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Inserido na Semana Europeia do Desporto 2018 e nas festas da cidade da Amadora, na manhã de
sexta-feira, a Federação de Andebol de Portugal ajudou a dinamizar o evento "Desporto Sem Barreiras
- Andebol Adaptado", para promover a prática desportiva das pessoas com deficiência, sensibilizando
para a importância do desporto no bem estar, integração social e na reabilitação de pessoas com
deficiência.
O evento desportivo, realizado em parceria com a AMORAMA e com o apoio dos alunos da Escola
Secundária Seomara da Costa Primo, na Amadora, que acolheu as actividades, decorreu durante toda
a manhã de sexta-feira e os participantes chegaram de todas as instituições integradas no grupo dos
Intercentros (instituições para pessoas com deficiência da área da grande Lisboa).
Foi uma manhã muito activa para os mais de 100 participantes que puderam experimentar um
conjunto de actividades lúdicas e desportivas relacionadas com o Andebol, levada s a cabo pelos
técnicos da FAP. O "Desporto Sem Barreiras" também teve a presença do Manitas.
A Instituição - AMORAMA - Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos, é uma Instituição
Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos do Concelho da Amadora, distrito de Lisboa que
vem desenvolvendo ação social de apoio a pessoas com Deficiência Profunda através das respostas
sociais de CAO (Centro de Atividades Ocupacionais), SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) e Lar
Residencial.
2018-09-28T12:46:54+01:00
Carlos Viana Rodrigues
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Sporting da
Horta visita
Águas Santas
Andebol. A formação faialense
do Sporting da Horta joga este
sábado, pelas171100, no pavilhão
do Águas Santas (Porto), para
a 5.4 jornada do campeonato nacional da 1.4 Divisão.
Vindo de duas derrotas seguidas, a equipa da ilha do Faial vai
enfrentar um adversário que só
perdeu uma vez até agora.
Quanto ao Marienses, joga
esta tarde (18h00) em Lisboa
contra o CDE Camões, em partida a contar para a 2.4 Divisão
Nacional Zona 3.
Depois davitórianaronda inaugural, a equipa da ilha de Santa,
Maria espera nova conquista. ,NMN

Página 2

A3

ID: 76973697

29-09-2018
1

Meio: Imprensa

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,62 x 30,20 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL LIGA DOS CAMPEÕES
Hugo Canela diz que o desgaste de um «calendário louco» é compensado com a superação

ALEXANDRE PONA/ASF

Loucura à medida
Sporting recebe hoje os dinamarqueses do Silkeborg
Hugo Canela não lamenta calendário preenchido
Por

CÉLIA LOURENÇO
RÊS dias foi tudo o que a equipa
de andebol do Sporting teve entre visitar e ganhar ao FC Porto,
em jogo da quinta jornada do Nacional (31-28), e receber os dinamarqueses do Silkeborg, na 3.ª ronda do
grupo C da Liga dos Campeões. O que
acontecerá hoje, às 18.30 horas, no Pavilhão João Rocha.
Se é de loucos? Hugo Canela não o
nega, aliás o treinador leonino até está satisfeito. «É o calendário que queríamos!
Os atletas têm de comer bem, dormir
bem e recuperar, recuperar, recuperar.
Mas isso deixa-nos satisfeitos, porque
nos dá outras valências. O que perdemos
em termos de desgaste, ganhamos em
capacidade de superação», justificou o
técnico no site do clube.
A ajudar à terapia dos bicampeões
nacionais na mais importante prova de
clubes da modalidade estão, pois, as
duas vitórias em outros tantos encon-

T

tros discutidos com o Metalurg e Medvedi. Um pleno do qual o adversário
nórdico não se pode queixar. O Silkeborg, recorde-se, é terceiro classificado no grupo liderado pelo Sportig, após
ter levado a melhor sobre o Medvedi
(39-28) e perdido o jogo em casa do TATRAN Presov (24-26).
«Os dinamarqueses têm muita cultura andebolista e são um dos candidatos a
passar à fase seguinte. Sabemos que se
também queremos agarrar esse sonho,
temos de ganhar os jogos em casa. Para
ultrapassá-los, teremos de estar no nosso melhor», comentou Canela, sem querer fazer festa antes do tempo.
«Ainda falta muita, muita coisa. Estamos contentes com o primeiro lugar no
grupo, mas principalmente com o caminho que temos vindo a trilhar», finalizou.
LIGA DOS CAMPEÕES
3.' Ronda Hoje
SPORTING-Silkeborg (Din)
Pavilhão João Rocha, em Alvaiade

18.30 h

AP.

11111-~-~

Teste do ABC no Restelo

ANDEBOL 1
4 Hoje

4 A quinta jornada do Na-

cional completa-se hoje, com
cinco jogos
A receção do Belenenses
ao ABC, hoje, perfila-se como
um dos encontros mais disputados dos cinco que encerram a quinta jornada Campeonato Andebol 1.
Em igualdade pontual —
10 pontos — e nenhuma delas pretende abdicar dos três
pontos da vitória, como expressou Nuno Roque, do Belenenses, ao site da Federação de Andebol de Portugal.

«Depois de um mau jogo
na Madeira, pretendemos dar
uma resposta em nossa casa,
contra o ABC. Defrontamos
unia equipa forte, organizada
e que domina bem todas as
fases do jogo, mas temos uma
palavra a dizer», assevera.
Por seu turno, Jorge Rito
diz que o ABC tema lição estudada. «Encaramos este
como um jogo de alto grau de
dificuldade. O Belenenses,
além de estar a fazer um bom
campeonato, tem uma equipa jábastante rotinada, com o
mesmo treinador há muitos

4 5.a jornada
15.30 h
Belenenses-ABC
Pavilhão Acácio Rosa, no Restelo
Madeira SAD-Fermentões 16.00 h
Pavilhão do Funchal
AC Fafe-Arsenal Devesa 18.00 h
Pavilhão Municipal de Fafe
Águas Santas-Sp. Horta 18.00 h
Pavilhão do Águas Santas
ISMAI-Boa Hora
19.00 h
Pavilhão Munidpal da Mala
Benfica-Avanca
36-22
FC Porto-Sporting
28-31

anos, tem uma certa mística
jogando no seu pavilhão e nós,
tradicionalmente, encontramos dificuldades nos jogos em
Belém», referiu o técnico.
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ABC/UMinho busca em Belém
aproximação ao pódio

HOJE ÀS 15.30 HORAS, no Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa, o ABC/UMinho mede forças com turma
do Restelo, num jogo em que os clubes entram com os mesmos 10 pontos.
ANDEBOL 1

| Rui Serapicos |

Ambos os clubes com 10 pontos,
Belenenses e ABC/UMinho vão
hoje às 15.30, no Restelo, jogar
entre si, em jogo da 5.ª jornada
do Andebol 1. Quem vencer vai
alcançar, com 13 pontos, o FC
Porto, terceiro classificado que,
por compromissos europeus, já
jogou quarta-feira o encontro a
contar para esta ronda - tendo
sofrido, em casa, a sua primeira
derrota diante do Sporting.
“Este jogo com o Belenenses é
encarado por nós com um alto
grau de dificuldade”, comentou
em antevisão o treinador do
ABC, Jorge Rito.
“O Belenenses, além de estar a
fazer um bom campeonato, tem
uma equipa rotinada, com o
mesmo treinador há muitos anos
e tem uma mística quando joga
no seu pavilhão”, acrescentou.
Tradicionalmente, segundo

DR

Jorge Rito, treinador do ABC/UMinho

Jorge Rito, “nós encontramos
bastantes dificuldades sempre
que jogamos em Belém”.
O treinador do ABC/UMinho
garante, no entanto, que a equipa

de Braga preparou bem o jogo e
tem condições para vencer,
“principalmente se mantivermos
o ataque organizado e assertivo,
que não ofereça bolas para o Be-

lenenses fazer aquilo que mais
gosta, que são as saídas para o
contra-ataque”.
Jorge Rito considera que “se
nós conseguirmos fazer isso, na
defesa resolvemos os problemas”
O AC Fafe, que conquistou esta semana, em jogo de acerto da
ronda inaugural, o seu primeiro
triunfo, em casa diante do Fermentões, recebe hoje, às 18 horas, o Arsenal da Devesa. O clube bracarense, que só ainda
conta por derrotas os jogos disputados, parece evidenciar as dificuldades inerentes ao significativo êxodo de jogadores
sofrido durante o defeso.
O Fermentões, que se estreia
no escalão maior e conta por
derrotas os jogos disputados,
desloca-se ao Funchal para medir forças, à16 horas, com o Madeira SAD.
Ainda hoje às 18 horas o
Águas Santas, que tem também

+ 5.ª jornada
Hoje
Madeira-Belenenses
Ismai-Boa Hora
AC Fafe-A. Devesa
Á. Santas-SC Horta
Belenenses-ABC
Jogos já realizados
Benfica, 36 - Avanca, 22
FC Porto, 28 - Sporting, 31

lll
O Sporting recebe hoje
às 17.30 o Silkeborg, em
jogo da segunda jornada da
Liga dos Campeões
europeus. Com duas vitórias
em tantos jogos, o
Sporting ocupa com quatro
pontos o primeiro lugar
do Grupo C, enquanto o
Silkeborg é terceiro, com
dois pontos.
10 pontos, recebe o SC Horta e
às 19 horas o Boa Hora visita o
ADA Maia/ISMAI. Os clubes
maiatos, por jogarem em casa, e
no caso do Águas Santas por ter
também um olho no pódio, são
faviritos à conquista dos três
pontos.
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Forum 2018 “mostra”
o que é o Alavarium
D.R.

EVENTO OAlavarium - Andebol Clube deAveiro realiza, amanhã, o Forum 2018, no auditóro
da União de Freguesias da Glória e Vera-Cruz, arracando pelas
10 horas, como a sessão de
abertura. Uma iniciativa cujo
principal objectivo é “dar a conhecer o que é o Alavarium,
não só em termos desportivos,
mas também toda a sua organização”, explicou o presidente
Paulo Elísio.
“Alavarium em 2018”, “A importância da prática desportiva”,
“Modelo de jogo 2018 - 2019”,
“Apresentação dos treinadores”,
“Andebol com fair play”e “Princípios de nutrição em jovens
atletas” serão outros dos temas
tratados neste inictiva do clube
aveirense, que nos dois últimos
casos vai contar com o apoio figuras/instituições.
António Goulão, ex-árbitro internacional e actual delegado da
EHF, tendo inclusive estado na
“final four” da Liga do Campeões de Andebol na época
2016/2017, é o convidado do
Alavarium para falar de “fair

play” na modalidade, enquanto
a Clínica Médica da MurtosaAveiro prestará o seu apoio no
debate sobre nutrição.
Uma manhã que promete ser
bem preenchida, mas o clube
tem um programa também diversificada para a tarde, no seu
pavilhão. Às 15 horas, começa o
jogo do Campeonato Nacional
da 1.ª Divisão de Juniores Masculinos, entre Alavarium e São
Bernardo, sendo que no final serão entregues as faixas de campeões nacionais da II Divisão
aos jogadores que conquistaram o título na época passada.
Às 17 horas, começa o jogo de
apresentação da equipa de Seniores Masculinos, frente ao
Gondomar Cultural, que será
intercalado com a apresentação
das equipas de formação masculinas. A “história” repete-se
duas horas e meia depois, mas
do sector feminino, com a apresentação da formação de Seniores, num encontro diante do
Académico do Porto, e das
equipas de formação do clube
de Aveiro. |
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Madeira Andebol SAD
favorito com Fermentões
ma posição com 8 pontos, resultantes de duas vitórias e duas derdesporto@dnoticias.pt
rotas, enquanto o Fermentões
O Madeira Andebol SAD recebe continua sem ganhar ao fim de
esta tarde, a partir das 16 horas, quatro jornadas, ocupando o últino Pavilhão do Funchal, a forma- mo lugar da classificação.
ção do Fermentões, numa partida
referente à 5.a jornada da fase re- Marítimo recebe Boavista
gular do Campeonato Nacional Na II Divisão, a partir das 20 hoda I Divisão masculina de ande- ras, no Pavilhão do Complexo
bol.
Desportivo do Marítimo em SanDepois da vitória em casa, a to António, o Marítimo recebe o
primeira desta temporada, frente Boavista, em partida da segunda
ao Belenenses, o conjunto co- jornada da fase regular do 'naciomandado pelo técnico Paulo Fi- nal' da II Divisão.
dalgo está em condições de poTrata-se da estreia dos comander, logo à tarde, somar os três dados do técnico Paulo Vieira em
pontos em disputa, mesmo que jogos perante os seus adeptos,
este seja sempre um jogo aonde uma partida onde o Marítimo, dese requer atenção e competência pois da vitória fora na estreia da
por parte dos madeirenses.
competição, tem boas possibiliO Madeira SAD segue na séti- dades de somar mais três pontos.

HERBERTO D. PEREIRA

O Madeira SAD vai tentar repetir a vitória obtida sobre o Belenenses.
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Andebol: ABC/UMinho joga em belém (15h30)

DM

«Belenenses tem mística
a jogar no seu pavilhão»
para evitar eventuais dissabores. «Sabemos também que nos preparamos
o suficiente para podermos vencer o jogo, principalmente se tivermos
um ataque assertivo. Em
termos defensivos, penso
que resolveremos os problemas, mas temos que
ser bastantes eficazes em
termos ofensivos», disse.

AC Fafe recebe
Arsenal

Jorge Rito, técnico do ABC/UMinho

Luís Filipe Silva

ABC/UMinho cumpre hoje a 5.ª jornada do campeonato
de Andebol 1 com a
deslocação ao pavilhão do
Belenenses, que tradicionalmente significa dificuldades para os academistas.
E foi isso mesmo que o
técnico Jorge Rito destacou na antevisão feita ontem à partida.
«Este jogo com o Belenenses é encarado por
nós como de alto grau de
dificuldade.

O

Para além de estar a fazer um bom campeonato, o Belenenses tem uma
equipa muito rotinada,
com o mesmo treinador
há alguns anos, tem também uma certa mística
a jogar no seu pavilhão
e nós temos por tradição dificuldades nos jogos em Belém», começou
por dizer.
Jorge Rito destacou que
a equipa do ABC está bem
preparada para lutar pelos
três pontos e deixou bem
claro que em termos ofensivos terão de ser eficazes

Por seu turno o Andebol
Clube de Fafe recebe hoje
(18h00) o Arsenal da Devesa, ao passo que o Fermentões joga no Funchal
diante do Madeira SAD,
às 16h00.
Os jogos para hoje:
Madeira SA-Fermentões
(16h00); Maia/ISMAI-Boa
Hora (19h00); AC Fafe-Arsenal Devesa (18h00);
Águas Santas-Sp. Horta (18h00) e Belenenses-ABC/UMimho (15h30).

II Divisão:
Xico Andebol
em S. Paio de Oleiros
No que diz respeito ao
campeonato nacional da
II Divisão, o Xico Andebol
desloca-se hoje a S. Paio
de Oleiros (21h00) para
disputar o jogo relativo à
2.ª jornada da prova, onde vai tentar a primeira
vitória depois do arranque com uma derrota em
casa frente ao Marítimo.
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Madeira SAD à procura
da terceira vitória consecutiva
o

o
o
L

A\DE3OL

Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

Madeirenses defrontam o
último classificado do
Campeonato da Divisão 1,
oFermentões, pelo que
só a vitória interessa à
equipa de Paulo Fidalgo.

Equipa de Paulo Fidalgo quer somar a terceira vitória consecutiva.

Madeira SAD recebe este
sábado o Fermentões, em
partida a contar para a 5.4
jornada do Campeonato
de Andebol 1. num embate
marcado para as 16h00, a ter
lugar no pavilhão do Funchal.
Um encontro frente ao atual
último classificado e que esta época fez a sua estreia na principal
competição do andebol português.
Ulisses Ribeiro, jogador da equipa madeirense, só pensa em somar os três pontos em disputa e

consequente vitória.
"Para a 54 jornada da Andeboll,
voltamos a jogar em nossa casa,
desta vez contra o recém-promovido e estreante na primeira divisão nacional, CCR Fermentões.
Depois da excelente vitória no sábado, será um jogo onde as nossas
pretensões passam por dar continuidade ao bom momento que
atravessamos, queremos voltar a
somar mais 3 pontos no campeonato e alargar o ciclo para 3 vitórias consecutivas", começou por
dizer o andebolista.

Ainda assim. Ulisses Ribeiro
não dá a vitória como certa, até
porque do outro lado estará um
conjunto que vai dificultar o trabalho da sua equipa.
"Reconhecemos o valor do nosso
adversário e sabemos que o CCR
Fermentões vem à Madeira dificultar ao máximo o nosso trabalho
e discutir o jogo de igual para
igual", destacou.
Outra das notas deixadas pelo
atleta do Madeira SAD prende-se
com o respeito. "Devemos ter o
máximo respeito, jogar no limite

das nossas capacidades para garantir o triunfo e poder celebrar
mais uma vitória com o nosso
público, que se tem demonstrado
incansável no apoio à equipa",
referiu, a concluir.
Refira-se que para esta jornada, na última quarta-feira, o Benfica derrotou o Avanca (36-22)
na Luz e o Sporting o FC Porto
no Dragão (28-31). A jornada fica
completa este sábado com os jogos Maia-Boa Hora, Fafe-A. Devesa, Águas Santas-Horta e Belenenses-ABC.
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Sports Madeira
apresenta equipas
O Clube Sports Madeira vai
apresentar as suas equipas de
andebol numa sessão de jogos,
hoje e amanhã. Trata-se do início
de temporada para todas as equipas de andebol do clube que convidou as equipas adversárias para
os encontros que decorrem entre
as 9 e as 13. O clube, um dos
mais antigos e com vasto historial
do desporto regional, movimenta
cerca de 100 atletas, participando
em todos os escalões do andebol
regional, além de ter a equipa
feminina da Madeira com maior
longevidade da I Divisão. Para
esta temporada, os propósitos
são o apuramento para a fase
dos primeiros e continuar as formar atletas de grande excelência
competitiva, conforme sucedeu
recentemente com Beatriz Sousa,
que com apenas 16 anos foi recrutada pelo Clermont de França,
depois de uma temporada bem
sucedida no Madeira SAD, onde
se sagrou campeã nacional.
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ASE

I Divisão -5.3 Jornada:
Belenenses - ABC, 15h30;
Madeira SAD-Fermentões,16h;
AC Fafe-Arsena1,18h; Águas
Santas - Sp Horta,18h; Ma ia/
Ismai-Boa Hora, 19h Ligados
Campeões,3.ajomadx Grupo
C:Sporting - Bjerringbro- •
Silkeborg, Din
PavilhãoJoão Rocha 18:30
Sandro Baguinho Global
Imagens

jogo inauguração do Pabellón Municipal de Deportes: Fc Porto- Palencia,18h30,
Pabellón Municipal de
Deportes/Espanha

I Liga, 6. Jornada: Moreirense
- Feirense,16h30, Rio Ave Boavista,19h: Sporting Marítimo,21h00. Taça de
Portugalr Eliminatória;
Gondomar -Cova Piedade,
15h30, Estádio S Miguel/
Gondomar; Leça - Leixões,
19H45, Estádio Leça Futebol
Clube Liga Revelação,13.a
Jornada: Marítimo-Aves;
Belenenses - Braga; Portimonense-Benfica 11h00; Cova da
Piedade-Académica 16h00;
Estoril -V. Setúba1,17h00

Juniores A -1Divisão, Zona
Norte, 6aJomada: B Mar-Fc
Porto; Guimarães-P.Ferreira;
Boavista-Braga; Gil VicenteFreamunde; FeirenseAves,ZonaSul:AlcanenenseAcadérnica,AD.LeiriaSetúbal;Sporting-Alverca,Bele
nenses-Cova Piedade;EstorilMarítimo. Jogos às 15h

Juniores A - II Divisão,6a
Jornada , Série A, B, C, D e E.
Jogos às 15h Juniores C,Série
A.6a Jornada:SetúbalAveleda, 11h; Braga-Palmeiras,
11h Série E: Benfica - Estrela, 17h

I Divisão, Liga Sport Zon,3.a
jornada: BelenensesPinheirense,18h30, FundãoQuinta Lombos, 16h, Futsal
Azemeis-Braga17h30, Rio AveLeões , 16h
HOQUE1 EM PATINS

Eike Cup -meias finals,17h00
e 19h00, no Pavilhão gimnodesportivo Portimão

Final FourTaça Continental
Fc Porto-lleida,18h00, Pavilhão
Municipal de Barcelos

Tomeiodas Vindimas:
Sporting - Fonte Bastardo
,15h00; Benfica -V. Guimarães,
17h00, Centro Multiusos de
Lamego
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HUESCA DE MOTA
NA PERSEGUIÇAO AO BARCELONA
O Huesca, com Filipe Mota a marcar três
golos, venceu o Guadalajara, por 24-48,
reforçando o segundo lugar naASOBAL, atrás
do Barcelona. Na Proligue francesa, houve
três vitórias de lusos, com estes resultados:
Cherbourg (Hugo Freitas)-Estrasburgo, 3733; Creteil-Chartres (Candeias), 29-28;
Nancy (José Costa)-Caen, 31-26; Selestat
(Tiago Pereira, 2)-Grenoble
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SPORTING JOGA HOJE
PARA A LIGA DOS CAMPEÕES
Com duas vitórias nas duas primeiras
jornadas - em casa com os macedónios do
Metalurg e na Rússia com o Medvedi -; o
Sporting recebe esta tarde o Silkborg. "Os
dinamarqueses têm muita cultura andebolista e são um dos candidatos a passar à fase
seguinte", disse o técnico Hugo Canela. "Se
também queremos agarrar esse sonho, temos
de ganhar os jogos em casa", advertiu.—R.G.
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Sporting
com teste à.
invencibilidade
na Europa
Com duas vitórias em
outros tantos jogos no grupo C da
Liga dos Campeões, o Sporting
procura manter o registo vitorioso na Europa.
Motivados pelo triunfo a meio
da semana no clássico frente ao F.
C. Porto para o campeonato, os bicampe ões nacionais pretendem
dar seguimento ao bom momento que atravessam na receção ao
Bjerringbro/Silkeborg, da Dinamarca. "Se jogarmos à nossa maneira, se estivermos a 100 por cento e se lutarmos é claro que conseguimos ganhar", afirmou Aljosa
Cudic, guardião leonino. • A.G.
ANDEBOL
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CAMPEONATO NACIONAL

ABC com deslocação difícil
ER O Sporting centra.atenções
na Liga dos Campeões e os 'grandes' Benfica e FC Porto já têmvitórias asseguradas nesta 5" jornada do Campeonato Nacional.
Assim sendo, o jogo de maior
cartaz neste fim de semana em
território português é mesmo a
deslocação do ABC ao reduto do
Belenenses. A formação bracarense (em 60 lugar) está com os
mesmos dez pontos dos azuis
(que estão na 4' posição) e chega
à capital com muita vontade de
galgar terreno na classificação,
mas terá de travar o ataque do

Belenenses, que é o4`-' melhor.
Referência ainda para o Águas
Santas, que está no 5" posto. A
turma maiata quer dar seguimento ao bom momento na receção ao SportingdaHorta.O
ANDEBOL
5.• jornada
BELENENSES 15h30 ABC
MADEIRA SAD 16h00 FERMENTÕES
FAFE 18h00 ARSENAL
ÁGUAS SANTAS 18h00 SP. HORTA
MAIA ISMAI 1000 BOA HORA
C PORTO 28-31 SPORTING
AVANCA 22-36 BENFICA
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NTREVISTA CARLOS RUESGA

1

_1/If

ENTREVISTA

Campeão do Mundo em 2013, o internacional espanhol tem sido um -•'os
jogadores mais importantes do campeonato português de andebol
nos últimos anos. Há unia semana, marcou um golo que correu o Mundo...
TEXTOS JOSÉ MORGADO
FOTOS PEDRO FERREIRA

r2ã O Sporting encara [hoje] os di-

namarqueses do Silkeborg na 3.a
jornada da Liga dos Campeões, depois de uma vitória ameio da semana diante do FC Porto, no Dragão,
mas ainda toda agente está a falar
daquele golo na Rússia, no último
lance, que teve muita repercussão
mediática. Ainda continuam a darlhe os parabéns por esse momento
espetacular?
CARLOS t ESGA - É verdade.
Aquele golo teve muita repercussão, mas o mais importante foi a atitude da equipa naqueles últimos
minutos para dar a volta a um jogo
muito complicado. Aquele remate
transmitiu toda a energia da equipa,
fazendo dessa vitória uma vitória...
épica. Foi um momento muito especial para todos.
O Aquele gesto técnico surpreendeu toda a gente, a começar pelos
seus adversários. É algo que treina
muito?

"JÁ TINHA FEITO AQUELE GOLO
COM ESTE TIPO DE REMATE, MAS
AS REDES SOCIAIS AMPLIFICAM
TUDO HOJE EM DIA..."

CR - Desde 'pequenino' que treino
este gesto. Não sou um primeira-li nha muito alto, pelo que sempre
tive de arranjar outras soluções de
remate, mas em habilidade. Habitualmente é muito complicado
marcar aquele tipo de golos, com
uma barreira pela frente. É uma
muralha de jogadores. Mas acredi tei que poderia conseguir, ainda que
consciente das dificuldades, e foi
muito importante que entrassepara
nos dar uma vitória europeia. Já tinha feito este golo, comeste tipo de
remate, mas as redes sociais ampli
ficam tudo hoje em dia. É muito importante que se fale de andebol um
pouco por todo o Mundo e, claro, do
Sporting.
O Quando partiu para o lance já tinha pensado que o remate seria
aquele ou foi algo do qual se lembrou mesmo antes de executar?
CR - Quando se pega na bola pro curamos sempre aquela que é a
melhor opção perante o cenário
que temos à frente, mas por outro
lado eu também sei qual é o movimento no qual tenho mais confian ça. Já tinha feito aquele remate
noutras ocasiões e dent rode mim já
sabiaqueiavoltar a tentá -1o. Tinha
a noção de que ia fazer aquele remate, mas sabendo que as hipóte-

"O Sporting precisava do pavilhão"
Internamente as coisas não
começaram bem, com a derrota
na Supertaça diante do Benfica,
mas agora estão em grande plano no campeonato, vencendo
todos os jogos. Sentem que o
Sporting tem condições para
manter o domínio no campeonato e chegar ao 'tri'?
CR - A cada ano é mais difícil
porque os rivais também estão
cada vez melhores e mais reforçados. Os jogos em casa são muito importantes, não apenas na
Champions mas também no

campeonato. É importante trabalhar com disciplina, ir vencendo. E claro, comestes adeptos é mais facil.
O O novo pavilhão ajuda na
criação desse ambiente e ajuda
à conquista de títulos?
CR - Um clube como o Sporting
precisa disto. É muito melhor do
que quando saltávamos entre
pavilhões. É a nossa casa, a casa
das modalidades. Facilita muito
os jogadores, os adeptos. Foi
muito importante e no primeiro
ano ganhámos todos os títulos.

kes eram poucas...
O Vitórias como estas, mesmo ao
cair do pano, e golos como aquele
que marcou acabam por dar confiança a todos para os desafios seguintes, como se viu dias depois no
pavilhão do FC Porto...
CR - Sem dúvida que dá confiança e
isso deixa-me muito feliz. O trabalho de toda a equipa naqueles últimos minutos na Rússia ajudou a
equipa a crescer enquanto grupo e
mostrou-nos que devemos lutar e
acreditar até ao último lance. Foi
um trabalho de equipa, um sacrifi cio e uma luta até ao final. Com esta
atitude podemos conquistar todos
os nossos objetivos.
E agora vêm aí jogos muito dificeis. Depois da Champions... o Ben-

fica. Após isso mais Champions.
CR - Sem dúvida. Nãopodemos re
laxar porque vêm aí jogos difíceis.
Temos de estar focados no trabalho,
tentar recuperar da melhor maneira possível e encarar cada encontro

"PODEMOS MELHORAR
NA CHAMPIONS E POR ODE NÃO
SONHAR COM A PASSAGEM
A PRÓXIMA FASE?"

como se fosse uma final.
e A Champions começou bem,
com duas vitórias. No ano passado
ficaram pela fase de grupos. E possível fazer melhor este ano?
CR - Acho que temos sempre de
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"Rafael Nadal
é um ídolo"
R A Espanha é, como se sabe,
uma grande potência desportiva,
com campeões em praticamente
todas as modalidades, desde os
desportos coletivos, como é o seu,
aos desportos individuais e, claro, nos motorizados. Acompanha
alguns e tem alguns ídolos fora
do andebol?
CR - Fora do andebol o meu ídolo
de criança sempre foi MichaelJordan, por tudo o que significou.
Atualmente, até por ser espanhol,
é o Rafael Nadal, pelo exemplo que
é enquanto atleta. Para mim Cum
ídolo, não apenas como desportista, mas como pessoa, pelos va lores que tem. Ele reúne os valores
dos quais o desporto se deveria orgulhar.
• O Rafa Nadal acaba por personificar para si o que todos os atletas deviam ser, não apenas os espanhóis...
CR - Sem dúvida. E uma pessoa
como deve ser e uma inspiração
para todos. Pelo exemplo humano
queda a todos.
• O Carlos representou a seleção espanhola por 70 vezes.
O quão especial é jogar na equipa
nacional e ganhar um título
como o Mundial ao serviço
da Roja?
CR -- Desde pequeno que sonhava
chegar à equipa nacional, é um
sonho de todos os atletas. Ainda
mais poder disputar campeonatos
da Europa e do Mundo como eu
tive oportunidade.
• E ganhá-lo...
CR - Sim! Vencer o título mundial
em 2013, especialmente por ter
sido em Espanha, é o momento
mais importante da minha carreira. Foi um sonho tornado realidade. Estou muito orgulhoso por ter

querer melhorar. No ano passado
havia muitos jogadores sem experiência de Champions e tivemos algumas contrariedades, com muitas
lesões. Apesar de tudo, fizemos uma
boa prova em 2017118. Podemos
melhorar e por que não sonhar com
a passagem à próxima fase? Há que
continuar a trabalhar...
P O Carlos jogou em grandes clubes e campeonatos até chegar a
Portugal em 2016. Ficou surpreendido com a dimensão do Sporting e
com a qualidade do nosso andebol?
CR - A cada época o campeonato
está melhor. Quando cheguei ao
Sporting não tinha bem a noção da
dimensão do clube. Tinha falado
com alguns colegas, como o meu
amigo Miguel Andorinha um his

representado a seleção e contente
por todos os momentos que passei
nessa fase e com essas pessoas.
Mas neste momento o foco é o clube, até porque temos de estar bem
nos clubes para ir à seleção. Estou
a viver uma fase da minha vida
muito boa aqui no Sporting. Estou
muito feliz e espero continuar
"VENCER O TÍTULO MUNDIAL
EM 2013, EM CASA, FOI O
MOMENTO MAIS IMPORTANTE
DA MINHA CARREIRA"

aqui, a ajudar este clube a conquistar Os seus objetivos e, claro,
vencer. o,

consigo nas redes sociais e nos pavilhões. Sente esse carinho?
CR - Sem dúvida. Estou eternamen
te agradecido por todo o carinho que
recebo todos os dias. Não apenas dos
adeptos, mas de todas as pessoas que
trabalham neste clube. Gosto muito
de interagir nas redes sociais, de estar perto dos adeptos, porque acho
que eles merecem tudo. Apoiam nos sempre e nós temos de dar algo
em troca. Eles são fundamentais.
CONVERSA. Ruesga falou com o nosso jornal (:)Gosta de acompanhar outras
modalidades do clube?
tóricodeste clube, que me explicou a Dragão Caixa, em casa de um dos CR - Sim, gosto muito, mas nem
grandeza do Sporting, mas sóquan- nossos maiores rivais, parecia que sempre tenho tempo. Sempre que
do se está case percebe a grandeza. É estávamos a jogar em casa, tal era o posso, acompanho, e no final da
época passada estive presente. Foi
uni grande orgulho para mim re- apoio que estávamos a receber.
presen tar este clube e dar alegrias a C) O Carlos é muito popular entre um ano histórico em que todas as
estes adeptos. Ainda há dias, no os adeptos, que interagem muito nossas modalidades venceram... o

"Futebol? Não!
Quis sempre
o andebol"
R O Carlos é de Gijón, onde
o clube da cidade também se
chama... Sporting.
CR - E verdade, é engraçado!
Costuma seguir a atualidade do clube?
CR - Claro! É o clube cia minha
cidade, da minha vida. Há
momentos em que está na 1"
Divisão, outros em que cai
para a segunda, mas espero
que possam voltar a subir para
se baterem com os grandes de
Espanha.
O Sp. Gijón não tem andebol. Nunca tentou aventurar-se pelo futebol?
CR - Nunca. Desde pequeno
que quis sempre apenas o an debol. Mas comecei noutro
clube de Gijón, o Real Grupo
de Cultura Covadonga!

"O presidente
[Varandas] já
veio ver-nos"
R O Sporting passou por
mudanças nos últimos tempos e tem novo presidente.
Têm sentido o apoio da nova
direção?
CR - Sem dúvida. Tivemos
sempre o apoio da direção,
tanto da anterior como da
nova. O presidente já veio ver
alguns dos nossos jogos e já
demonstrou que vamos continuar a ter apoio. Mas o nosso
foco é, acima de tudo, no nos so trabalho. Temos de estar
concentrados é nos nossos
objetivos... e3

Página 16

A17

ID: 76973686

29-09-2018

Meio: Imprensa

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,46 x 14,49 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Leão procura o pleno
em território europeu
Não faltam motivos para
sorrir à equipa de andebol do
Sporting. Não contabilizando a
Supertaça, troféu que perdeu
para o rival Benfica, a formação
leonina sorna por vitórias todos
Os restantes jogos disputados até
à data... e em território europeu
já totaliza dois triunfos. Três dias
depois de terem vencido no Dra
gão Caixa para o Campeonato
Nacional, os leões recebem hoje
os dinamarqueses do SilLeborg,
em jogo a contar para a 3' jornada
do Grupo C da Liga dos Campeões, mas Hugo Canela demonstra não ficar iludido com o
bom momento da sua equipa e
pede atenção aos seus jogadores.
"Osdinamarqueses têm muita
cultura andebolista e são unidos
candidatos a passar à fase seguinte. Sabemos que, se também
queremos agarrar esse sonho,
ternos de ganhar os jogos em
casa. Para ultrapassá-los, teremos de estar no nosso melhor.

GRUPO C
3.' jornada
C. MEDVEDI 14hoo BESIKTAS
SPORTING 18h30 SILKEBORG
METALURG

amanhã TATRAN

CLASSIFICAÇÃO
P 1VED GM.G5
O SPORTING 4 2 2 O O 57-48
TATRAN

4

2 2 O O 54-46

O B. SILKEBORG 2 2 1 O 1 63.54
Qº BESIKTAS

2 2 1 O 1 52-50

02 C. MEDVEDI O 2 O O 2 50.62
Qº METALURG O 2 O O 2 48-64
Próxima jornada 6 e 7de outubro
BESIKTAS-SPORTING E TATRAN-C. MEDVEDI (DIA 6);
SILKEBORG-METALURG (7)

Ainda falta muita, muita coisa.
Estamos contentes com o primeiro lugar, mas principalmente com o caminho que temos
vindo a trilhar", destacou o treinador da formação leonina, pedindo ainda uma ajuda extra à
massa associativa. "Os nossos
adeptos são fantásticos. Que não
faltem ao nosso jogo!"
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SOARES
1:1
Z

OURO: Lançado por Sérgio Conceição aos 64. o
avançado do FC Porto - que voltou ontem
de lesão - resolveu o jogo a favor dos dragões, com um golo pleno de oportunismo,
após erro de Cláudio Ramos. [págs. 2 a 8]

JOÃO
SOUSA
PRATA: O tenista português atingiu ontem na
China as meias-finais ATP pela 17.a vez na
carreira, após ter derrotado o tunisino Malek Jaziri, número 63 do ranking mundial.
O vimaranense está em grande! [pág. 341

CARLOS
RUESGA
BRONZE: O andebolista
é uma estrela dos pavilhões, mas também é um craque fora deles.
A entrevista a Record revela um atleta sem
'fantasmas' e com as prioridades bem definidas. Um exemplo. [págs. 22/23]

NIKO
KOVAC
LATA: O treinador do
Bayern Munique voltou
a não conseguir explanar as suas ideias no
relvado. Os bávaros foram derrotados pelo
Hertha Berlim (z-o) e nem sequer estiveram
perto de levar pontos da capital. [pág. 33]
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Carlos Ruesga: Eternamente agradecido pelo carinho dos adeptos
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04:20
Internacional espanhol tem sido um dos jogadores mais importantes do campeonato português de
andebol nos últimos anos
...
José Morgado
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