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ANDEBOL 

Águas Santas 
visita Dragão 

Sporting, Benfica e ABC jogam 
fora mas apresentam-se como 
favoritos nesta 5.° jornada 

O FC Porto defende. esta tarde, a 
liderança no Andebol 1 frente ao Aguas 
Santas que está. seguramente, pronto 
para tentar quebrar a invencibilidade dos 
pupilos de Ricardo Costa. Uma tarefa que 
nào se adivinha fácil, mas que os 
maiatos, instalados no 3." lugar da 
classificação antes desta 5.' ronda. 
querem realizar com sucesso. À sua 
frente na tabela está o Benfica, que visita 
precisamente a Maia, mas para jogar com 
o ISMAI. Com  o estatuto de visitante e 
igualmente de favorito apresenta-se o 
Sporting, com um jogo a menos, frente 
aos açorianos da Horta, ainda a viver o 
pesadelo da paragem cardiaca que, há 
trés dias, atingiu o seu central de 21 anos, 
João Sousa. O ABC regressa às 
competições dentro de portas com a 
visita a S. Mamede e, em Lisboa, o 
Belenenses faz as honras da casa ao 
Avanca. Ainda hoje, no Funchal, o Madeira 
de Paulo Fidalgo tenta regressar às 
vitórias frente aos lisboetas do Boa-
-Hora. A jornada termina amanhã com o 
pavilhão Flávio Sá Leite a acolher o 
encontro entre o Arsenal da Devesa e o 
AC Fafe. F. D 

CALENDÁRIO 
Andebol 1 5.' Jornada 

FC Porto-Águas Santas 17.0011 
Dragao Caixa, no Porto 

Madeira, SAD-Bora-Hora 17.00 h 
Pavilhao do Funchal. na  Madeira 

AA S. Mamede - ABC 13.00 h 
Pavilhão Eduardo Soares, em S. Mamede  

Belenenses-Avanca 13.00 la 
Pavilhão Acacio Rosa, no Restelo 

ISMAI-Benfica 19.001►  
Pavilhão Municipal, na Maia  

Sp. Horta-Sporting 22.00 lk 

Pavilhão Desportivo da Horta, nos Açores 

ti Amanhã 

Arsenal-AC Fafe 1300 h 
Pavilhão Flavio Sa Leite, em Braga 
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Máxima seriedade. É o apelo de
Carlos Resende aos jogadores
do ABC/UMinho na ressaca da
derrota europeia para a Liga dos
Campeões, no terreno do Besik-
tas, e na véspera da deslocação a
casa do São Mamede, onde os
academistas jogam, hoje, pelas
17 horas. Técnico só pensa em
voltar aos triunfos. 

“Temos de encarar o jogo com
o máximo de seriedade, a verda-
de é que o jogo com o S. Mame-
de dá exactamente os mesmos
pontos que um jogo com o FC
Porto, Benfica ou Sporting. É
um jogo que temos mais do que
qualidade para vencer, há que
entrar com essa concentração
para permitir chegar ao final
com um resultado de acordo

com aquilo que é o valor teórico
das duas equipas”, frisou o trei-
nador, tranquilo quanto ao ciclo
intenso de jogos.

“A equipa tem de se sentir não
muito satisfeita pela derrota
frente a uma equipa que é mais

fraca do que nós, por outro lado,
satisfeita, porque é um bom pro-
blema de ter. Conseguimos ter
esse mérito desportivo para ter
este volume de jogos, temos de
aproveitar e usufruir o facto de
estar entre os melhores”.

“Encarar o jogo com máximo de seriedade”
ABC/UMINHO joga em casa do São Mamede, a partir das 17 horas, em jogo da 5.ª jornada do campeonato, na ressaca da derrota
europeia para a Liga dos Campeões. Técnico Carlos Resende quer voltar aos triunfos e apela a seriedade máxima dos jogadores. 

Jogos da 5.ª jornada do
campeonato nacional
Andebol 1: 

hoje:
FC Porto - Águas Santas 
(17h)
Madeira Sad - Boa Hora FC
(17h)
São Mamede- ABC/UMinho
(17h)
Belenenses - Avanca (18h)
Maia-Ismai- Benfica (19h)
Sp. Horta - Sporting (21h)
amanhã:
Arsenal - AC Fafe (18h)

+ jogoslll
“A equipa está bem, apesar
de não ter sido a estreia que
desejávamos na Liga dos
Campeões. A verdade é que
voltámos a uma competição
onde queríamos estar há
muito tempo e isso só por si
é positivo. Sabemos que
temos de melhorar para
conseguir as vitórias que
queremos nessa competi-
ção. Há que mudar o chip, o
campeonato é uma compe-
tição diferente, ainda não
perdemos, somos deten-
tores do título e queremos
voltar a ser campeões.”

Pedro Seabra
(jogador ABC/UMinho)

DR

Carlos Resende quer voltar aos triunfos em casa do São Mamede
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ACD Monte
e Ílhavo AC
jogam partidas
do apuramento

As equipas do ACD Monte e do
Ílhavo AC decidem este fim-
de-semana se vão integrar a 2.ª
Divisão Nacional de Andebol
de Séniores Masculinos, dis-
putando os jogos da Prova de
Apuramento das Fases Norte
e Sul  de forma concentrada,
respectivamente nos Pavilhões
Multiusos de Lamego e Fer-
nando Tavares, em Boa-Hora
(Lisboa).

E se a formação ilhavense jo-
gou ontem o primeiro encon-
tro, frente ao Serpa (à hora do
fecho desta edição ainda não
era conhecido o resultado), de-
frontando hoje o Vela Tavira, a
partir das 18 horas, à mesma
hora, o conjunto da Murtosa
joga hoje com o Boavista, à
mesma hora, defrontando o
Póvoa de Lanhoso, amanhã,
também à mesma hora. |

Andebol
2.ª Divisão Nacional
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Alavarium Love Tiles quer
iniciar campeonato a ganhar
Arranque Mesmo desfalcado de três atletas e com e com Carolina Silva limitada fisicamente,
a formação aveirense recebe o Juve Lis com pensamento único na vitória

Sérgio Loureiro

Passada a “ressaca” das com-
petições europeias, com a na-
tural eliminação aos pés das
profissionais do Nantes, o Ala-
varium Love Tiles centra o seu
foco no Campeonato Nacional
da 1.ª Divisão Fem inino, prova
que inicia hoje. A equipa orien-
tada pelo regressado Carlos
Neiva recebe, a partir das 18.30
horas, a formação do Juve Lis,
que há dois anos arrancou um
empate em Aveiro e no ano an-
terior, em Leiria, venceu mes -
mo as aveirenses.

“É uma equipa difícil” admitiu
o treinador do Alavarium, 24
horas antes do jogo, para com-
pletar o raciocínio com o facto
de ter três jogadores ausentes
do embate. “A Rita Neves e a
Sara Sousa estão lesionadas,
enquanto a Isabel Góis teve
que ir à Madeira por motivos
pessoais”, justificou Carlos Nei -
va. Mas as ausências da central,
lateral direita e guarda-redes,
respectivamente, não são as
únicas contrariedades. Tam-
bém a lateral esquerda, Caro-
lina Silva, que veio, precisa-
mente, do Juve Lis, está con-
dicionada fisicamente: “está
convocada e vai para o banco,
mas só iremos utilizá-la em

caso de necessidade”, adiantou
o técnico.
Explicado o lado negativo, va-
mos à outra face da moeda. A
face boa, digamos assim. Por-
que Carlos Neiva acredita que
a sua equipa tem capacidade
para ganhar e dá, mesmo, a re-
ceita para o sucesso. “Concen-
tração, assentar o nosso mo-
delo de jogo que passa por ser
mais rápido, com transições
rápidas e eficácia defensiva é a
chave para a vitória”. Impor-
tante, necessariamente, será o
apoio do público. Como tem
sido, aliás, habitual no Pavilhão
do Alavarium e que ao final da
tarde deste sábado não irá ser
diferente. |Carlos Neiva dá o principal ingrediente para a vitória: concentração

RICARDO CARVALHALAndebol
1.ª Divisão Feminina
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SAD recebe hoje Boa Hora 
O Madeira Andebol SAD está de 
regresso ao Pavilhão do Funchal 
para defrontar hoje a partir das 17 
horas a formação do Boa Hora, 
partida referente à 4.a  jornada da 
fase regular do 'nacional' masculi-
no da I Divisão. Depois de uma jor-
nada forasteira a meia da semana e 
que se saldou por uma derrota na 
Maia, frente ao Águas Santas, os 
madeirenses têm agora uma opor-
tunidade de poder voltar aos êxitos 
perante um adversário que no en-
tanto vai requerer por parte dos co-
mandados do técnico Paulo Fidal-
go redobradas atenções. O Madeira 
SAD com três jogos efectuados se-
gue na quinta posição com 8 pon-
tos, duas vitórias e duas derrotas. 
Já o Boa-Hora desloca-se ao Fun-
chal depois de uma vitória em casa 
do São Mamede, o primeiro êxito 
na prova depois das 'naturais' der-
rotas frente ao ABC e Sporting. So- 

mam sete pontos e estão colocados 
no oitavo lugar. 

Femininos abrem campeonato 
Na I Divisão em seniores femini-
nos, registe-se hoje, a partir das 19 
horas, e também no Pavilhão do 
Funchal, o arranque da fase regu-
lar do Nacional da I Divisão, com o 
Madeira Andebol SAD a 'receber' 
o CS Madeira, naquele que já é o 
habitual dérbi de abertura da com-
petição. Um encontro que surge 
praticamente um mês depois da 
disputa da Supertaça 2016/2017 
entre estas formações. 

Para o Madeira SAD há natural 
vantagem com as andebolistas co-
mandadas pela técnica Sandra Fer-
nandes a surgirem com mais ritmo 
competitivo. Um facto que em 
nada altera a habitual postura do 
CS Madeira, que promete lugar pe-
los três pontos em disputa. H.D.P. 
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 pedro vieira da silva

O 
ABC/UMinho joga, 
esta tarde (17h00), 
no reduto do AA São 
Mamede, em par-

tida relativa à 5.ª jorna-
da do Andebol 1. Depois 
de jogar e perder na Tur-
quia, com o Besiktas Mo-
gaz HT, para a Liga dos 
Campeões, os campeões 
nacionais voltam a jogar 
para o campeonato.

Carlos Resende
e Pedro Seabra 
confiantes
«Encarar com o máxi-
mo de seriedade. Vale 
três pontos, como qual-
quer outro. Jogo que te-
mos qualidade para ven-
cer mas temos de entrar e 
jogar concentrados para, 
no final, ter um resulta-
do de acordo com o que 
pretendemos», destacou 

andebol 1 

ABC/UMinho joga esta tarde
no reduto do AA São Mamede

o técnico da turma aca-
demista, Carlos Resende, 
não se mostrando nada 
preocupado com o calen-
dário «apertado». «A equi-
pa não se sente satisfeita, 
porque perdemos com 
uma equipa que é mais 
fraca do que nós. Por ou-
tro lado, ter muitos jogos é 
um bom problema. Mui-
tas outras equipas gosta-
riam de ter o problema 
que nós temos. Não nos 
podemos queixar de ter 
muitos jogos quando te-
mos e poucos quando há 
poucos. Temos de usufruir 
de estar entre os melho-
res», vincou.

O ABC/UMinho joga 
com o AA São Mamede 
hoje, seguindo-se os jo-
gos com Sporting (quar-
ta-feira, Sá Leite) e, no dia 
1 de outubro, no Parque 
de Exposições de Braga, 
com o TTH Holstebro, em 

partida da segunda jorna-
da da Liga dos Campeões. 

«A equipa está bem, 
apesar de não ter sido a 
estreia que desejávamos. 
Temos de melhorar para 
conseguir as vitórias na 
Liga dos Campeões. Mas, 
agora, temos de mudar 
o "chip" e no campeona-
to ainda não perdemos e 
não nos podemos esque-
cer que somos os cam-
peões em título e, por isso, 
queremos sempre ven-
cer. Queremos voltar a 
ser campeões», vincou o 
capitão da equipa, Pedro 
Seabra.

Eis os outros jogos 
aprazados para hoje: 
FC Porto-Águas Santas 
(17h00), Madeira SAD-Boa 
Hora (17h00), Belenenses-
-AA Avanca (18h00), IS-
MAI-Benfica (19h00) e 
Sporting da Horta-Spor-
ting (21h00). 
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João Sousa, atleta do Sp. Horta que 
caiu inconsciente ao 3.º minuto da 
deslocação do emblema do Faial à 
Maia, para defrontar o ISMAI, na 
quarta-feira, encontra-se “com vida, 
num quadro clínico estável”, de acor-
do com um dirigente da equipa, mas 
ainda internado nos cuidados inten-
sivos do Hospital S. João, no Porto, 
onde está desde o dia do jogo, com 
prognóstico reservado. Por outro 
lado, Fonte da Federação assegurou 
ao jornal “Record” que todos os atle-
tas inscritos nas equipas dos campe-
onatos da modalidade cumprem as 
regras do Instituto Português da Ju-
ventude e do Desporto, em relação 
ao exame médico-desportivo. 

ANDeBOL

Atleta do Sp. Horta com 
prognóstico reservado
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ÏiJES0i.  FBIRIND 
CONE% COM DÉRBI 
O Nacional feminino arranca 
hoje, com o Madeira SAD, 
campeão em titulo, a ser um 
dos protagonistas do dérbi 
madeirense, tendo como 
adversário o Sports Madeira. 
No distrito do Porto ocorre 
outro jogo de equipas 
vizinhas com o Colégio de 
Gaia a deslocar-se a casa do 
Académico, na Cidade 
Invicta, clube centenário 
que regressa ao escalão 
maior. 
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MOTOCIC LISMO 

Miguel Oliveira 
parte clavícula 
e volta no Japão 
EM  O Grande Prémio de Ara - 
gão, 14a etapa do Mundial, não 
poderia ter corrido da pior for-
ma para Miguel Oliveira. O 
português, que chegou a Espa-
nha com aspirações de lutar 
pelo top 10 da corrida na classe 
de Moto2, viu a Kalex do italia-
no Franco Morbidelli bater -lhe 
na traseira logo na terceira cur - 
va da 1.4  sessão de treinos livres 
e acabou por cair de forma feia. 

O piloto da Leopard ainda 
saiu de pista pelo próprio pé, 
mas a Ida ao hospital ditou uma 
clavícula direita partida, que o 
`atira' para fora de uma prova 
que venceu em 2015, na cate-
goria de Moto3, em que foi 
vice-campeão mundial. 

Já de regresso a Portugal, Oli-
veira aponta ao GP do Japão, a 
16 de outubro. "Sei que estarei 
bem acompanhado após a ope-
ração. Vou estar no Japão no 
próximo Grande Prémio, ga-
rantidamente. O J.M. 

Dani Pedrosa (ESP) Honda 3.48,429 m 
Marc Márquez (ESP) Honda 1.48,494 m 
C. Crutchlow (GB) Honda 1.48.510 m 

MOTO 2 

T. Nakagami (JAP) Kalex 133,702m 
Sam Lowes (GB) Kalex 1.53.787 m 
Thomas Luthi (SUI) Kalex 153,793 m 
M. Oliveira (POR) Kalex sem tempo 

MOTO 3 

Brad Binder (A.SUL) KTM 1.58,998 m 
Andrea Migno(ITA) KTM 3.59.3.52 m 
F. Quartararo (FRA) KTM 3.59322 m 
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João Sousa continua 
hospitalizado 
N• João Sousa, luso-brasilei-
ro de 21 anos que joga no Spor-
ting da Horta e que está nos 
Açores desde os dois anos de 
idade, continuava ontem em 
coma induzido depois de ter 
sido submetido a niaisexames 
no hospital de São João, no 
Porto, onde se encontra inter-
nado. Recorde-se que, na pas-
sada quarta-feira, o jogador 
terá tido uma paragem cárdio- 

respiratória logo nos dois mi-
nutos iniciais do jogo ISMAI-
Horta, que acabou por não se 
reali7ar e que deverá em breve 
ser remarcado. O jovem caiu 
inanimado e foi assistido pe-
los fisioterapeutas até àchega-
da do INEM. As primeiras ob-
servações terão apontado para 
uma arritmia, mas João Sousa 
vai continuar a fazer exames 
mais conclusivos. 
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ANDEBOL 
Sp. Horta recebe Sporting 
a pensar em João Sousa 
Em  Menos de 72 horas depois do 
dramático episódio que envol-
veuJoãoSousa, jovemque sofreu 
=a paragem cardíaca na deslo 
cação ao terreno do Maia ISMAI, 
O Sp. Horta regressa hoje ao cam-
peonato e logo para receber no 
Faial o ainda invicto Sporting, 
em encontro da Sa jornada. Es - 
pera-se uma partida muito difícil 
para os insulares, não só pela 
qualidade de quem está do outro 
lado do campo, como pelas emo-
ções que todo o grupo de traba-
lho da formação açoriana temvi 
vido ao longo dos últimos dias. 

A equipa orientada pelo técni -
co Filipe Duque entra em campo 
com o pensamento no colega, 
<Fe continua internado nos cui-
dados intensivos do Hospital São 
João, no Porto, com prognóstico 
reservado, sem que tenham on-
t em sido tornados públicos mais 
pormenores sobre a delicada si-
tuação clínica do jogador luso - 
brasileiro, de 21 anos. 

O jogo mais aguardado da 
jornada coloca frente a frente o 
FC Porto, líder do campeonato, 
e o Águas Santas, terceiro clas-
sificado, ao passo que o Benfica, 
segundo colocado, desloca-se 
ao norte do país para defrontar 

ANDEBOL 1 
&lanuda 

FC PORTO 17h00 AGUAS SANTAS 

SÃO MAMEDE 17h00 ABC 

MADEIRA SAD 17h00 BOA HORA 
BELENENSES 18h00 AVANCA 

MAIA ISMAI 19h00 BENFICA 

SP. HORTA 21h00 SPORTING 
ARSENAL amanhAFAF E 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E D OMS 

GB FC PORTO 12 4 4 O O 128-80 
GB BENFICA 10 4 3 O 1 110-104 
4)2  Á. SANTAS 10 4 3 O 1 101-95 
02  SPORTING 9 3 3 O O 9961 
09  MADEIRA SAD8 4 2 O 2 95-103 
& AVANCA 8 4 2 O 2 99-103 
Og BELENENSES 7 4 1 1 2 109-129 

O BOA HORA 7 4 1 1 2 103-132 
09  ABC 6 2 2 0 0 7560 
& ARSENAL 5 4 O 1 3 106.115 
.2 AC FAFE 2 2002 48.65 
(110 A. S. MAMEDE4 4 O O 4 95407 

*RIAM ISMAI 3 3 O O 3 78-94 
SP. HORTA 2 1 O 1 O 29-29 

Prós:anojam& sábado 
BENFICA-SP. HORTA, AVANCA-MAIA ISMAI, 
ÁGUAS SANTAS BELENENSES, SPORTING-SÀO 
MAMEDE, BOA NORA-4C PORTO; 
FAFE-MADEIRA SAD (A REALIZAR DOMINGO); 
ABC-ARSENAL (A REAUZAR A 5 DE OUTUBRO) 

o Maia ISMAI, a outra formação 
presente no jogo que continua a 
marcar a atualidade da modali-
dade. • LM. 
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ANDEBOL .  

ABC derrotado 
na Turquia 
O ABC voltou à Liga dos Campeões 
de Andebol mas com um resulta-
do adverso na sua deslocação à 
Turquia para defrontar o Besiktas. 
A derrota foi quase à justa (33-31) 
e serviu para os turcos continua-
rem invictos na prova, o que é de-
monstrativo da qualidade dos ad-
versários dos bracarenses. O ABC 
tem novo confronto agendado para 
o dia 1 de outubro, em Braga. 
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