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O SUB 19. A Seleção Nacional 
feminina sub 19 já está na Eslovénla 
para disputar, em Celje. o 
Campeonato da Europa do escalão, 
até 6 de agosto. Portugal está 
inserido no Grupo D com Dinamarca, 
Montenegro e a anfitriã Eslovénia. 
Os dois primeiros de cada grupo 
passam á 'main round', os 3.` e 4.S á 
Intermediate round'. 
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O PÓVOA. Na estrela na II divisào 
nacional, o Póvoa realiza uni torneio 
quadrangular (25 a 27 de agosto) na 
Munidpal da Póvoa de Varzim, com 
AC Fafe. A. Devesa (ambos do 
Andebol 1) e Boavista (II divisão), 
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mais desporto 

ANDEBOL TRANSFERE\CIA 

Tiago Rocha 
confirmado leão 
Capitão da Seleção apresentado nos campeões 

nacionais Reforço de luxo para Hugo Canela 

ror 

hUGO COSTA 

T
IAGO ROC1LA foi-apresen-
tado corno reforço do Spor-
ting, confirmando a noticia 
que A BOLA avançou a 20 de 
junho. O capitão da Sele 

çâo Nacional chega aos campeões 
nacs mais com .31 anus - cc>mpleta 32 
a 17 de outubro e com uma expe-
riência de três anos no Wisla Plock, 
onde começou a aventura pela mão 
do treinador espanhol Manolo Cade - 
nas e terminou com o atual selecio-
nador polaco, Piotr Przybecki, onde 
o internacional português começou 
a ter papel mais secundário na equi-
pa e apenas em termos ofensivos. 

Na chegada aos leões, Rocha fri -
sou: «Estou muito contente por ter 
a oportunidade de jogar num gran-
de clube. Quero agradecer ao Spor-
ting por me ter dado este voto de 
confiança e espero conseguir aju-
dar a equipa ao fazer muitos golos e, 
claro, conquistando troféus, que é o 
principal objetivo da temporada». 

Com o Sporting a poder jogar a 
Liga dos Campeões - faz o apura-
mento para o grupo D nos próxi-
mos dias 2 e .3 um Pr soa , Trago Ro 
cha não tem dúvidas: «o  facto do 
Sport ing jogar na Liga dos Cam-
peões pesou multo na minha esco-
lha. Na Polónia ja 
jogava essa pro 
va e conseguir 
continuar a 
fazè lo é s . 
muito im 
portante» . E 
voltou a deixar 
bem claro: «Que 
ro ajudar o Sporting 
a ganhar títu 

los e, além disso, a estar em exce-
lente plano na Liga dos Campeões. 
Quanto ao pavilhão, é muito im-
portante que possamos Ler a nossa 
própria casa. Não só para nós, joga 
dores, mas também para os adep-
tos que também vão sentir-se fi 
nalmente em casa. Vai ter sem 
dúvida urna grande importando ao 
longo do ano». 

O jogador encontra um plantel 
motivadíssimo pela conquista do 
Andebol 1 e da Taça Chafienge, de 
qualidade e reforçado ainda por Pe-
dro Vcitia (ex-Avanca) e Felipe Bor 
ges, para colmatar as saídas de Mar-
co Oneto (Itália), João Paulo Pinto 
(Madeira SAD) e Igor Zabic, que deve 
rumar ao Plock. 

MIGUEL IWJNES/AS; 

Desejo  de jogar 
na Liga dos 
Campeões pesou 
na decisão 
do *pivot . ontem 
ofidalizado 
pelo tradicional 
aperto de mão ao 
presidente Bruno 
de Carvalho 

SUPERTAÇA A 27 DE AGOSTO 
Para o treinador Hugo Canela, a 

vinda de llago Rocha significa maior 
experiência e qualidade nos dois la 
dos do campo, pois em termos de-
fensivos o bloco central mantém-se 
alto,  e forte com Rocha, Kopco e 
Bosko e em termos ofensivos ganha 
um pivot capaz de se bater com 
qualquer defesa, como demonstram 
os 130 golos marcados nas 3 tempo-
radas de Champions ao serviço dos 
polacos acrescidos de 138 a nível 
doméstico. O primeiro teste oficial 
dos leões é no dia 27 de agosto em 
Mècla, com a realização da Super-
taça contra o ABC. 

BI 
O TIAGO ROCHA 

Nome 
- Tiago Andre Alves Rocha 

Data de nascimento 
- 17de outubro de 1985 - 31anos 
Nabralidade - São Paio de Oleiros 

Peso -104 kgs 
Altura -1,96 metros 

Posição - Plvot 
Perarso - São Paio Oleiros 

(1993/94-1995/96.1999/00 
-2001/02), Colegio Carvalhos 

(1996/97), FC Porto (1997/98-
-1998/99, 2002/03-2013/14). Wisla 

Plock (2014/15-2016/17). Sporting 
(2017/18-) 

Palmares - 5 Campeonatos Nacionais 
(FC Porto 2009/10,2010/11, 2011/12, 

2012/13, 2013/14). 3 Campeonatos da 
Liga (FC Porto 2002/03, 2003/04, 
2008/09), 2 Taças de Portugal (FC 

Porto 2005/06, 2006/07), 2 
Supert aças de Portugal (FC Porto 

2002/03, 2009/10) 
Presença no Europeu de 2006 (não 

utilizado), Dragão de Ouro para Atleta 
Jovem do Ano (2006/07). MVP da 4.' 

Jorn. da Liga dos Campeões (FC Porto 
2013/14), Presença nos Europeus de 

sub-20 (2002, 2004), Presença no 
Europeu de sub-18 (2003), Presença 

na fase de grupos Liga dos Campeões 
(FC Porto 2013/14, Wisla Plock 

2014/15, 2015/16, 2016/17) 

Página 3



A4

  Tiragem: 126478

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 3,79 x 4,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70608042 27-07-2017

ANDEBOL -SPORTING 
ROCHA REFORço 
o Sporting anunciou a 
contratação do interna-
cional português Tiago 
Rocha (ex-Wisla Plock), 
o 3.0  reforço da equipa 
de Andebol dos leões a 
nova época. 
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Andebol 
madeirense 
no Europeu 
Duas atletas e um treinador ma-
deirenses fazem parte da lista de 
convocados da selecção portu-
guesa de andebol feminino sub-17 
que irá estagiar no início do mês 
de Agosto em Pinhel, preparando 
assim a sua participação no Cam-
peonato da Europa que terá lugar 
de 14 a 20 de Agosto na Lituânia. 

Beatriz Sousa e Rosa Gonçal-
ves do Club Sports Madeira fo-
ram as atletas insulares chama-
das para representar Portugal, 
enquanto Artur Rodrigues é o 
madeirense que volta a ocupar 
a equipa técnica como treina-
dor adjunto do seleccionador 
Carlos Pires. 
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Tiago Rocha, com Bruno de Carvalho, foi apresentado ontem em Alvaiade 

ANDEBOL Internacional português (ex-Wisla Plock) está de regresso ao 
pais para representar o Sporting, sendo a terceira cara nova do plantel 

TIAGO ROCHA QUER 
111111.05 E CHAMPIONS 

Presença assídua na Liga 
dos Campeões com os 
polacos, o pivô de 31 anos 
explicou que a ida dos leões 
à prova europeia mais 
importante de clubes 
pesou muito na vinda para 
Alvaiade 

CATARINA DOMINGOS 

••• Após três temporadas a 
jogar no estrangeiro, mais 
concretamente no Wisla 
Plock (Polónia), Tiago Rocha 
está de regresso a Portugal 
para representar o Sporting, 
tendo ontem sido apresenta-
do. Trata-se de um reforço so-
nante para os leões, que traba-
lham com vista à nova tempo-
rada desde o início da semana. 
O pivô de 31 anos é a terceira 
cara nova do plantei, juntan-
do-se ao brasileiro Felipe Bor-
ges e ao cubano Pedro Valdés. 

"Agradeço ao Sporting por 
me ter dado este voto de con-
fiança e espero conseguir aju-
dara equipa a fazer muitos go-
los e, claro, conquistando tro-
féus, que é o principal objetivo 
da temporada. Quero ajudar o 
Sporting a ganhar títulos e, 
além disso, a estar em exce-
lente plano na Liga dos Cam-
peões", disse em declarações 
prestadas ao clube, na chega-
da a Alvaiade, explicando que 
um dos grandes motivos que 

"Quero ajudar o 
Sporting a ganhar 
e a estar bem 
na Champions' 
Thigoliodie 
Jogador do Sporting 

o levou a aceitar a proposta é a 
ida dos leões à principal prova 
europeia de clubes, onde o in-
ternacional português tem 
sido presença assídua, primei-
ro com a camisola do FC Porto 
e depois pelo Wisla Plock. Em 
2013, tornou-se o primeiro 
português da história a inte-
grar um sete ideal da Liga dos 
Campeões, feito que voltou a 
repetir ao serviço dos polacos  

em diversas oportunidades. 
"Pesou muito na minha esco-
lha. Continuar a jogar na 
Champions é muito impor-
tante", sublinhou. Além dis-
so, também se mostrou entu-
siasmado com a estreia no Pa-
vilhão João Rocha: "É muito 
importante que possamos ter 
a nossa casa, não só por nós, 
mas também pelos adeptos." 

Iniciado no andebol no São  

Paio de Oleiros e com passa-
gem pelo Colégio dos Carva-
lhos,Tiago Rocha representou 
o FC Porto entre 2002 e 2014, 
tendo conquistado sete cam-
peonatos nacionais, três Su-
pertaças e duas Taças de Por-
tugal. A estreia em jogos ofi-
ciais pelo Sporting está mar-
cada para dia 27 de agosto, na 
Supertaça frente ao ABC, na 
Mêda (Guarda). 
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Andeboi Pivot 
Tiago Rocha 
é reforço dos leões 

() internacional portu-
guès Tiago Rocha é reforço 
da equipa de andebol do 
Sporting para a próxima 
temporada. O pivot, que 
atuava nos polacos do Wis-
la Plock, anotou que na es-
colha pelos campeões na-
cionais pesou o facto de jo-
garem na Champions. s.s. 
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EBOi.Tiago Rocha reforça Sporting 
ea  "Quero ajudaroSportingacon - 
quistar títulos", dicsf. Tiago Rocha, 
que folontem oficializado comore-
forço dos campeões nacionais para 
a próxima temporada. 

Antigo jogador do FC Porto, o 
pivot Tiago Rocha, de 31 anos, 
chega a Alvaiade oriundo da equi-
pa polaca do Wisla Plock e o facto 
de o Sporting ir disputar a Ligados 
Campeões foi uma razão de peso 
para regressar a Portugal. 

"O facto de o Sporting jogar a  

Liga dos Campeões pesou multo 
na minha escolha. Na Polónia já 
jogava essa prova e continuar a fa-
zê-lo é muito importante", disse 
Tiago Rocha ao site do clube. 

Claro que o objetivo ido expe-
riente jogador português não pas-
sa só pela presença do Sporting na 
Europa. O título nacional é outra 
prioridade para Tiago Rocha. 

"Quero agradecer ao Sporting 
por me ter dado este voto de con-
fiança e espero conseguir ajudar a  

equipa ao fazer muitos golos e 
conquistar troféus, que é o grande 
objetivo da temporada", salientou 
o novo pivot sportinguista, não 
esquecendo de referir o facto de a 
equipa leonina ir jogar no Pavilhão 
João Rocha. "É muito importante 
que possamos ter a nossa própria 
casa", referiu Tiago Rocha. 

Recorde-se que o Sporting , 
orientado por Hugo Canela, pro-
cura revalidar o título nacional, 
conquistado na época finda. o v.v. 
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Tiago Rocha quer ajudar clube de Alvalade a "ganhar títulos"
 
O internacional português Tiago Rocha, reforço da equipa de andebol do Sporting, proveniente dos
polacos do Wisla Plock, disse hoje que quer ajudar os 'leões' a "ganhar títulos".
 
Hoje apresentado, o andebolista explicou que está motivado pelo "facto de o Sporting jogar na Liga
dos Campeões na próxima época", uma prova em que já tinha participado na Polónia, explicou em
declarações ao jornal do clube.
 
"O andebol do Sporting CP recebeu um reforço de peso, com o pivot Tiago Rocha a chegar aos
campeões nacionais proveniente dos polacos do Wisla Plock", adiantou o clube.
 
Tiago Rocha pretende conseguir ajudar o clube a "ganhar títulos e a estar em excelente plano na Liga
dos Campeões", e destacou ainda o Pavilhão João Rocha, um espaço onde os adeptos "vão sentir-se
finalmente em casa".
 
O Sporting entra na temporada 2017/18 à procura de revalidar o título de campeão nacional, depois
de pôr fim a um 'jejum' de 16 anos, tendo sido ainda finalista vencido da Taça de Portugal, perdida
para o ABC.
 
Partilhar
 
Partilhar
 
Partilhar
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