Carla Mendonça. "Am-
bos são dois exemplos a seguir de-
vido a tudo aquilo que conquista-
ram e que representam para o 
mundo do desporto", concluiu. 
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abc/uminho derrotado pelo sd teucro na apresentação aos sócios  

 josé costa lima

O 
ABC/UMinho apre-
sentou-se ontem aos 
sócios com uma der-
rota diante do SD 

Teucro, equipa espanho-
la que na próxima tempo-
rada vai disputar a princi-
pal Liga do país vizinho, 
após ter subido de divisão 

em 2017/18.
Depois de na semana 

passada terem sido derro-
tados, por 27-23, em Pon-
tevedra, no pavilhão do 
Teucro, desta vez os pa-
péis inverteram-se, com 
os bracarenses a jogarem 
em casa. 

No entanto, as contas 
finais terminaram com 

novo saldo negativo pa-
ra o lado academista, que 
aos 10’ permitiu ao oposi-
tor passar para a frente do 
marcador e até final não 
teve arte para conquis-
tar um desfecho positivo.   

Nos primeiros minutos, 
os minhotos estiveram 
sempre na frente, ainda 
que pela margem míni-

ma, mas em dois minutos 
o Teucro virou o marca-
dor e de rompante ga-
nhou vantagem de três 
golos. Até ao intervalo, 
os galegos não prestaram 
vassalagem ao ator prin-
cipal da festa e a meio da 
partida saíram na frente 
com cinco golos de van-
tagem (11-16).

D
R

Eduardo Mendonça é uma das "caras novas" do ABC/UMinho para 2018/2019

Dario prepara-se para fazer um golo

D
M

Boa reação na 2.ª parte não evitou desaire na apresentação aos sócios

D
M

Na segunda parte, a 
formação de Jorge Rito 
reentrou a cometer vários 
erros na construção de jo-
gadas ofensivas e o Teu-
cro aproveitava da melhor 
maneira as falhas dos por-
tugueses ao nível do passe. 

Reação academista
 Aos 39’, os espanhóis che-
garam aos nove tentos de 
diferença, mas depressa o 
ABC reagiu e aos 47’ re-
cuperou para 24-27. Uma 
resposta eficaz e susten-
tada numa defesa mais 
agressiva que empurrou a 
equipa para outra eficácia 
na zona do ataque. A dois 
minutos do fim o Teu-
cro ganhava somente pela 
margem mínima, vanta-
gem que todavia conser-
vou e até ampliou para 
um 31-34 final. 

Sem surpresas de úl-
tima hora no que toca a 
reforços, o ABC/UMinho 
utilizou todos os 16 joga-
dores do plantel que se 
prepara para atacar a no-
va temporada. O desta-
que de ontem vai para os 
nove golos de Hugo Ro-
cha, ele que apesar dos 35 
anos continua a ser peça 
vital para este ABC de Jor-
ge Rito. 

Mais três testes 
no fim de semana 
Em modo contagem de-
crescente até à entrada em 

cena na competição oficial, 
o ABC/UMinho volta a ter 
um teste de pré-tempora-
da já na sexta-feira, des-
ta vez com o Avanca, na 
primeira de três partidas 
à margem do Torneio do 
Águas Santas, que decor-
re até domingo, na Maia. 
Curiosamente, o primei-
ro jogo oficial do ABC/
/UMinho está agendado 
para 1 de setembro (daqui 
a cerca de uma semana e 
meia), no Pavilhão Flávio 
Sá Leite, frente ao... Avan-
ca, a contar para a primei-
ra jornada do campeona-
to nacional da I Divisão de 
andedol.

PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, BRAGA

Árbitro Célio Costa e Diogo Teixeira

ABC/UMinho 31
Humberto Gomes (GR); Miguel Ba� sta (2), 
Hugo Rocha (9), Nuno Silva (3), Dario An-
drade (1), Hugo Rosário (2)  e André Rei 
(6). Jogaram ainda Cláudio Silva  e Carlos 
Oliveira (GR), José Rolo (2), Carlos Bandei-
ra (1) , Rafael Peixoto, Eduardo Mendonça 
(1), António Ventura (1), Francisco Silva (1) 
e Rui Ferreira (2).

Treinador Jorge Rito

SD Teucro 34
Garcia Lloria (GR), Andres Moyano (5), 
Quintas Ayer, Davor Cutura (2) Gherardt 
Chaves (5), Guillermo Fischer (6) e Fa-
cundo Cangiani (2). Jogaram ainda San-
tana Herrera (GR), Nataz Suarez (3), Rial 
Ricoy, Gomez Avila (1), Hernandez Me-
nendez (3), Remeseiro Rosete (1), Perei-
ro Rodriguez (2), Alberto Garrido e Ser-
gio Perez (4).

Treinador Javier Dominguez

Ao intervalo: 11-16

Reação final disfarçou muitos erros
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 josé costa lima

G
arantindo que é com 
os 16 jogadores (seis 
reforços) que on-
tem atuaram no Pa-

vilhão Flávio Sá Leite que 
vai enfrentar as competi-
ções nacionais, Jorge Ri-
to reconhece que «ainda 
há muito trabalho» por 
fazer até que a equipa do 
ABC esteja pronta para a 
estreia oficial, agendada 
para 1 de setembro. 

«A segunda parte foi um 
pouquinho melhor do que 
a primeira, sem dúvida. 
Tentámos fazer um jogo 
em que todos participas-

sem. O aspeto mais posi-
tivo foi a reação da equipa 
na segunda parte, porque 
em termos defensivos e 
ofensivos não estivemos 
perto daquilo que que-
remos estar. Temos mui-
to para trabalhar», disse o 
técnico do ABC/UMinho 
após o desaire com a for-
mação da Galiza. 

«Com este jogo temos 
11 treinos de bola e dois 
jogos particulares, mas há 
muito, muito trabalho pe-
la frente. Esta é uma equi-
pa que está a ser construí-
da de novo, rotinas que 
têm de ser criadas. O ad-
versário, refira-se, tam-

jorge rito reconhece que o abc tem «muito, muito trabalho pela frente»

«Não estivemos perto 
daquilo que queremos»

bém foi bom. Temos de 
dar valor ao Teucro, com 
um jogo rápido, tipica-
mente espanhol, que cria 
sempre muitas dificulda-
des no um contra um, em 
que tivemos mais pro-
blemas. Mas isso foi bom 
para nós, porque temos 
uma boa ferramenta pa-
ra trabalhar após a análi-
se do vídeo desta parti-
da», juntou. 

A derrota ante os gale-
gos do Teucro vai ser ana-
lisada em conjunto, mas 

Jorge Rito lembra que só 
há um caminho para os 
academistas chegarem ao 
ponto desejado pelo seu 
treinador. 

«É continuar a traba-
lhar, temos três jogos es-
te fim de semana para 
pormos a equipa pronta 
o suficiente para tentar 
ganhar na primeira jor-
nada. É isso que importa 
e teremos de estar muito 
melhor do que estivemos 
hoje [ontem]», concluiu o 
técnico dos academistas, 
afastando por comple-
to qualquer reforço do 
plantel até ao início da 
competição. 

Jorge Rito reconhece que há muito a melhorar  

ABC 
terminou 

época passada 
na 4.ª posição 

do campeonato, 
atrás dos 
grandes.

D
R

D
R

seis reforços assegurados

Plantel 2018/19
Estes foram os elementos apresentados ontem 
no jogo com o Teucro.

Guarda-redes: Humberto Gomes, Carlos Oli-
veira (ex-FC Porto) e Cláudio Silva.

Laterais-direitos: José Rolo (ex-1.º de Agosto) e 
Miguel Batista (ex-Chartres, França). 

Laterais-esquerdos: Hugo Rocha e Hugo Rosário.  

Pontas-direitas: Carlos Bandeira e André Rei 
(ex-Águas Santas).

Pontas-esquerdas: Rafael Peixoto e Dario Andrade. 

Centrais: Nuno Silva e António Ventura (ex-Maia/
/ISMAI).

Pivôs: Eduardo Mendonça (ex-FC Gaia) e Rui 
Ferreira.

Lateral-direito/esquerdo: Francisco Silva. 

Equipa técnica
Treinador: Jorge Rito
Adjuntos: Carlos Ferreira
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REGIÃO O presidente da Câmara de Monção apelou, ontem, a todos os minhotos para 
que votem na mesa “Cordeiro à moda de Monção”, que é a única representante desta 
região nos pré-finalistas do concurso “7 Maravilhas à Mesa”, da RTP. P.09
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Braga Barroca regressa 
no mês de setembro
BRAGA Entre os dias 19 e 23 de setembro, Braga 
volta a viver os tempos áureos do Barroco, num 
mês inteiramente dedicado ao património. P.04

D
R

Minho incentivado a votar 
na mesa de Monção

ABC perde com SD Teucro 
no jogo de apresentação
DESPORTO  O ABC mostrou, ontem, no Flávio Sá Leite, 
o grupo que vai atacar a temporada 2018/2019. 
A equipa espanhola do SD Teucro foi mais forte 
e venceu em Braga, por 34-31. P.28-29

D
M

desporto P.23

SP. BRAGA 
APLICA SANÇÃO
A DIOGO 
FIGUEIRAS
QUE “DISCUTIU”
COM ADEPTO

Braga P.06

BRACARENSES
PROCURAM
ALGARVE
E ESTRANGEIRO
COMO DESTINOS
DE FÉRIAS

STAND Nº1

região P.12

DESEMPREGO 
REGISTADO NO MINHO  
DESCEU MAIS 
DE 30 POR CENTO

região P.11

FESTIVAL 
DE VILAR DE MOUROS 
ESPERA 
30 MIL PESSOAS

região P.17

CABECEIRAS 
EXIGE REDUÇÃO
DO PREÇO 
DA PORTAGEM 
NA A7

ÃO

M 
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Neven Stjepanovic mostrou qualidades e marcou cinco golos à equipa de Belém 

TROFÉU STROMP Bicampeões nacionais apresentaram-se aos 
adeptos batendo o Belenenses (30-28) 

Leões afinados 
para a Supertaça 

Numa semana importante 
para limar arestas tendo 
em vista o primeiro troféu 
da época, no domingo, 
frente ao Benfica, o 
Sporting superou um 
Belenenses que se bateu 
com bravura 

SANDROBAGUINHO 

••• Sporting e Belenenses 
estão ainda a assimilar proces-
sos e rotinas coletivas para a 
próxima época, mas as duas 
equipas fizeram um jogo mui-
to competitivo no pavilhão 
João Rocha. O Sporting ven-
ceu por 30-28, conquistou o 
Troféu Stromp e o teste foi 
visto como positivo por todos, 
em especial Hugo Canela, téc- 

nico leonino, que procurou 
avaliar a condição física e en-
trosamento dos novos ele-
mentos para o primeiro emba-
te oficial: a Supertaça, frente 
ao Benfica, no próximo do-
mingo, no Fórum Braga. 
Stjepanovic e Chiuffa, dois 
dos reforços verdes e brancos, 
atuaram de início e o lateral-
direito bósnio (ex-Duhail, do 
Catar) mostrou recursos e 
acutilância nos remates de 
meia distância. O Belenenses 
entrou na frente, com um golo 
deTiago Ferro, mas o Sporting 
virou rapidamente o marca-
dor, gerindo depois uma van-
tagem curta nos primeiros 15 
minutos. O Belenenses, mui-
to organizado defensivamen- 

te, espreitou o erro adversário 
e viria a forçar .o empate por 
três vezes na primeira parte, 
mas acabou por ser o Sporting 
a terminar na frente (17-16). 
No segundo tempo, o Bele-
nenses voltou a surpreender, 
passandomomentaneamente 
para o comando (20-21), mas a 
rotação promovida por Hugo 
Canela (testou inclusive um 
júnior, o ponta-esquerda Grá-
cio) permitiu aos leões cons-
truir o triunfo nos últimos 
minutos, muito à custa do po-
der de fogo de Tiago Rocha, 
Pedro Valdés, Carneiro e Stje-
panovic, estes dois com cinco 
golos cada. O belenense Pedro 
Sequeira, com sete golos, foi o 
melhor marcador do jogo. 

TORNEIO DE 

ESTARREJA 

O FC Porto 
empatou 
corri os 
russos do 
Medvedi 
(32-32), o 
Avanca 
bateu os 
islandeses do 
Fraco (22.19) 
e o ISMAI os 
espanhóis do 
Aranda 
(27-25) na 
primeira 
jornada da 
prova 

BRAGA 

O ABC 
perdeu na 
sua apresen-
tação aos 
sócios, por 
31-34, com os 
espanhóis do 
Teucro 
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Yoan Balázquez voltou ao Dragão embalado pelos 165 golos que fez no campeonato espanhol 

O FC Porto 
abriu o 
Torneio de 
Estarreja 
empatando 
(32-32) com 
os russos do 
Chekho-
vskiye 
Medvedi. 
André 
Gomes fez 
cinco golos, 
Miguel 
Martins e 
Diogo 
Branquinho 
quatro 
cada.O 
Avanca 
bateu o 
Fram (22-19) 

Ainda joga por Cuba 
Ir a uni Mundial e equipa de topo 

• andes sonhos 
Para além do FC Porto, o lateral-esquerdo 
cubano faz ainda uma aposta séria na 
seleção do seu país, sendo o único do 
sexteto de dragões vindo do seu país 
que mantém essa ligação. Yoan 
recorda que os compromissos têm sido 
constantes - "Ainda há um mês 
joguei pela seleção" - e mostra 
também grande ambição 
nesse campo: "Quero uni dia 
estar a jogar por Cuba num 
Mundial. Há uma geração que 
está junta há oito anos. Espero 
que continuem a convocar-
me." A nível de clubes, 
também se revela bastante 
ambicioso: "Sou jovem e, por 
isso, tenho muitos sonhos. 
Quero continuar a trabalhar e 
evoluir no FC Porto, para um 
dia estar numa equipa de topo 
europeu, como o PSG, por 
exemplo." 

f';‘`Iti :4  'Y  Yoan Balázquez regressou a Portugal e ao FC Porto depois de uma época fantástica na 
Liga ASOBAL, onde foi o quarto melhor marcador e rookie do ano

Ao. 

"FC PORTO ESTA AO NIVEL 
DOS MELHORES DE ESPANHA" 
AépocadeYoanBalázquez 
em Espanha, ao serviço do 
Teucro, e3q)onenciou o 
jovem cubano aumnível 
que espantoutodos. De 
novo no FC Porto, °lateral-
esquerdo de 22 anos tem 
umameta: ser campeão 

AM:J=17MR° 
o« Três épocas em Portugal, 
aoserviçodoFCPortoB,ISMAI 
eAvancatinhammomado que 
Yoan Balázquez era mais um 
diamante cubano por lapidar. 
Chegando a Portugal com 18 
anos, o internacional caribe-
nho esteve sempre ligado aos 
azuis e brancos, que no início da 
época anterior decidiram em-
prestá-lo, por um ano, ao Teu-
cro, equipa que subira à ASO-
BAL. O cubano acabou a época 
considerado o melhor rookie 
no campeonato espanhol, no 
qual foi ainda o quarto melhor 
marcador. Um patamar que 
surpreendeu até o próprio, este 
ano de regresso ao Dragão. 
"Foi uma época muitoboapara 
mim, em resultados indivi-
duais e coletivos. Estive numa 
equipa que, na ASOBAL, nor-
malmente descia um ano de-
pois de subir e conseguimos a 
manutenção, que era o objeti-
vo. O trabalho do treinador co-
migo foi muito bom", contou 
Balázquez a O JOGO. 

O caribenho, além de realçar 
osucessodasuaequipa, comeu-
tou assuas prestações e o que as 
potenciou: "Cheguei com ex-
pectativas de irentrando pouco 
a pouco, fazer 10 minutos por 
jogo, mas desde o início passei 
logoajogarsempre 60 minutos 
e isso deu para evoluir muito. 
Tive mais oportunidades de j o-
gar e trabalhei sempre. Foiuma 
época completa a jogar, o que 
fez toda a diferença. Antes ti-
nha feito umas coisinhas nos 
clubes por onde passei." 

, Ser a revelação do ano em Es- 
panha,marcando165 golos, foi 
um'feito encarado com humil-
dade: "Superou em todos os 
sentidos as minhas expectati-
vas.Até eu fiquei espantadopor 
ser° rookie do ano, mas conclui 
que todo o trabalho compen-
sou." 

De regresso a Portugal, tem 
consciência dovalor do FC Por-
to, mesmoemcomparaçãocom 
uma liga tão forte como a espa-
nhola. "Tirando o Barcelona, 
que está no topo muito desta-
cado, o FC Porto está ao nível 
das outras melhores equipas, 
como o Ademar, o Logrono ou 
o Granollers." Ciente do valor 
da sua equipa, sente que pode 
cumprir a curto prazo um dos 
seus objetivos:"Querosercam-
peão pelo FC Porto. Vou traba- 

"Quero ser 
campeão pelo PC 
Porto. Vou 
trabalhar para 
fazer aqui ó que fiz 
em Espanha" 
YoanBalázquez 
Jogador do FC Porto  

lhar para fazer aqui o que fiz no 
ano passado em Espanha." 

Yoan é um dos vários jovens 
em quem os dragões apostam e 
o cubano reconhece que isso 
marca alguma diferença. "O FC 
Porto está forte, mas em jogo é 
que se decide tudo. Acho que 
este plantei tem mais juventu-
de do que aquele que conheci 
quando cá cheguei", opinou. 

A jovem promessa recuou no 
tempo e fezumbalanço do que 
tem sido a sua carreira desde 
que deixou Cuba, salientando 
a importância de se encontrar 
num plantei com mais cinco 
compatriotas. "A experiência 
na Europa tem sido boa. Ao 
princípio foi difícil, pois che-
guei aqui com18 anos. Comecei 
logo a trabalhar muito mais do 
que no meu país, mas a ajuda 
dos meus compatriotas que já 
cá estavam ajudou muito. Da-
mo-nos todos bem. Tanto os 
que estão aqui, no Porto, como 
os queencontreinoAvanca.Fa-
laramcomigoe ajudaram-me", 
completou. Página 11
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ANDEBOL - 5° Torneio Internacional de Estarrefa - F. C. Porto-Aranda BM (17), Mala-ISMAI-
-FRAM (19). Avanca-Medvedi (21). Jogos no pavilhão Mun. Com. Adelino Dias Costa, em Avanca. 
CANOAGEM - Campeonato do Mundo de Velocidade - A partir das 11 horas, no Centro de Alto 
Rendimento de Montemo-o-Velho. 
VOLEIBOL - Qualificação para o Europeu de 2019 - Grupo O - Portugal-Áustria (20 - Grande Nave 
Fórum Braga). 
Qualificação para o Europeu Feminino de 2019 - Grupo D - Portugal-Dinamarca (17.30 - Grande 
Nave Fórum Braga). 
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FESTA. Carlos Carneiro levantou o Troféu Stromp 

LEuts GANHAM FORMA 
Sporting apresenta-se 
com vitória no Pavilhão 
João Rocha: domingo há 
Supertaça com o Benfica 

PEDRO FILIPE PINTO 

R O Sporting apresentou -se 
aos seus sócios com uma vitória, 
por 30 -28, frente ao Belenenses. 
Num encontro bastante bem dis - 
putado desde inicio, a equipa co-
mandada por Hugo Canela con-
seguiu superiorizar - se ao a d ve r - 
sário com uns últimos15 minutos 
muito fortes. 

A equipa convidada deu boa 
réplica aos bicampeões nacio-
nais no bem composto Pavilhão 
João Rocha (1.220 espectadores), 
mas a superior qualidade indivi-
dual dos leões fez a diferença. 
Esta partida serviu principal-
mente para mostrar as novas ca-
ras aos sportinguistas, que esti-
veram em bom plano. O lateral 

SPORTING 30 28  BELENENSES 

    

°leão Florêncio 

 

Hugo Canela 

  

     

GIS EXC 615 rxc 

AUOSA CUDIC O O O RONFYQ O O 
FÁBIO CuluFFA 3 O NUNO SANTOS 2 O 
N. SCJEPANOVIC 5 O AFONSO PUGA 2 O 
CARLOS CARNEIRO 5 O NUNO ROQUE 6 2 
BOSKO BJEIANOVIC O 1 RICARDO SILVA 1 O 
PEDRO VALDÉS 5 O DIOGO DOMINGOS 2 O 
PIORO SOLHA 1 O NELSON PINA 2 O 

mAilvf skr.* c, o o MiGULL MOREIRA G O O 
MAI EJ ASANIN G O O JOÃO ESTEVES G O O 
TIAGO ROCHA 3 o BRUNO MORFiRA 3 o 
CLAUDIO PEDROSO 2 O RICARDO BARRÀO 7 O 
FRANKISCAROL 1 O RüBEN GOMES 2 o 
IVAN NIKCEVIC o O FILIPE PINI10 1 o 
LDMILSON ARAUJO 2 O TIAGO SERRÀO O O 
CARLOS RUESGA o o 
vALFNTIN CHIONEA 1 o 
LUIS FRADE 2 O 
CONCALO GRADO o O 

AO INTERVALO: 17 16; LOCAL: Pavilhão João 
Rocha, ÁRBITROS: Ricardo Silva e Paulo Ventura 

bósnio Neven Stjepanovic foi a 
grande figura do encontro, com 5 
golos, enquanto Chiuffa (parecia 
que não falhava...), Ghionea, 
Nikcevic e Luís Frade também 
deram muito boas indicações. Do 
lado do Belenenses, destaque para 
Ricardo Barrão, que, com 7golos, 
nunca deixou a sua equipa ficar  

com uma grande desvantagem. 

Bom teste para a Supertaça 
Depois de ter registado dois des-
aires no Torneio Internacional de  

Viseu no último fim de semana, os 
leões preparam-se agora para 
atacar a Supertaça: a equipa de 
Hugo Canela defronta, no domin - 
go, o rival Benfica, emBraga. o 

LUÍS FRADE 

"Foi uma 
estreia 
fantástica" 

Luís Frade foi um dos re-
forços do Sporting em ação no 
Pavilhão João Rocha. "Foi urna 
estreia fantástica. Um jogo de 
pré-época, a meio da semana, e 
ter cerca de mil adeptos a assis-
tir é fantástico... Agora quere-
mos continuar a desfrutar de 
vitórias com os adeptos. O am-
biente da equipa é muito bom e 
estamos preparados para a Su-
pertaça", disse° jovem pivô. 

"Já tinha muitas saudades 
desta nossa casa. Continuem 
sempre a acreditar nesta equi-
pa. Foi um bom teste, frente a 
um oponente que defende com 
agressividade, tal como o nosso 
adversário da Supertaça" , ana-
lisou o técnico Hugo Canela. 

"Contente com o que temos 
feito na pré-época. Acho que 
nos batemos bem", disse João 
Florêncio, técnico dos azuis. >.;,z 
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