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Diogo e André
são dragões
--> Jogadores já se encontram devidamente inscritos pelo FC Porto. Diogo pode jogar hoje
Diogo Branquinho e André Gomes são
oficialmente jogadores do FC Porto,
estando a sua inscrição devidamente
aprovada pela Federação de Andebol de
Portugal, como demonstra a presença de
ambos entre os atletas no site do
organismo. Duas semanas após a
abertura de um processo de inquérito
pela Federação aos dois jogadores, está
resolvido o caso em que o ABC
reclamava direitos desportivos sobre
ambos, com base em contratos
registados e assinados com os
bracarenses, pese embora os
internacionais tenham pedido a rescisão
unilateral dos mesmos, baseados na
nulidade do contrato de prestação de
serviços. Embora o registo disciplinar
divulgado ontem não faça qualquer
menção ao desfecho do processo de
Inquérito, os dois estão á disposição do
treinador do FC Porto, Lars Walther, para
o jogo de hoje, no Funchal, diante da
Madeira SAD, mas só Branquinho poderá
entrar nas contas, pois André Gomes
recupera de lesão sofrida no verão, no
Mundial da Geórgia de Juniores B. A título
de curiosidade refira-se que Diogo
Branquinho envergará a camisola 22,
número que era de Alexis Borges,
emprestado ao Barcelona para esta
época. André Gomes usará o 27, o
mesmo número que utilizou no ABC. H. C.

CALENDÁRIO ANDEBOL 1
4 Hoje 2.'}omada
Belenenses-Mala/Ismai
15.00 h
Pavilhão Acãdo Rosa, no Restelo
ABC-São Bernardo
1/.00 h
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga
Madeira SAD-FC Porto
D.00 h
Pavilhão do Funchal
Aguas Santas- Benfica
18.00 h
Pavilhão do Aguas Santas, na Mala
Xko Andebol-Sportkig
19.00 h
Pavilhão Francisco de Holanda, em Guimarães
AC Fafe-Boa Hora
111.00
Pavilhão Municipal de Fafe
Avanca-Arsenal Devesa
19.00 h
Pav. Comandante Adelino Dias Costa, em Avanca
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Plantei do
Sporting
apresentou-se
apenas sem
Afonso Reis, que
se encontra a
discutir o
Europeu de
voleibol de praia
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Sporting apresentou-se no novinho Pavilhão João Rocha o Treinador Hugo Silva promete
trabalhar para chegar longe o Miguel Maia confia que a equipa vai estar nas quatro primeiras
ser campeões seria falta de respei-

ror

CÉLIA LOURENÇO

S olhos estavam apontados aos ecrãs no centro
do teto para ver a Seleção
de hóquei em patins garantir a final do Mundial.
O cheiro a madeira e a tinta fresca
ainda impregnava o ar do novíssimo pavilhão João Rocha, casa das
modalidades do Sporting e, como
tal, do voleibol, ontem oficialmente apresentado.
Com jogadores dos 18 aos 46 anos,
Hugo Silva confia no plantei de 14
elementos. «Houve cuidado em es colhé- los, tendo em conta a forma
como trabalhamos e naquilo que
acreditamos que é o treino, estando num clube com a dimensão do
Sporting. Já ouvi dizer que somos velhos e que não vamos conseguir
nada. A nossa resposta será dentro
do campo e vamos provar a todos
que a equipa tem potencial e que,
trabalhando com entrega, compromisso e atitude podemos atingir os
objetivos», asseverou o técnico.

O

PLANTEL DO SPORTING 2017/2018

1
to para com os outros. Esta sema-

NOME
POSIÇÃO ADURA IDADE
CLUBE ANTERIOR
Luke Smith (Aus)
zona 4
2,04 m 27 Hurritani Lolmaa (Aus)
Angel Dennis Diaz (Cub)
oposto
1,93 m 40 41Santa Croce (tta)
José Pedro Monteiro (Por) distribuidor 1,84 m 25
Fonte Bastardo (Por)
Hugo Flibelro (Por)
libero
1,80 m 39
(Por)
Sp,
Fabricio Silva (Bra)
central
1,97 m 35
Si. Espinho (Por)
Lourenço Martins (Por)
zona 4
1,95 m 20 Castelo da Mala (Por
Miguel Mala (Por)
distribuidor 1,81 m 46
Sp. Espinho (Por)
João Simões (Por)
zona 4
1,93 m 31
Sp. Espinho ( )nr),.
Brandro Dias (Bra)
zona 4
1,98 m 29 Bank Sunset Babel(lna)
Renan Purlficaçâo (8ra)
oposto
1,95 m 25
SESCRJ (Bra)
bbero
1,72 m 30 Ac São Mamede (Por)
0 (1.32!)
Robson G. Augusto (Bra)
central
2,05 m 32
Montes Claros (Bra)
Ivan Martluez (Veni
central
2,05 m 35
C D. Moron íArg)
.___
Afonso Reis (Por)
distribuidor 1,85 m 18
!Nr1
SP?.Ç44!1
Todoodar—FlogoSEMI AdJeeitos —Miguel Somem e ~ir ~a

Animado com a perspetiva de a
equipa trabalhar a Norte — ainda
ontem Rui Caeiro, vice para as modalidades leoninas, assinou protocolo com a Câmara Municipal de
Sta. Maria da Feira para oficializar
a utilização do pavilhão de Fiães
para os treinos do voleibol — e «jogar na casa mãe em Lisboa», o
treinador explicou como vai preparar o conjunto. «Resume-se a
trabalhar cinco a seis horas por
dia. Duas a três horas de manhã,

três a quatro à tarde. Os jogadores
têm que fazer o trabalho de casa,
será como andar na escola. Duvido que alguém trabalhe mais do
que nós», apontou Hugo Silva.
Falar da conquista de títulos é,
para já, situação que o antigo selecionador não quer abordar. «Os
outros clubes acham que estamos
em pé de igualdade, é mentira. Há
22 anos que o Sporting não tem
voleibol, tivemos de montar uma
equipa do zero. Dizer que vamos

na conhecemos o sítio onde vamos jogar, na segunda vamos, pela
primeira vez, pisar o pavilhão de
treinos. Mas aviso para não se distraírem, pois vamos aproveitar as
oportunidades!»
O veterano do conjunto, Miguel
é, aos 46 anos, o capitão e acredita estarem «reunidas as condições
para fazer um caminho que possa
ser positivo até ao fim». Com esse
pressuposto, o olímpico lembrou
as o pedido de Bruno de Carvalho:
«Quem conhece o perfil do presidente sabe que quer ganhar em todas as frentes. Não prometemos títulos, mas ambição de lá chegar.
Temos todas as condições para chegar aos últimos jogos. Há quatro
equipas muito fortes e acredito que
estamos nesse grupo, a par do Sp.
Espinho, Benfica e Fonte Bastardo.»
A partida inaugural será com sabor
a final, na receção ao Benfica a 7 de
outubro. «É um jogo importante,
poderá ter mais mediatismo, mas
não vamos desprezar nenhum adversário», prometeu o capitão.
SERGIO MIGUEL SANTOS/ASF

I

João Fidalgo
autofotografou-se
em frente às
bancadas que
espera ver cheias i João Fidalgo e venezuelano Ivan

Selfie' e 'Ia bomba' para ansiedade

Marquez apostam na experiência
41111= 0::::»11a contrariar adversários
O pavilhão João Rocha vazio, que serviu de fundo para
uma selfie de João
Fidalgo, não apagou a imagem das
bancadas cheias no
jogo de andebol inaugural que o libero quer ver

repetida no voleibol. «Vai ser uma
emoção poder jogar neste pavilhão frente aos adeptos», reforçou
o jogador que vem da Ac. São Mamede. Apesar da experiência vasta na modalidade, o internacional
não escondeu «haver alguma ansiedade» no conjunto. Nada que
os treinos «intensos» não comecem a tratar: «O plantei é novo e
há rotinas a ganhar, mas vamos
trabalhar para estar nas finais e, se
assim for, será para ganhá-las.»

Mais conhecido por La Bomba, por ser «um jogador explosivo de sangue latino», como se
descreve, o venezuelano Ivan
Marquez promete passar essa
emoção aos seus pares. «Todos_
me receberam de braços abertos. Estou cá para batalhar contra qualquer um. Estou mais velho, salto menos, mas continuo
explosivo, sempre pronto a puxar pelos meus companheiros»,
sustentou o jogador de 35 anos.
Página 2

A3

ID: 71211296

09-09-2017

Tiragem: 8000

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,00 x 10,56 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Arsenal Andebol joga hoje em Avanca

“Vamos procurar a primeira vitória“
ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa |

Na segunda jornada do campeonato, em que se estreia a jogar
fora de casa, o Arsenal Andebol
procura o primeiro triunfo na
edição deste ano da prova, depois da derrota (20-28) com o
Águas Santas na primeira ronda.
Agora em casa do Avanca, os
bracarenses querem somar a primeira vitória, frente a uma equipa que consideram mais do seu
campeonato, como lembrou o
director da secção de andebol,
Carlos Saraiva.
“Frente ao Águas Santas tive-

mos um jogo complicado, mas
em que até acabámos por estar
bem a nível defensivo, tendo falhado muito no ataque. Mas temos a noção que esta equipa está
algo atrasada na preparação, devido aos problemas que tivemos
no início da época, e vai crescer
com o andamento do campeonato”, começou por referir o director do Arsenal Andebo, para logo acrescentar que, no entanto, o
plantel “está motivado para dar a
volta por cima, conseguir ultrapassar os obstáculos e recuperar
o atraso na preparação”.
E a melhor forma de o fazer será mesmo conseguir garantir um

triunfo quer permita, na opinião
de Saraiva, aumentar os níveis
de motivação. “Sabemos que as
dificuldades vão ser muitas, mas
estamos com vontade de vencer
e de lutar ao máximo para colocar em campo a nossa valia e assegurar o triunfo”, referiu Carlos
Saraiva.
Para este duelo com o Avanca,
que se disputa a partir das 19 horas, o treinador Domingos Nunes sabe que não pode contar
com três atletas (Vasco Areias,
Elias e Luís Oliveira), mas conta
com o resto do plantel para tentar contrariar uma formação de
Estarreja.

DR

Carlos Saraiva aponta à conquista do primeiro triunfo do Arsenal em Avanca

Página 3

A4

ID: 71211294

09-09-2017

Tiragem: 8000

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,00 x 20,12 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

“Iremos jogar da mesma forma como
jogámos contra o Sporting e FC Porto”
ABC/UMINHO estreia-se, em casa, diante dos adeptos no jogo da segunda jornada do campeonato nacional, diante do recém-promovido S. Bernardo. Técnico Jorge Rito quer vencer e dar seguimento ao bom início de temporada.
ANDEBOL

+ jogo

| Joana Russo Belo |

O ABC/UMinho estreia-se, hoje,
em casa, perante os adeptos, no
campeonato, no encontro da segunda jornada frente ao S. Bernardo. Academistas querem dar
seguimento a este bom início de
temporada e o técnico Jorge Rito
deixou claro que não olham ao
nome do adversário, nem às camisolas, garantindo uma equipa
com a mesma atitude dos dois
primeiros jogos da época.
“Do adversário não conhecemos muito, sabemos que é uma
equipa que subiu este ano à I Divisão. Como temos feito já nos
dois jogos oficiais esta época,
preocupámo-nos muito mais
connosco, do que com os outros
e tem dado bom resultado. Iremos jogar amanhã [hoje] contra
o S. Bernardo da mesma forma
que jogámos contra o Sporting
ou contra o FC Porto, não olhamos à cor das camisolas, nem o
valor teórico dos adversários”,
frisou o treinador, reforçando a
ideia de que “é um jogo em que,
claramente, temos obrigação de
ganhar”.

ABC/UMinho recebe,
hoje, o S. Bernardo, a
partir das 17 horas, no
Pavilhão Flávio Sá Leite.

ABC

Jorge Rito e Nuno Silva fizeram a antevisão ao jogo de hoje com o S. Bernardo

Para além de ser o primeiro jogo em casa, é também “uma boa
oportunidade para verem a Supertaça ganha ao Sporting, é
uma boa razão para os adeptos
virem ao pavilhão, para nos ajudarem a conquistar os três pontos”.
“Queremos começar, desde o

primeiro jogo em casa, a criar
esta ligação entre a equipa e os
adeptos, que vai ser fundamental
para o resto da época”, realçou.
Elogiando a atitude dos jogadores neste início de competição, Jorge Rito faz questão de
lembrar que as metas são traçadas “jogo-a-jogo”, num “cam-

peonato longo”: “não escondo
que a forma como começámos
esta época é para nós animadora
e dá confiança para o trabalho
que estamos a fazer”.
Quanto à instabilidade directiva, “felizmente conseguimos separar as coisas” e “estamos tranquilos”.

lll
“Os resultados que temos
têm sido bons, estamos a
começar bem e isso diz
tudo. Quando se tem bons
resultados o segredo é
sempre o trabalho, estamos
aqui desde o dia 3 de
Agosto e os resultados
correspondem ao bom
trabalho que temos
efectuado, à união de grupo
que temos tido. É o meu
primeiro jogo oficial aqui no
ABC, sempre gostei de vir
aqui jogar e agora espero
sentir isto do meu lado, com
o público a apoiar-nos”.

Nuno Silva (jogador ABC/UMinho)
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Publicidade

Correio
do Minho.pt

SÁBADO 9 SETEMBRO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10481 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.
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INTEGRAÇÃO SOCIAL

Braga “está no bom caminho”
para a diversidade intercultural
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EIXO ATLÂNTICO

EGÍPCIO DO SC BRAGA ESTÁ RECUPERADO

Bienal de Pintura é plataforma
de lançamento de novos artistas

Abel Ferreira já conta com Hassan
para o ataque ao embate no Sado
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ABC/UMINHO - SÃO BERNARDO (17 HORAS)

BRACARENSES APOSTADOS
EM VENCER NA ESTREIA
NO SÁ LEITE
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Artística
confiante
para estreia
em casa

Andebol
Campeonato A1

Avelino Conceição
A Artística de Avanca recebe,
hoje, a formação do Arsenal da
Devesa, em jogo a contar para
a segunda jornada do Campeonato A1 de Andebol.
Depois da derrota (24-28) de
alguma forma surpreendente,
diante da equipa do ISMAI, na
ronda inaugural, no sábado
passado, na Maia, a equipa
avancanense vai entrar muito
confiante para o encontro desta
tarde, naquele que será o primeiro jogo oficial desta época
diante dos seus adeptos e simpatizantes.
Para esta partida, o treinador
Carlos Martingo já pode contar
com o internacional brasileiro
Babo, que vai assim estrear-se
com as cores da Artística de
Avanca, num jogo onde o técnico só pensa na vitória. “Penso
que temos todas as condições
para vencer este jogo. Trabalhamos os aspectos que estiveram menos bem na última
partida e dai que o grupo acredite muito ser possível somar
os três pontos, referiu o técnico
da Artística.
Este desafio do campeonato
disputa-se a partir das 19 horas,
no Pavilhão Adelino Dias Costa, em Avanca, ao contrário do
horário habitual (18 horas), por
via de um pedido da equipa do
distrito de Braga, que foi prontamente aceite pela direcção
do clube avancanense. |
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Académica
organiza dia 16
I Torneio
David Simões
Andebol
I Torneio David Simões

A Secção de Andebol da Académica organiza a 16 de Setembro
o I Torneio David Simões, no
Pavilhão 1 do Estádio Universitário de Coimbra, que servirá
de apresentação da equipa sénior masculina que vai disputar
o Nacional da 2.ª Divisão.
Neste evento, que serve para
homenagear uma das figuras
mais importantes do andebol
academista, os estudantes vão
medir forças com o Albicastrense e o Boavista. |

PROGRAMA
Académica-Albicastrense 15h00
Albicastrense-Boavista
16h30
Académica-Boavista
18h00
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MODALIDADES

Madeira SAD
recebe FC Porto
na estreia
HERBERTO DUARTE PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
As previsões para logo às 17 horas,
no Pavilhão do Funchal, é de casa
cheia na recepção do Madeira Andebol SAD ao FC Porto, numa partida que marca a estreia dos madeirenses no campeonato nacional da I
Divisão, fase regular 2017/2018.
Com um plantel renovado quase
de cima a baixo, os madeirenses, comandados novamente por Paulo Fidalgo, partem para esta temporada
virados para três frentes competitivas, todas elas com objectivos ambiciosos. Em termos internos e no
campeonato nacional, a ambição
passa por atingir a fase final, onde só

O ENCONTRO ESTÁ
AGENDADO PARA
ESTA TARDE, PELAS 17
HORAS, NO PAVILHÃO
DO FUNCHAL

O plantei do Madeira Andebol SAD para a época 2017/18. FOTO ASPRESS

Já na Taça de Portugal, onde o
cabem os seis primeiros classifica- clube tem uma vitória na época
dos, o que vai requerer a este novo 1998/99, ir o mais longe possível cerplantel muitas competências, numa tamente estará nas previsões dos
prova que se afigura, de novo, extre- responsáveis da SAD.
mamente competitiva. Que o diga o
adversário desta tarde, que na jorna- Ambição em várias frentes
da de abertura da prova viu o reno- Mas é na Europa onde, este ano, o
vadíssimo ABC empatar no segundo foco do Madeira Andebol SAD está
final o encontro no Dragão.
muito virado. Envolvido na 3.' ron-

da da Taça Challenge, com dois joUma exposição internacional que
gos agendados para Novembro no é também uma forte aposta para um
Funchal, frente ao Parnassos de plantei que se tem revelado, ao lonChipre, o conjunto comandado go da pré-época, com muita vontade
pelo técnico Paulo Fidalgo não es- em demonstrar ser capaz de lutar de
conde o sonho de igualar o feito igual para igual com qualquer emconquistado nas últimas duas épo- blema. Esta tarde, frente à forte
cas por equipas portuguesas - ABC equipa do FC Porto, está lançado o
e, no ano passado, Sporting - que primeiro, mas dificil, desafio para
venceram esta prova.
esta temporada.
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ABC/UMINHO
DEFRONTA
S. BERNARDO
O ABC/UMinho defronta
hoje, às 17h00, o S. Bernardo
no Pavilhão Flávio Sá Leite.
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abc/uminho estreia-se hoje em casa na receção ao são bernardo (17h00)

DR

«Obrigação de ganhar
sem olhar para a camisola»
José Costa Lima

om um começo de
temporada prometedor, após o triunfo na Supertaça ante
o Sporting, e do empate no Dragão Caixa para o campeonato, o ABC/
/UMinho estreia-se hoje no Pavilhão Flávio Sá
Leite (17h00) em jogos
oficiais da nova época,
recebendo o recém-promovido São Bernardo.
«Nã o c o n h e c e m o s
muito do São Bernardo.
Claro que tentámos recolher alguma informação, mas, como temos
feito sempre e à imagem do que aconteceu
nos outros dois jogos, temo-nos preocupado muito mais connosco do que
com os adversários. Temos de jogar da mesma
forma que jogámos com
o Sporting e o FC Porto, porque não olhamos
à cor das camisolas», começou por afirmar Jorge Rito, técnico dos academistas, que reconhece
a «obrigação», imputada aos seus jogadores, de
somar um triunfo nesta
partida da 3.ª jornada do
campeonato.

C

Jorge Rito e Nuno Silva anteciparam partida de hoje com o S. Bernardo

Consciente que com a
ajuda do público «as coisas
tornam-se mais fáceis»,
Jorge Rito lembrou que
os presentes no Sá Leite
vão poder apreciar o troféu da Supertaça.
«Queremos criar, logo no primeiro jogo em
casa, esta ligação com os
adeptos», anotou o técnico, recusando a ideia que
os resultados positivos tenham servido de aviso à
concorrência.
«Tem havido várias interpretações, mas nós vamos é seguir o nosso caminho, o nosso percurso»,
disse, embora reconhecendo que este início de

temporada «é animador
e dá confiança».
Já Nuno Silva, um dos
reforços do ABC/UMinho para a nova época,
espera uma estreia positiva em casa.
«Temos tido bons resultados graças à união de
grupo e ao trabalho diário. Agora vamos fazer o
primeiro jogo no Sá Leite e é claro que queremos
começar com uma vitória.
Vou fazer aqui o meu primeiro jogo com esta camisola e espero um grande
ambiente no pavilhão»,
testemunhou o jogador
dos bracarenses.
No final da conferência

de imprensa, o técnico do
ABC, Jorge Rito, em nome do clube, manifestou
publicamente pesar pelo
falecimento do jornalista do Diário do Minho, José Carlos Lima.

crise diretiva fora das conversas entre o plantel

Confiança nos dirigentes
que não abandonaram
inda sem solução
diretiva após a demissão de João Luís
Nogueira da presidência, os trabalhos, mas
sobretudo os resultados
desportivos da equipa sénior, parecem imunes à
turbulência diretiva do
ABC/UMinho. Ontem,
Jorge Rito ressalvou que o

A

plantel que lidera tem sabido manter-se à margem
do assunto. «Felizmente,
conseguimos separar as
coisas. Começámos a trabalhar a 3 de agosto e isso
nunca foi uma questão falada entre o plantel. Sabíamos que os diretores que
estavam e estão em funções, que não abandona-

ram o clube, iriam arranjar uma solução e conduzir
o ABC a bomporto. Assim
aconteceu e não há qualquer tipo de sobressalto»,
frisou, numa opinião partilhada por Nuno Silva:
«Esta situação não é nova
para mim e os resultados
provam que não há qualquer instabilidade».
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A11

09-09-2017

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,25 x 14,22 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

i divisão: jogos para hoje

Sporting no pavilhão
do Xico Andebol
O campeão nacional Sporting desloca-se hoje
ao terreno dos vimaranenses do Xico Andebol,
em partida da terceira jornada do campeonato
nacional da I Divisão. A equipa da cidade-berço vai tentar contrariar o favoritismo dos leões
e dar seguimento ao triunfo alcançado há uma
semana, em Aveiro, ante o São Bernardo.
O duelo principia às 18h00.
Os restantes jogos para hoje:
15h00: Belenenses-MAIA/ISMAI
17h00: ABC-S. Bernardo e Madeira SAD-FC Porto
18h00: Águas Santas-Benfica e Fafe-Boa Hora
19h00: Avanca-Arsenal da Devesa
DR

ID: 71211124

Tiragem: 8500
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ID: 71211881

09-09-2017

Tiragem: 6000

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 16,39 x 22,64 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Demonstrar qualidade
frente aos ‘dragões’
DR

Apesar de a equipa estar ‘a crescer’, o Madeira SAD quer um “jogo positivo”
na abertura do campeonato nacional de andebol, hoje, frente ao FC Porto.

Paulo Fidalgo quer equipa aguerrida e a mostrar qualidade na primeira jornada do campeonato, em casa, diante do Porto.

ANDEBOL
Daniel faria
danielfaria@jm-madeira.pt
epois de uma época em bom
nível, terminando no 4.º lugar
do grupo A e alcançando um
consequente apuramento para as
competições europeias, o Madeira
SAD, orientado por Paulo Fidalgo,
inicia hoje a temporada, pelas 17h00,
no Pavilhão do Funchal, diante do
FC Porto.
Um jogo que se prevê complicado,

D

dada a valência dos ‘azuis e brancos’,
que ficaram a um ponto do título
nacional na época passada. Ainda
assim, Paulo Fidalgo quer realizar
“um jogo positivo e atrativo”, brindando os seus adeptos com uma boa
exibição.
“Este é o primeiro jogo da época, é
sempre especial ainda para mais por
ser em casa e logo contra um grande
candidato, como o FC Porto”, começa
por dizer Paulo Fidalgo.
O treinador realça que a equipa
está ainda em evolução do seu processo de jogo, querendo trabalhar
na mesma e procurar demonstrar
competitividade e qualidade. Para o

encontro de hoje, há também a consciência das diferenças entre as duas
formações, mas o Madeira SAD não
se ‘assusta’ com o adversário, procurando equilibrar ao máximo as ‘operações’.
Por fim, Paulo Fidalgo apelou à
comparência da ‘comunidade’ - leiase adeptos - em massa no pavilhão
funchalense, para ‘puxar’ a equipa
para uma possível surpresa contra o
candidato ao título FC Porto, repetindo assim as boas ‘molduras’ humanas em termos de assistência,
que faziam do pavilhão dos madeirenses um terreno difícil para os adversários. JM
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ID: 71211881

09-09-2017

Tiragem: 6000

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,83 x 5,17 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Fidalgo procura
surpreender Porto
Madeira SAD inicia campeonato com a receção a
um dos candidatos ao título, o FC Porto. Paulo Fidalgo pede apoio para
começar ano com surpresa. pág. 35
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ID: 71210671

09-09-2017

Tiragem: 68759

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,43 x 18,59 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Candidatos em jogo
num sábado em cheio
5111 A segundajornada do Nacional de andeboldisputa-se hojeum
pouco por todo o pais e um dos
principais destaques é a estreia do
Benfica, que não competiu naprimeira jornada (adiada devido às
provas europeias).
As águias deslocam-se à Maia
para defrontar o Águas Santas e
Pedro Vieira, treinador adjunto,
garante que a formação está pron ta. "A equipa está preparada para a
competição, todo o planeamento
feitoaté aqui já foi a contar com os
atletas que pudessem chegar mais
tarde. A equipa está bem, é um
grupo ainda em construção mas
estamos perfeitamente prepara dos", garantiu o técnico à BTV.
Do outro lado da Segunda Circular, o Sporting, que venceu na
estreia do Pavilhão João Rocha,
também parece pronto para mais
um desafio, desta feita no terreno
do Xico Andebol. A garantia é de
um dos reforços, Pedro Valdés.
"Esperamos tuna equipa compli cada. Mas, coma ajudados nossos
adeptos, queremos conseguir os
três pontos no campeonato",
confessou o cubano em declarações ao site leonino.
O FC Porto, que empatou em
casa com o ABC na primeira jornada, que alcançar a sua primeira
vitória mas tem uma deslocação
difícil, ao terreno do Madeira

ANDEBOL
2a jornada
BELENENSES 15H00 MAIA ISMAI
ABC 17H00 S. BERNARDO
MADEIRA SAD 17H00 FC PORTO
XICO ANDEBOL 18H00 SPORTING
AC. FAFE 18H00 BOA HORA
À. SANTAS 18H00 BENFICA
AVANCA 19H00 ARSENAL

CLASSIFICAÇÃO
P J V E D CMGS

&SPORTING 3 1 1 O O
&A.SANTAS
3 1 1 0 0
OMAIA ISMAI 3 1 1 O O
OXICO AND. 3 1 1 O O
09BEIENENSES 3 1 1
O
21O1O
CP ABC
fi9FC PORTO 2 1 O 1 O
(1)Q BOA HORA 1 1 O O 1
02 S. BERNARD01 1 O O O
AVANCA
1 1 O 1 1
Etkg ARSENAL
11OO1
ei42 AC FAFE
11OO1
BENFICA
O OOOO
(10 Nte. saí) O O O O O

30-17
28.20
28-24
28.26
25-24
23-23
23-23
24-25
26-28
24-28
20-28
17-30
0.0
0-0

SAD. José Carrillo mantém-se
ambicioso. "Espero um jogo
complicado, num campo difícil.
Jogar lá custa sempre muito. Se
entrarmos focados e fizermos
bem as coisas que temos treinado, acredito que podemos sair de
lá com os três pontos", admitiu,
antes de rejeitar que o Madeira
SAD esteja mais fraco. "A equipa
mudou mas manteve o nível",
lembrou ao Porto Canal. o J.M.
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