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Felipe Borges contribuiu com quatro golos para a vitória do Sporting 

Leões em 
modo gestão 
3 Campeões nacionais ga-
rantem vitória folgada no 
Restelo em ronda antecipada 

Os leões conseguiram, ontem, no 
Restelo, triunfo confortável (24-
-32) sobre o Belenenses, em jogo 
antecipado da 13,a jornada, 
resultado que permitiu ao Sporting 
igualar o ABC no comando da 
classificação, com igual número de 
pontos (18) e mais um jogo. Uma 
partida que deu para o técnico 
leonino, Hugo Canela, gerir os 
recursos, deixando no banco 
andebolistas influentes como Ivan 
Nikcevic, Bosko Bjelanovic e Michal 
Kopco a pensar no embate de 
domingo contra o Montpellier, para 
a Liga dos Campeões. O 
Belenenses somou o terceiro 
desaire sucessivo. A meio da 1.a  

parte a equipa do Restelo teve o 
seu momento... zen, ao sofrer cinco 
golos consecutivos, facto que 
obrigou o técnico João Florêncio a 
pedir um time-out para evitar o 
descalabro. Mas os leões 
mantiveram a supremacia até ao 
intervalo, contando com uma boa e 
esclarecida atuação do central 
Carlos Carneiro, melhor marcador 
do jogo, com sete golos. João 
Florêncio, técnico azul, tentou 
agitar o jogo na 2.a  parte, 
apostando em Nélson Pina como 
central e no lateral-esquerdo 
francês Pierre Malfoy, em 
detrimento de Nuno Roque e de 
Diogo Domingos. Uma opção que 
não resultou, «Há uma grande 
diferença entre as duas equipas, 
nomeadamente a nível físico», 
admitiu Florêncio, enquanto o 
homólogo Canela elogiou a atitude 

ANDEBOL — ANDEBOL 1-13.'JOR. 

Pavilhão Acácio Rosa, no Restelo 

BELENENSES • SPORTING 

10 INTERVALO 15 

José Moniz (GR) Manuel Gaspar (gr) 

Miguel Moreira (GR) Arjosa Cudic (gr)  
Diogo Domingos (1) Tiago Silva (gr) 

Nuno Roque (2) Pedro Portela (4)  

Fábio Semedo (4) Frankis Caro! (3) 
Nélson Pina (3) Carlos Carneiro (7)  

Ricardo Silva (2) Tiago Rocha (3) 
João Ferreira Edmilson Araújo (1)  

Valter Soares (5) Felipe Borges (4) 
Pierre Malfoy (4) Pedro Valdés (4)  

Diogo Moreira (2) Janko Bozovic (4) 
Paulo Galrão (1) Francisco Tavares  

Ricardo Leitão (nj) Bruno Gaspar (2) 

Marco Gil (nj) Michal Kopco (nj)  
Marcos  Araújo B. Bjelanovic (nj) 

Ivan Nikcevic (nj)   

JOÃO FLORÊNCIO HIX0: 
ÁRurraos 
Daniel Martins e Roberto Martins 

dos atletas em termos defensivos. 
«Sofrer apenas 24 golos no 
Restelo é muito bom.» 

ANTÓNIO BARROS 
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ÉPOCA 2017/2018 

ÁRBITRO 
Gonçalo Martins (AF Vila Real) 
ESTÁDIO 

Municipal, 
em Oleiros, às 20.15 horas 

EQUIPAS PROVÁVEIS 

Natan Costa TREINADOR 

Luís Pedro 
Bruno Tiago Victor 

Cardoso Gomes Lira 
(26) (3) 

Leandro Guilherme 
Santos Campos 

Pedro 
Luís 

Deng 
Liu 

Djô Djô Jackson Ivan Fidalgo 

Gelson Dala lPodence 

Mattheus 
Oliveira 

Bruno 
César (11) 

Palhinha (66) 

luri Medeiros 

Jonathan André Pinto Petrovic Ristovski 
Silva (13) 
(3) Salin 

O trabalho específico de Gelson Dala 

Com tantas mudanças em perspe-
tiva, o treinador do Sporting, em con-
ferência de imprensa [ver página 4], 
acedeu a confirmar uma delas. E expli-
cou porquê. 

«O Dala vai jogar», garantiu Jorge Je-
sus e prosseguiu: «Temos feito um tra-
balho específico durante estes meses e 
ele não podia competir, devido a isso, e 

neste momento achamos que tem condi-
ções para dar resposta. É um jovem que 
vem de um campeonato, não direi amador, 
mas com pouca intensidade, pouca quali-
dade competitiva, e eu conheço o campeo-
nato de Angola, que está ao nível do Cam-
peonato de Portugal, Acreditamos no 
trabalho dele e que pode ser muito inte-
ressante para o futuro do Sporting.» 

Jorge Jesus confirmou ainda a convo-
catória do turco Demiral e a ida a jogo de 
Petrovic. «Temos dois centrais, Demiral 
e Ivanildo, que estão a chegar [dassele-
çõesdesub-21]. Um deles vai ser convo-
cado, chegou mais cedo, o Demiral, mas 
é uma possibilidade jogar. Porém estou 
mais inclinado para o Petrovic, que está 
identificado com as nossas ideias.» 

scp®abola.pt 
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) ARA alguns leões, a no-

vidade é total. Para al-
guns, a novidade co-
meçou logo ontem na 
altura de iniciar a via-

gem para Oleiros, entrada pela 
primeira vez no luxuoso auto-
carro da equipa principal. A Taça 
está cheia de novidades na con-
vocatória do Sporting e também 
no onze que hoje à noite sobe ao 
relvado, uma equipa inicial reno-
vada, em todas as posições. 

Os motivos para esta revolu-
ção nas escolhas de Jorge Jesus 
são conhecidos: a tardia chega-
da da maior parte dos interna-
cionais — Patrício, William, Gel-
son Martins, Bruno Fernandes 
(Portugal) e Bas Dost (Holanda) 
só ontem voltaram das seleções; 
Coates (Uruguai) e Acufia (Ar-
gentina) só hoje pela manhã 
chegam a Lisboa —; o facto de na 
quarta-feira haver jogo para a 
Liga dos Campeões, em Turim, 
com a Juventus; o terreno do 
Municipal de Oleiros, porque 
sintético, causa desgaste maior 
e traz maior risco de lesões. Por 

Gelson Dala, internacional 
angolano de 21 anos, 

fez esta época três jogos 
e três golos pela equipa B 

tudo isto, o treinador tem de ino-
var. Na convocatória e no onze. 

A EQUIPA INICIAL 
Não será surpresa a entrada do 

guarda-redes Salin no lugar de Rui 
Patrício. Os jogos da Taça de Por-
tugal são férteis em oportunidades 
para os guarda-redes suplentes. 
Pois é o que vai acontecer. Na la-
teral-direita, segunda oportuni-
dade para Ristovski, depois de ter 
sido titular na Taça da Liga, com o 
Marítimo (O -O). Um esforço que 
o macedónio vai fazer, mesmo de-

pois de ter jogado pela se-
leção na segunda-feira — 
90 minutos no 4-0 ao Lie-
chtenstein —, ocupando 
então a vaga de Piccini. 
Na zona central da de-
fesa só havia dúvida so-
bre quem acompanharia 
André Pinto, que avan-
ça para o segundo jogo a 

titular — também o foi na 
Taça da Liga. E a escolha 

deve recair sobre Petrovic, 
umas das possibilidades avan-

çadas por A BOLA ontem, numa 
adaptação de um médio-defensi-
vo a central — Mathieu e Coates, o 
último ainda a caminho de Por-
tugal, descansam. Na lateral-es-
querda, com Fábio Coentrão em 
gestão para Turim, avança o habi-
tual substituto: Jonathan Silva. 

T0S CONVOCADOS 

Todos os jogadores foram convocados 

TREINADOR Jorge Jesus 
OUTROS CONVOCADOS 

A convocatória só hoje é divulgada 

Meio-campo. Iuri com der-
radeira oportunidade, desta vez 
na direita no lugar de Gelson 
Martins. Será a última que terá 
para convencer Jesus, depois de 
ter falhado quando foi titular 
com o Marítimo e quando entrou 
para os últimos 17 minutos com 
o Moreirense (1-1). Mattheus 
Oliveira deslocado para a es-
querda, na vez de Acufia, e Bru-
no César, experiência na posi-
ção oito. Cá mais atrás, e se não 
for deslocado para central, Pa-
lhinha em estreia absoluta esta 
temporada — se descer para a 
defesa será Petrovic a assumir o 
papel de médio defensivo. 

Falta o ataque: Podence de 
volta à titularidade que assu-
miu no início da época e que 
não repetia desde a 1.a mão do 
play-off da Champions com o 
Steaua — 0- 0 em Alvaiade a 15 
de agosto —, dando descanso a 
Bruno Fernandes, ainda que o 
camisola 8 não tenha somado 
minutos na Seleção; no lugar 
de Bas Dost a segunda estreia 
absoluta da época na equipa A, 
Gelson Dala, angolano que gera 
grande expectativa. 

`BÊS' NO BANCO DE SUPLENTES 
No banco de suplentes a esco-

lhas devem recair sobretudo em 
jogadores da equipa B, com a pos-
sibilidades de Luís Maximiano —
guarda-redes de 18 anos. Certos 
estão Demiral — central de 19 anos 
que chegou ontem dos sub-21 da 
Turquia (0-0 com a Hungria) —, 
Jovane Cabral — avançado cabo-
-verdiano de 19 anos —, Ronaldo 
Tavares — outro avançado, 20 
anos — e Ponde — atacante de 22, 
que na época passada esteve ce-
dido ao Covilhã. 

Um Sporting alternativo em 
Oleiros, pensando da Taça e nas 
suas oportunidades mas tam-
bém na Champions e nos seus 
milhões... 

A chegada tardia 
dos internacionais, 
o jogo da Champions 
com a Juve e o sintético 
de Oleiros na origem 
de muitas mudanças 

Por 

NUNO RAPOSO 

Taça cheia 
de novidades 

Sporting apresenta em Oleiros onze renovado em todas 
as posições Palhinha e Gelson Dala em estreia esta época 
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ANDRÉ ALVES/ASF 

 

ideias de... 
RUI BAIONETA 

O
tempo é de festa, vai jo-
gar-se a Taça de Portu-
gal, e é com o objetivo 
de proporcionar um bom 
espetáculo à população 

de Oleiros que o Sporting viaja até 
ao centro do País. Uma população 
que tem tido, sobretudo, todas as ra-
zões para chorar, tantos os incên-
dios que têm fustigado a zona e des-
truído uma paisagem lindíssima, 
única, com tantas perdas de vidas 
humanas pelo meio — Pedrógão 
Grande, por exemplo, fica a escas-
sos 40 quilómetros de Oleiros. 

E é para ajudar a minimizar os 
efeitos de tantas tragédias que o leão 
viaja. «Sempre disse e continuo a di-
zer que a Taça de Portugal é das com-
petições mais bonitas em Portugal, 
claro que o campeonato é o mais im-
portante, mas é uma prova que tem 
muita paixão para os adeptos. Te-
mos todo o gosto de ir jogar a Olei-
ros, porque a Taça é isso, uma festa 
para muitos clubes, vilas e cidades 
que se promovem um pouco com 
esta prova, mas infelizmente com 
Oleiros não tem sido assim, por 
outros motivos que todos sabe - 
mos, os incêndios, mas temos todo 
o gosto em lá ir e também partilhar 
com eles a vontade que aquela gen-
te teve de fazer o jogo ali», expli-
cou Jorge Jesus que, e olhando para 
o plano desportivo, só tem um la-
mento: «Nós nunca nos opuse-
mos em ir a Oleiros, a única coi-
sa que está em questão não tem a 
ver com Oleiros, tem a ver com o 
sintético, que não é compatível 
para uma equipa profissional. E 
porquê? Ainda agora Portugal jo-
gou em Andorra, ou seja, um ní-
vel mais alto, onde devia ser proi-
bido haver campos sintéticos. E 
eu e os treinadores explicamos 
porquê. Mas vamos jogar a um 
campo sintético e é aí que temos 
de jogar. Repito: vamos a Oleiros 
com todo o gosto.» 

Jesus admitiu, por isso, gerir a 
equipa, até porque se segue a Juven-
tus, dia 18, em Turim. «Por exem-
plo: não falei com o Fernando, mas  

a situação do Ronaldo não jogar de 
início com Andorra, falou-se no 
cartão, mas tenho quase a certeza 
que não teve a ver comisso, mas sim 
com o sintético. Os jogadores que 
já tiveram problemas nos sintéti-
cos... quando jogam num sintético, 
no dia a seguir nada tem a ver como  

se tivessem jogado num relvado, 
parece que levaram com um pau! E 
isso vai acontecer-nos, pelo que é 
natural que aqueles jogadores que 
ao longo das suas carreiras tenham 
tido problemas não possam jogar 
em sintéticos e eu ter de tomar ou-
tras opções, que é isso que vou fa- 

Jorge Jesus 
reconheceu que o 

sintético vai obrigá-lo 
a escolher muito bem 
os jogadores que vão 

avançar para jogo 

zer», realçou. «Temos de chegar a 
Oleiros, com maior ou menor difi-
culdade, bola no ar, mais luta, e 
adaptarmo-nos ao jogo e tentar ga-
nhar, o que a acontecer, em Olei-
ros, será norma líssimo. Se não sair-
mos de lá com a vitória... a diferença 
está aí», avisou. 

Portugal no Mundial 

Parabéns a Portugal, ao 
Fernando [Santos] e aos 
jogadores. Portugal vai estar 
mais uma vez num Mundial, 
agora como campeão europeu, 
e vamos demonstrar toda a 
nossa qualidade 

Paragem na Liga 

4(  Se houver lesionados, as 
equipas aproveitam estas 
paragens para recuperar os 
jogadores. No nosso caso o 
Doumbia e o Fábio Coentrão. 
Quanto ao resto, não 
beneficiou em nada 

Seleções 

Ausências afetam 
sempre. Nas seleções, os 
jogadores passam a ter outros 
treinos. Isso traz sempre 
desvantagens. Mas felizmente 
o Sporting tem muitos 
jogadores nas seleções... 

Casas emprestadas 

414 A Taça de Portugal perde 
com isso 1_1 mas os clubes 
têm de ter o mínimo de 
condições. Foge à realidade do 
que é a Taça, que é promover o 
futebol e festa. Mas, como é 
óbvio, é preciso ter condições 

JORGE 
JESUS 

Treinador 

do sporting 

«Vamos a Oleiros 
com todo o gosto» 
Jesus realça importância da festa da Taça o Não esconde desagrado 
pela equipa ter de jogar num sintético o Garante empenho total 

Página 3



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 25,90 x 26,57 cm²

  Corte: 3 de 4ID: 71695670 12-10-2017

RUI RAIMUNDO/ASF 

1: DEZEMBRO, O 
SPORTING, 2 

3  23-11-2003 

1 

LEÕES EM CAMPOS SINTÉTICOS 

Receita para bombeiros 

O central Hugo Vieira lesionou-se em Sintra, na 4.° eliminatória da Taça de Portugal 

ann-nmin ppnpn c A nrrnp / A pp 

SPARTAK, 1 
SPORTING, 1 

27-09-2006 

Nani marcou na 2.° jornada da fase de grupos da Champions, no Lujniki, em Moscovo... 

ppnpn -rpimnAnp laçp 

BOVISTA, 1 
SPORTING, 3 

9 05-12-2014 

... e lesionou-se num Bessa ainda com piso artificial, na 12f jornada do campeonato 

4  Leão vai doar a sua parte e ain-
da oferecer duas camisolas auto-
grafadas para serem leiloadas 

Jaime Marta Soares, que preside 
à Mesa da Assembleia Geral do Spor-
ting e, também, à Liga dos Bombei-
ros Portugueses, esteve ontem no 
auditório Artur Agostinho, em Alva-
iade, para aplaudir a decisão do Spor-
ting de doar a receita do jogo de hoje, 
bem como oferecer duas camisolas 
autografadas para serem leiloadas, 
aos bombeiros da vila de Oleiros. 

«Este gesto mostra um sentimen-
to de solidariedade para com os ho-
mens e mulheres que dão a vida em 
prol de outros. O Sporting tentará, 
com esta mensagem, que os adep-
tos sejam participantes ativos nesta 
ajuda a tantos bombeiros por este 
País. Esta atitude do Sporting po-
derá dar início a uma onda para que 
outros também ajudem. Se esse mo-
vimento se operasse a partir desta 
iniciativa seria bom e uma forma de 
minorar as dificuldades destas en-
tidades. O desporto em geral, e o fu-
tebol em particular, deve ser veícu-
lo de amizade e solidariedade entre 
todos, uma escola de virtudes», re-
feriu um sensibilizado Jaime Marta 
Soares, que elogiou Bruno de Carva- 

LEÕES NAS SELEÇÕES 

O »Depois de 
90' no 0-0 
com o Peru, 
ajudou na 
vitória da 
Argentina no 
Equador (3- 
-1), outra vez 
como lateral- 
-esquerdo. 

Marcos Vai ao 
Acufía Mundial. 

lho: «Uma grande atitude, de um 
homem solidário e humanista, por-
ventura irreverente e polémico, mas 
um homem de uma dimensão hu-
mana muito grande.» 

Devido a esta iniciativa, hoje, pe-
las 17 horas, vai ser recebida uma 
delegação do Sporting na Câmara 
Municipal de Oleiros. 

emnoteniPPiecP 

O presidente da MAG, Jaime Marta Soares 

Sebastián 
Coates 

`Rugidos' com 
lotação esgotada 
4 Falta vender cerca de 30 in-
gressos a menos de um mês da 
grande festa da família leonina 

Quando falta cerca de um mês para a 37.a 
edição dos Rugidos de Leão, que terão 
lugar a 10 de novembro, na Quinta do 
Paul, em Ortigosa (Leiria), pode 
escrever-se que este evento terá 
novamente casa cheia, já que faltam 
apenas vender 30 dos 1500 lugares, 
«Mais uma vez é sucesso garantido com 
muitos sportinguistas de Norte a Sul do 
País a quererem estar presentes nesta 
festa, o que é fantástico», conta-nos 
Bernardes Dinis, um dos rostos mais 
visíveis da comissão organizadora do 
museu de Leiria. A festa homenageará 12 
leões: Bas Dost e Podence (futebol), 
Nuno Cristóvão (futebol feminino), Pedro 
Cary (futsal), Jorge Sousa (andebol), 
Nélson Évora (atletismo), Francisco Laia 
(canoagem). Rafael Lucas Pereira 
(Râguebi), Bode Abiodum (ténis de 
mesa), Luís Gonçalves (desporto 
paralímpico), Rosa Duarte (funcionária) e 
Supporting (música). «Quero agradecer 
desde já o grande entusiasmo com que o 
presidente Bruno de Carvalho vive este 
evento», disse ainda Bernardes Dinis, 
prometendo uma noite de muitas 
surpresas e fervor sportinguista. 

Bernardes Dinis, o mentor da festa 

O »Uruguaio 
também 
chega hoje a 
Lisboa, mas 
sem minutos 
na seleção: 
ficou no 
banco contra 
Venezuela 
(0-0) e 
Bolívia (4-2). 
No Mundial. 
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HOJE 

Is 
IIKINLatv 

PARABÉNS 
A QUEM NOS VE 

TREINADOR DIZ QUE PARAGEM FOI APROVEITADA PARA PREPARAR NOVO CICLO 

ATENTOS A 
MARC KEMPF 

o 
É central, alemão, 

tem 22 anos 
e é muito 

bem visto na Luz 

RUI VITÓRIA 

VLACHODIMOS 
JÁ ASSINOU 

o 
Guarda-redes 

garantido 
até 2022 

4) 
Sinto 

os jogadores 
prontos 

para o que aí vem 

DE CARAS NOVAS 
UM 

Oleiros vive 
o momento 
mais alto 

da sua ( frak, 
história 

LEÃO CHEIO  G e isc?it ¡opala  

Reportagem 
A BOLA 

num onze 
com muitas 

mexidas 
( 

1 

ris 

UEFA 
NATIONS 
LEAGUE 

Taça de Portugal 
3:' ELIMINATORIA 

e 'et 
• 

SPORTING 

201$ 11 

logo é 
num  sintético 

e  tenho 
de tomar 
opções 

JORGE JESUS 

Liga das Nações 
p. a e 19 

FC porto 

MARCANO 
E FELIPE 
SEM DIREITO 
A FOLGA 

p. a 15 

©Conceição  deve apostar 
1-1 na habitual dupla de centrais 

ia, f rente ao Lusitano de Evora 

Seis dragões com presença 
assegurada no Mundial 

SAIBA TUDO SOBRE A NOVA PROVA DA UEFA 
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Muitos parabéns a A BOLA TV! Desejo que continuem a tratar da 
mesma forma o desporto como fizeram nos primeiros cinco anos! V 

Treinador de andebol do Benfica 5 anos 
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Dois “derbies” na Taça de Portugal Masculina de Andebol
São Paio de Oleiros-Alavarium e Sanjoanense-Monte são os “derbies” da 2.ª Eliminatória
da Taça de Portugal de Seniores Masculinos, que se disputa a 1 de Novembro. Ainda 
na Zona 1, Estarreja AC e Feirense deslocam-se aos recintos do FC Gaia e do Santana.
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AAUAv distingue
melhores de 2016/17
Gala A Associação Académica da Universidade de Aveiro
reconheceu mérito a atletas, treinadores e equipas

O Grande Auditório da Reitoria
da Universidade de Aveiro foi
palco, no passado domingo, de
mais uma Gala do Desporto,
que se destinou a premiar atle-
tas, treinadores e equipas que
mais se distinguiram desporti-
vamente na época 2016/2017.
Uma verdadeira festa do des-
porto universitário, que contou
com a presença de represen-
tantes universitário e de entida-
des regionais e nacionais.

Entre os 13 galardões atribuí-
dos pela Universidade de Aveiro,
o destaque vai desde logo para
a equipa feminina de Andebol
da AAUAv, que este ano e sagrou
vice-campeã europeia em Es-
panha. Foi o melhor resultado
de sempre alcançado em com-
petições universitárias disputa-
das na Europa, o que lhe valeu
a atribuição de uma Menção

Honrosa por parte da Univer-
sidade de Aveiro.

Para além deste galardão, a
formação uniervsitária de An-
debol recebeu ainda o prémio
de Melhor Equipa Feminina,
sendo que Individualmente, a
técnica Filipa Fontes e a joga-
dora Mariana Lopes da equipa
de andebol feminina recebe-
ram os galardões de Melhor
Treinador e Prémio Carreira,
respectivamente.

As equipas de Xadrez (mas-
culina) e de Corfebol (mista)
também foram distinguidas.
Joana Canastra (Melhor Atleta
Feminina), João Valente (Me-
lhor Atleta Masculino), Patrícia
Oliveira (Atleta Revelação Fe-
minina), Jorge Monteiro (Atleta
Revelação Masculino), Enoque
Guedes (Melhor Colaborador)
e António Costa (Melhor Mo-

nitor) foram os outros galar-
doados na cerimónia, onde foi
ainda atribuída a Taça UA à En-
genharia Mecânica.

“Neste ambiente festivo tor -
na-se notável o desenvolvi-
mento da importância do Des-
porto na nossa Academia, dei-
xando um agradecimento a to-
dos por fazerem parte deste
projeto. Avisando que o futuro
continuará a brilhar intensa-
mente caso todas as entidades
mantenham uma cooperação
permanente e pretendam cada
vez mais enraizar o êxito da
Associação Académica, da Uni-
versidade de Aveiro e das ci-
dades que nos envolvem”, re-
feriu o presidente da Direção
da Associação Académica da
Universidade de Aveiro, Xavier
Vieira, no decorrer dos vários
discursos. |

D.R.

Equipa Feminina de Andebol alcançou um histórico segundo lugar a nível europeu
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

12 DE OUTUBRO DE 2017 QUINTA-FEIRA, Edição n.º 10.756 DIÁRIO | 0,70 EUROS

JOSÉ SÓCRATES ESTÁ 
ACUSADO DE 31 CRIMES
Ministério Público acusou o antigo Primeiro-ministro de receber mais de 24 Milhões em troca
de favorecimento ilegal do Grupo Lena, Grupo Espírito Santo e Portugal Telecom  Página 23

D.R.

Em menos de uma hora foram assaltadas duas caixas ATM: uma em Condeixa e outra na Mealhada  Página 21

iRoubo pori

iexplosão emi

icaixas Multibancoi

PJ detém alegado 
autor de disparos 
sobre sobrinho
Ílhavo | P11

“Maior fórum nacional
de tecnologia” começa
hoje em Aveiro
TechDays | P6 e 7

Festa dos Santos
Mártires vai animar 
o Bairro do Alboi
Aveiro | P3

UA entregou prémios
aos melhores do ano
Gala de Desporto | P30

F.C. Vaguense respira
saúde e motivação
Apresentação oficial | P29
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Silvino Cardoso

No passado fim-de-semana
depois de um longo inter-
regno, começou a disputar-se
o Campeonato Nacional de
Seniores Masculinos em An-
debol, anterior 3.ª Divisão Na-
cional. 

As três equipas do distrito
de Viseu e representante do
distrito da Guarda, a EA Falcão
Pinhel, devido à falta da capa-
cidade de uma Associação
forte, em termos de clubes fi-
liados nos escalões seniores,
em toda a região beiraltina,
disputam a prova integradas
na zona aveirense, com a As-
sociação de Andebol de Aveiro
a organizar a competição. 

Académico de Viseu, ADEF
de Carregal do Sal, Escola de
Andebol de Moimenta da
Beira e Escola de Andebol Fa-
lão Pinhel, entram num cam-
peonato, onde abundam as
equipas do distrito de Aveiro
que são, sem dúvida, mais
evoluídas na modalidade.

Ainda assim, as formações
viseenses pretendem também
ficar entre as quatro primeiras
classificadas, aquelas que são
apuradas para disputarem a

segunda fase de acesso à su-
bida à 2.ª Divisão Nacional. 

Ao Académico coube jogar
a primeira jornada fora de
casa e logo contra um dos for-
tes candidatos a ficar no de-
sejado quarteto, o Clube Des-
portivo Feirense. Apesar de
toda a entrega e empenho na
partida a equipa comandada
por Rafael Almeida não logrou
evitar a derrota pela margem
mínima. Contudo, ficou a de-
monstração de que os acade-
mistas têm valor suficiente
para alcançar a segunda fase
de acesso à promoção. 

No próximo sábado, no Pa-
vilhão do Fontelo, a turma da
capital da Beira Alta vai rece-
ber, às 21h00, o primeiro líder

da prova, o SC Beira Mar. Será
um teste importante para a
equipa viseense com vista à
luta por um dos quatro pri-
meiros lugares da Fase Regio-
nal.

Tarefa bem mais fácil teve a
ADEF de Carregal do Sal que
aproveitou a visita do inexpe-
riente representante do distrito
da Guarda, a Escola de Ande-
bol Falcão Pinhel, para come-
çar a prova a vencer por mar-
gem folgada. Também os car-
regalenses vão ter a oportuni-
dade de mostrarem o quanto
valem como equipa no pró-
ximo sábado no reduto do
Alavarium Andebol Clube,
uma formação de referência
nacional. 

Sem surpresa, a Escola de
Andebol de Moimenta da
Beira foi perder por números
altos no reduto do Ílhavo An-
debol Clube, um dos partici-
pantes que sempre se tem
mostrado como equipa muito
forte e regular nos campeo-
natos seniores. A oportuni-
dade dos moimentenses ven-
cerem vai acontecer já no pró-
ximo sábado com a recepção
da equipa 'B' da AD Sanjoa-
nense que parece estar na
prova apenas para fazer rodar
jogadores jovens, com vista a
assegurar o futuro. | 

1.ª jornada

Feirense-Académico                     25-24
Sanjoanense B-Beira-Mar         26-46
Ílhavo AC-EA Moim.ª Beira      31-22
ADEF C. Sal-Falcão Pinhel       30-11
ACD Monte-Alavarium               26-36

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Beira-Mar                   1       1    0      0    46-26      3
ADEF C. Sal               1       1    0      0    30-11      3
Alavarium                   1       1    0      0    36-26      3
Ílhavo AC                     1       1    0      0    31-22      3
Feirense                       1       1    0      0    25-24      3
Académico                1       0    0      1    24-25      1
EA M.ª Beira             1       0    0      1    22-31      1
ACD Monte              1       0    0      1    26-36      1
EA F. Pinhel                1       0    0      1    11-30      1
Sanjoanense B        1       0    0      1    26-46      1

Próxima jornada
Académico-Beira-Mar, Feirense-
ACD Monte, Alavarium AC-ADEF
C. Sal, EA Falcão Pinhel-Ílhavo AC e
EA Moim.ª Beira-Sanjoanense 'B'.

Académico sem sorte 
derrotado pelo Feirense
1.ª jornada Viseenses iniciaram a competição fora de casa e perderam pela 
margem mínima frente a um dos candidatos ao apuramento para a 2.ª fase

Académico perdeu por 25-24 em Santa Maria da Feira

Andebol
Regional Seniores Masc.

CD FEIRENSE CLASSIFICAÇÃO
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Andebol no feminino este fim-de-semana em 
Santa Maria 

A Associação de Andebol da ilha de 
Santa Maria, inicia no próximo fim-de-
semana, o seu quadro competitivo da 
presente época.

Numa forma diferente de promover 
a modalidade, a entidade associativa irá 
promover um regresso ao passado, pelo 
segundo ano consecutivo, com a reali-
zação de um jogo para senhoras. Con-
forme se pode ler na nota enviada às 
redacções, “o andebol feminino é uma 
modalidade muito apreciada na ilha do 
sol, contudo nunca foi muito praticada 

pela escassez de atletas, tendo se verifi-
cado algum incremento nos anos 90”.

Para a organização este encontro no 
feminino, “será uma forma diferente de 
algumas mães mostrarem que a habi-
lidade para o andebol na ilha de Santa 
Maria,  não é exclusiva dos filhos”.

Assim, no Domingo dia 15 Outu-
bro, será realizado um jogo do escalão 
de Iniciados às 18h30, estando marca-
do para as 19h30 um jogo de seniores 
femininos no Complexo Desportivo de 
Santa Maria.                             
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ANDEIM Em' partida antecipada da 13.a  jornada, o Sporting, apesar das inúmeras lesões, não 
facilitou na deslocação ao reduto do Belenenses e apanhou rival Benfica na liderança 

Campeão aesfi ~se 
na visita ao ~cio Rosa 
WILBLIENSES 
SPOBIDIG • 
Pavilhão Acado Rosa  
&talhos:Daniel Martins e Robert() 
Martins (AALekia) 

BaJiNERISES 
João Moda Gr 
Miguel Moreira Gr  
RIcardoSilva 2 
aluno Roque 3 
DiogoDon•egoo 1 
Nélson Na 3 
JoSo Foreira 1 
FkioSemedo 3 
Vatter Soares 5 
Marcos Ara* • 
Nene Malloy 4 
Moça:Moreira 2 
PauloGáráo • 
INareoGil nj 
Ricardo Ferreira  

SPORTING 
lálarue  (Gaspar Gr 
PlosaCudc Gr 
TiagoSiva Gr 
Pedro Portela 4 
Franids Card 3 
Edrollsonkadjo 1 
CadosCameiro 7 
Tiago Rocha 3 
FeipeBorges 4 
PedroVaidés 
Janko Boa:Mc 4 
FrandscoTavares - 
BrunoGaspar 2 
AlkhalKopco 
Bosko goiano* nj 
ivanNikcevic nj 

Treinadon Treinador: 
João Florêncio Hugo Canela 
Ao ktervalo1045. 
Marcha-05'14,10'3-4,15'5-6, 20;5-10, 
25' 7-13,3010-15,35'13-19, 4014-22, 
45'1543, 5018-28,5522.30, 60' 24-32 
Exclusões: 3/. 
Vermelhos:4- 

Tiago Rocha entre os seis metros e prepara-se para rematar 

I10SSELLOPTISOORREI 

«mi Em jogo antecipado da 
13.a  jornada, o Sporting so-
mou ontem no Resteloaquin-
ta vitória em sete jogos e apa-
nhou o Benfica, adversário na 
próxima ronda, na liderança 
do campeonato, embora te-
nha maisumjogo.ComCarlos 
Resende na bancada a tirar 
apontamentos, os leões não 
deram hipóteses aos da casa-
já vão no terceiro desaire con-
secutivo, após uma entrada 
com quatro triunfos seguidos. 
"Sabíamos que o Sporting não 
vinha facilitar, mas há urna 
grande diferença", resumiu, 
no final, o treinador dos azuis, 
João Florêncio. 

Não obstante a onda de le-
sões que assola parte do plan-
tei leonino - Carlos Ruesga, 
Cláudio Pedroso, Matej Asa-
nin e Pedro Solha aos quais se 
juntou Bosko (com febre) -, os 
campeões nacionais foram ao 
Restelo desfilar classe e prati-
camente sentenciaram a par-
tida nos primeiros 30 minu-
tos. 

Numa espécie de duelo en-
tre David e Golias, os anfi-
triões até foram os primeiros 
a marcar, mas as ténues espe-
ranças desvaneceram, assim 
que oconjuntoleoninocome-
çou a tomar as rédeas do en- 

'O Spoi wag c.,teve 
bem. um resultado 
absolutame 
normal" 
João Plorêncio 
Treinador do Belenenses 

"il entrega foi total e 
nos últimos dez 
minutos já tínhamos 
o jogo ganho" 
Rimo Canela 
Treinador do Sporting 

contro: aos 11' minutos, a van-
tagemjá era de dois golos (3-5) 
e, como passar dos minutos, o 
fosso foi aumentando. 

Coeso a defender - apenas 
dez golos sofridos na primeira 
metade -, e com várias solu-
ções no ataque, o emblema de 
Alvaiade não precisou de ser 
exuberante para controlarum 
Belenenses abnegado, mas de 
parcos recursos. 

Na etapa final, Hugo Canela 
ainda apanhou um susto 
quando Pedro Valdés e Bozo-
vic saíram com queixas fisicas. 
“Estamosaaumentaronúme-
ro de lesionados por jogo, ti-
nha sido um por partida, hoje 
[ontem] foram dois", disse o 
timoneiro sportinguista, que 
espera contar com aduplapara 
o duelo de domingo frente ao 
Montpellierdaquintajomada 
do Grupo D da Liga dos Cam-
peões. 

Náo  tem  a rapidez de 
tempos idos, mas a 
inteligência  e o talento 
continuam intactos. 
Ontern, Carneiro. de 35 
anos, foi determinante  no 
triunfa leonino, ao 
distribuir jogo com  mestria 
e revelar-se letal  no ataque 
à baliza ‹,trárla:  sete 

• golos  em  11  remates. 

ANDEBOL 1 

Beienenseo4porting 
• logo antecipado 

CLASSIFICAÇA0 

2432' 

V E D MS P 
',Sporting 7 51 1 218.163 18 
2,Benfka 6 6 O O 171132 18 
3eAf3C 6 4 2 O 170-142 16 

Beienenses 7 4 0 3 193.211 15 
5.* Madeira SAD 6 4 O 2 185.168 14 

Avanca 6 4 O 2 172.162 14 
7.* FC Porto 6 3 1 2 178-146 13 
8.° tSMAI 6 3 O 3 167.166 12 
9.°XlcoAndeboi 6 2 1 3 154187 11 
10, Aguas Santas 6 2 0 4 152-149 10 
/1,Boa Hora 6 1 1 4 169-174 9 
12.°Arsenal 6 1 1 4 148-172 9 
13.° AC Fafe 6 O 1 5 140.170 7 
14,5. Bernardo 6 O O 6 124.199 6 

SABAD0,14/10 
Belenenses•AC Fato (15h00) 
Aeanca•XkoAndehoi 08h00» 
Aguas Santas-ABC (18h00) 
Boa Hora-S. Bernardo (16h00) 
Arsenal-Madeira SAD (171100) 
QUARTA-FEIRA.18/10 
tSMAI-FC Porto (21h00) 
QU1NTA-FEIRA,19/10 
Benfica-Sporting (191130) 
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TRIUNFOS 
DOS PORTUGUESES 
O Barcelona e o Anaitasuna, 
do luso-cubanoAlexis 
Borges e Filipe Mota, 
venceram os respetivos 
encontros, por 32-25 e 24-
23, mantendo-se isolados na 
liderança da Liga Asobal, 
ambos com doze pontos em 
seis jogos. Frente ao La Rioja, 
Alexis Borges marcou um 
golo em dois remates, 
enquanto Filipe Mota ficou 
em branco no jogo com 
Angel Ximenez. 
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35:0 MOLDE 
GRBERTOEMBAIXA 
O Wisla Plock voltou a 
perder na Liga dos Cam-
peões, em casa, frente ao 
Szeged, da Hungria, por 27-
33. A equipa de Gilberto 
Duarte, que fez três golos em 
quatro remates, já perdia ao 
intervalo, por 12-15, e 
continua sem vencer na 
prova. Os polacos mantêm o 
último lugar do Grupo A, 
com um ponto, os mesmos 
do Kristianstad - que tem 
menos um jogo. —v. p. 
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%tW BARROS 
VEMBESIKTAS 
O Nilufer, de Sérgio Barros, 
conseguiu uma vitória 
histórica, ao derrotar o 
Besiktas - que em três anos 
perdeu apenas uma vez na 
liga turca -, por 27-26. O 
português defendeu à frente 
e foi um dos principais 
responsáveis pela vitória, ao 
marcar seis golos. Em França, 
Wilson Davyes contribuiu 
com um golo para o triunfo 
do Dunquerque, por 30-22, 
sobre o Nantes.—v.p. 

Página 15



A16

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 4,17 x 9,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 71695146 12-10-2017

Leandro Semedo, lateral-
esquerdo do FC Porto, 
lesionou-se com gravidade, 
tendo sofrido uma rutura de 
ligamentos no joelho direito. 
Será operado na próxima 
segunda-feira e perspetiva-
se um período de seis meses 
em recuperação. Recorde-se 
que o jovem jogador portista 
estava a fazer um bom início 
de temporada, tendo já 
marcado 11 golos nas seis 
jornadas cio campeonato. 
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A17Lusitano: asma e briga separaram os irmãos Laurentino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2017

Meio: Jogo Online (O) Autores: Rafael Toucedo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=36eba34a

 
Rafael Toucedo
12 Outubro 2017 às 08:56
Tópicos
 
Nuno, o guarda-redes do Lusitano, defronta na sexta-feira o clube onde, há mais de uma década,
brilha o irmão, Hugo, que joga na mesma posição, mas na equipa de andebol dos portistas.
 
Nuno Laurentino, eborense que esta época se vinculou a um dos clubes da sua terra, o Lusitano,
estava a trabalhar - é professor de educação física e gere um ginásio - quando se realizou o sorteio da
Taça de Portugal, que ditou que enfrentasse o clube ao qual o irmão Hugo está vinculado: é também
guarda-redes, no FC Porto, mas na equipa de andebol. Quando pegou no telemóvel o irmão mais
velho já lhe tinha ligado, emocionado, acabando os dois por conversarem sobre o desafio e a melhor
forma de Nuno, de 31 anos, lidar com a pressão de defrontar um grande de Portugal, quando a sua
realidade é outra (o Lusitano atua nos distritais e os últimos adversários foram, por exemplo, o
Cabrela e o Arcoense).
 
Enquanto Nuno dá aulas de educação física, gere um ginásio e treina à noite como amador, o irmão
Hugo é profissional no FC Porto e chegou à seleção. Mais habituado à pressão, recomendou-lhe calma
 
"Disse-me como lidar com a pressão, para manter a calma, ser eu próprio, ser simples e seguir a
minha intuição", conta a O JOGO o guardião dos alentejanos, que começou a seguir os passos do pai,
ex-guarda-redes, com a companhia do irmão. Mas um problema de saúde, primeiro, e depois um
desentendimento com um treinador acabaram por separar definitivamente a dupla Nuno e Hugo
Laurentino: "Íamos ver os jogos do meu pai e jogávamos à baliza, mas o meu irmão teve de ir para o
andebol porque tinha asma e não podia jogar ao ar livre com o pólen... Eu fui atrás, mas depois
chateei-me com o treinador e voltei para o futebol."
 
O melhor d'O JOGO no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade O Jogo.
 
Subscrever
"Sei que terei muito trabalho, mas quem tem a pressão é o FC Porto"
 
Quanto ao jogo em si, Nuno Laurentino tem noção de que provavelmente será dos jogadores mais em
jogo amanhã, mas isso não o preocupa, até porque sonhar não custa nada. "Sempre foi nosso desejo
apanhar um grande, dá outro ânimo. É o líder da Liga, num jogo que seria em casa mas que
infelizmente não pode ser cá... Será um desafio enorme. Quem tem pressão é o FC Porto, nós não.
Queremos o melhor resultado, ganhar, ou ir a prolongamento e penáltis. Espero corresponder, mas sei
que terei muito trabalho. Queremos mostrar a qualidade dos alentejanos", concluiu.
 
Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.
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12 outubro 2017 às 08:56
 
Rafael Toucedo
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ANDEBol
Do
DistRito
Já Não tEM
EquiPAs
NA tAçA DE 
PoRtuGAl
 o andebol do Distri-
to de Viseu já não tem 
qualquer representante na 
taça de Portugal, época 
2017/18, logo na primeira 
eliminatória da prova. os 
oponentes de cada um dos 
três clubes – Académico 
de Viseu, ADEF Carregal 
do sal e EA Moimenta da 
Beira – estavam rotulados 
de favoritos e confirmaram 
tal epíteto no retângulo de 
jogo. 
 Nos encontros que 
aconteceram no dia 5 de 
outubro, o Académico de 
Viseu (3.ª Divisão, zona 3) 
perdeu no terreno do Es-
tarreja AC (2.ª Divisão), 
por 37-28. Por seu turno, o 
ADEF Carregal do sal (3.ª 
Divisão, zona 3), perdeu 
por 31-17, no pavilhão do 
Feirense. Já o EA Moimen-
ta da Beira (3.ª Divisão, 
zona 3) perdeu em casa por 
16-45, frente à AD sanjoa-
nense (2.ª Divisão).
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Sporting vence &demitisse em andebol In jogo antecipado da 13 jornada do campeo-
nato de andebol, o Sporting bateu, fora, o Bele' ienses, por 24-32. Os leOes lideram a prova 
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O Sporting venceu o 
Belenenses 24-32, no Restelo, 
em jogo antecipado da 13.ª 
jornada da Liga de andebol

O Sporti
Belenen
em jogo
jornada

Página 21



A22

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 16,04 x 32,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 71694817 12-10-2017

<IP 
. < 32 24 

SPORTING BELENENSES 

Campeão nacional 
iguala Benfica-que tem 
menos um jogo-no topo 
antes de visitar a Luz 

SPORTING TRANQUILO 
NA VISITA AO RESTELO 

João Florênclo0 

Gls EXC 

°Hug° Canela 

GISExC 

JOÃO MONIZ S O o 
D. DOMINGOS 1 
RICARDO SILVA 2 o 
FABIO SEMEDO 4 o 
NELSON PINA 3 o 
JOÃO FERREIRA O 
NUNO ROGUE 2 o 
M. MOREIRA O O 
DIOGO MOREIRA 2 
VALTER SOARES 5 
PAULO CAIRÃO 1 
RICARDO LEITÃO O 
PIERRE MALFOY 4 
MARCO GIL O 
M. ARAÚJO O  

M. GASPAR O O 
C. CARNEIRO 7 
TIAGO ROCHA 3 
FRANKISCAROL 3 
FELIPE BORGES 4 
E. ARAÚJO 1 
PEDRO PORTELA 4 

AU05A CUDIC CO o 
TIAGO SILVA O O 
JANKO BOZOVIC 4 

o 
o 
o F TAVARES O 
o PEDRO VAIDÉS 4 
o BRUNO GASPAR 2 

AO INTERVALO: 10-15 

LOCAL: Pavilhão Acácio Rosa, Lisboa 

ARBITROS:Daniel Martins e Roberto Martins 

JOSÉ MORGADO 

O Sporting somou ontem, no 
Restelo, a sua terceira vitória 
consecutiva - segunda para o 
campeonato -, ao triunfar em 
casa do Belenenses por 32-24, 
numa partida antecipada da 134  
jornada do campeonato, e mos-
trou que o momento menos posi-
tivo dos últimos tempos (que in- 

CARLOS RESENDE, TÉCNICO 
DO BENFICA, MARCOU PRESENÇA 
NAS BANCADAS DO PAVILHÃO 
ACÁCIO ROSA, NO RESTELO 

cluiu três derrotas seguidas) já faz 
mesmo parte do passado. 

Num encontro que contou com 
espectadores especiais na banca-
da, entre os quais o treinador do 
Benfica, Carlos Resende, e os joga-
dores das águias Alexandre Cavai - 
canti e Paulo Moreno, o Sporting 
voltou a apresentar uma equipa 
ainda desfalcada pelas lesões - 
Asanin, Carlos Ruesga, Pedro So-
lha e Cláudio Pedroso ficaram de 
fora. Hugo Canela tentou gerir a 
partida da forma possível (N ikce 
vic e Kopco nem entraram), sem 
perder de vista o mais importante: 
ganhar ao Belenenses, uma equipa 
que começou bem o campeonato. 

Essa tarefa foi sendo cumprida 
desde muito cedo. O Belenenses  

ainda conseguiu equilibrar duran-
te os primeiros 15 minutos da par - 
tida, mas os campeões nacionais 
descolaram a partir dessa altura, 
aumentando a intensidade defen - 
siva e explorando as evidentes di-
ficuldades que a formação azul foi 
tendo para parar o ataque leonino. 
E se ao intervalo a vantagem era 
apenas de cinco golos (15-10), a 
segunda parte trouxe ainda mais 
diferença entre as duas formações 

"Penso que poderíamos ter 
feito melhor mas sabíamos 
que o Sporting não vinha 
facilitar. Tínhamos de tentar 
contrariá-los com as nossas 
armas mas há uma grande 
diferença, sobretudo física" 
JOÃO FLORÊNCIO, treinador do 
Belenenses 

"Foi um jogo em que entrá-
mos com imensas adapta-
ções. Ficar com três centrais 
de repente é algo que não 
prevemos mas resultou bem 
porque a entrega foi total. 
Sofrer 24 golos aqui, perante 
tudo isso, foi muito bom" 
HUGO CANELA, treinador do 
Sporting 

e um claro dilatar do marcador. 
Individualmente, destaque para o 
veterano internacional português 
Carlos Carneiro, com 7 golos. 

O Sporting passa assim para a li-
derança provisória do campeona-
to, mas com os mesmos pontos e 
mais um jogo do que o Benfica, 
ainda invicto, que recebe os leões 
na próxima semana, na Luz. Antes 
disso, águias e leões têm compro-
missos europeus. o 

ANDEBOL 
13' jornada (JOGO ANTECIPADO) 

BELENENSES 24-32 SPORTING 

CLASSIFICAÇÃO 
PlVED crAcs 

(O SPORTING 18 7 5 1 1 218-163 
ff BENFICA 18 6 6 O O 171-132 
02 ABC 16 6 4 2 0 170-142 
09 BELENENSES 15 7 4 O 3 193-211 
02 AVANCA 14 6 4 O 2 172-162 

09 MAD. SAD 14 6 4 O 2 185-168 
09 FC PORTO 13 6 3 1 2 178-146 
09  MAIA ISMAI 12 6 3 O 3 167-166 
°RICO AND. 11 6 2 1 3 154-187 
I> A. SANTAS 10 6 2 O 4 152-149 
IV BOA HORA 9 6 1 1 4 169.174 
& ARSENAL 9 6 1 O 4 148.172 
02 AC FAFE 

4:10 S. BERNARD06 6 O O 6 124-199 

ionlarla 14 .  IR"' e 19 out.  
BELENENSESAC FAFE'; BOA HORA-SÃO BERNARDO'; 
ARSENAL-MADEIRA SAD'; AVANCA-XICO ANDEBOV; 
AGUAS SANTAS-ABC'; MAIA ISMAI-FC PORTO"; 
BENFICA-SPORfiNG 

7 6 O 1 5 140-170 
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Nuno Laurentino (Lusitano): "O meu ídolo é o guarda-redes de andebol do FCP"
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Dono da baliza do Lusitano de Évora é o irmão mais novo de Hugo Laurentino, o guardião da equipa
de andebol dos dragões.
 
PUB
 
PUB
 
O último obstáculo do FC Porto, no jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, chama-se Nuno
Laurentino. O guarda-redes do Lusitano de Évora é um ano mais novo do que o irmão Hugo, que
defende as baliza da equipa de andebol dos portistas.
 
O repórter Rui Lavaredas conversou com o guarda-redes do Lusitano de Évora.
"Começamos os dois no futebol. Depois, o Hugo, devido a problemas de asma foi para o andebol e fui
com ele para o Évora Andebol Clube. Entretanto, chateei-me com o treinador, saí do andebol e voltei
para o futebol", conta o guarda-redes do Lusitano de Évora.
 
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
 
Subscrever
Nuno Laurentino optou pela baliza grande e fez toda a carreira nos clubes da cidade de Évora. O irmão
Hugo ficou na baliza mais pequena e chegou à equipa de andebol do FC Porto, onde está há mais de
uma década.
 
"O Hugo tem falado dos jogadores do FC Porto e diz-me para ter cuidado porque têm outro nível.
Também temos falado sobre este mediatismo todo, porque não estou habituado a entrevistas e ele
está", confessa Nuno Laurentino.
 
Na hora de escolher um ídolo, o guardião do Lusitano de Évora volta a sair do relvado para entrar no
pavilhão. "Apesar de ser uma modalidade diferente, o meu ídolo continua a ser o meu irmão. Pela
admiração e pelo trabalho que ele faz", revela Nuno Laurentino.
 
COMENTÁRIOS
 
12 de OUTUBRO de 2017 - 07:44
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