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Manaudou volta
ao... andebol
Campeão olímpico dos 50 livres faz pausa na natação para
evitar «continuar sem prazer»
Florent Manaudou, campeão olimpico em
Londres-2012 e prata no Rio-2016 nos
50 m livres, vai fazer pausa na natação e
dedicar-se ao andebol, que praticou
durante 10 anos, para «evitar continuar
sem prazer — nas piscinas — e por razões
erradas». O francês vai jogar no Aix-en-Provence, dali divisão francesa. «Decidi
fazer um parêntesis no meu triplo treino
quotidiano, dois de natação e um de
musculação», acrescenta. Mas não
afasta regressar à natação e apoia-se
nos exemplos das carreiras dos norte-americanos Anthony Ervin, que parou
durante 12 anos, e Michael Phelps, que
fez pausa entre 2012 e 2014.
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ANDEBOL
AC Fafe reforça 1.' linha
Josh da Silva reforça o AC Fafe. O
jogador inglês alinhava na equipa de
sub-18 dos dinamarqueses do
Aarhus Handbold, é lateral-direito,
canhoto e tem 1,96 metros de altura.
Já na pré-temporada esteve a treinar
às ordens do técnico José António
Silva e regressa agora para ajudar os
fafenses rumo á manutenção. Josh é
filho de pai português.
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ANDEBOL

Leão preparado
para triunfar
Treinador Zupo Equisoain e
Cláudio Pedroso não estão preocupados com favoritismo do ABC
ANTONIO AZEVEDO/Ag

Claudio Pedroso não receia campeão
O ABC-Sporting de hoje, jogo em atraso
da 4.' jornada, promete espetáculo! O
treinador dos leões, Zupo Equisoain,
frisa: «O campeão é sempre favorito a
ganhar o campeonato. Claro, a jogar em
casa, diante dos seus adeptos, talvez
possam ser favoritos por isso. No
entanto, a mim isso não me interessa
nada, quero apenas que a minha equipa
faça um bom jogo, que os jogadores
trabalhem bem no terreno e ganhar.
Temos de fazer um bom jogo
defensivamente, no ataque, jogar bem
com inteligência e ter muita atenção aos
contra-ataques deles».
O Sporting conta com quatro vitórias em
outras tantas partidas e, em caso de
êxito, iguala o FC Porto na liderança do
campeonato. Cláudio Pedroso, reforço
dos leões, sublinha: «O ABC é campeão
nacional e adversário muito complicado
por jogar em casa. O objetivo é igual em
todos os jogos: entrar para vencer.
Nestes jogos não há favoritos»
H. C.
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AGENDA
HOJE

ANDEBOL
21h00
ABC-Sporting, 4.a jornada
do campeonato, Braga.
AMANHA
VOLEIBOL
17h00
Benfica-V. Guimarães, Luz.
VAI ACONTECER:
Informe agenda@cmjomal.pt
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MANAUDOU NO ANDEBOL
0 francês Florent Manaudou,
campeão olímpico em Londres
2012 e medalha de prata no Rio
2016 nos 50 metros livres, anunciou uma pausa na natação para
se dedicar ao andeboL
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Andebol

Seniores da AA Didáxis entram a vencer
A equipa sénior da Associação Académica Didáxis (A2D) iniciou o campeonato Nacional da II Divisão da melhor maneira. A A2D entrou a vencer
o FC Infesta, por 27-15, números que espelham a diferença entre as duas
equipas. A equipa da Didáxis entrou bem no jogo e rapidamente deixou
claro qual seria o desfecho final. No final da primeira metade já a A2D
vencia por 14-8. Na segunda parte, a equipa do Infesta ainda tentou responder, mas a Didáxis, após entrar mais desconcentrada, voltou a acertar
na finalização e na defesa e o resultado atingiu os dez golos de diferença.
A vitória nunca esteve em causa e a entrada das jovens jogadoras da Didáxis foi com a mão direita. As atletas Diana Oliveira e Susana Moreira
estiveram assertivas na finalização com 11 e 6 golos cada. Na próxima
jornada, a AA Didáxis desloca-se a S. Félix da Marinha.
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ABC/UMinho acerta calendário
na recepção ao Sporting
PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE recebe, a partir das 21 horas, o jogo grande
em atraso da 4.ª jornada, entre ABC/UMinho e Sporting.
ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

Um duelo que coloca frente-a-frente duas equipas invictas no
campeonato. O ABC/UMinho
recebe, esta noite, a partir das 21
horas, o Sporting CP, em jogo
relativo à quarta jornada do
campeonato Andebol 1, encontro em atraso, devido à participação da equipa bracarense de
Carlos Resende na Liga dos
Campeões.
No Pavilhão Flávio Sá Leite,
vão encontrar-se duas equipas
que ainda não perderam no campeonato, estando, assim, reunidos ingredientes para um jogo
escaldante, com duas equipas de
olhos postos em lutarem pela vitória.
Academistas têm a seu favor o
factor casa e esperam contar
com o apoio do público para
manter a senda vitoriosa no
campeonato.
Para este encontro, o técnico

DR

ABC/UMinho ainda não perdeu no campeonato, tal como o Sporting

+ jogo
Jogo em atraso da
4.ª jornada é às 21 horas,
no Flávio Sá Leite.

Carlos Resende não pode contar
com o pivot José Costa, lesionado, e o lateral direito Pedro Spínola, também a contas com um
problema físico. Em sentido inverso, Ricardo Pesqueira já está
apto a cem por cento.
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EUSA Games apostam
nas modalidades coletivas
DR

Mário Santos, secretário-geral do comité organizador, e Carlos Cidade participaram na reunião

111 Os Jogos Europeus
Universitários de Coimbra, em 2018, vão incidir
sobretudo em modalidades de equipa. Em causa a
necessidade de evitar, ao
máximo, as competições de
caráter individual, dados os
problemas logísticos que
acarretam.
Esta opção foi, anteontem, reiterada pelo vereador do Desporto, Carlos
Cidade, na sequência da
reunião de trabalho em
que participou, no fim-desemana, em Bled (Eslovénia), conjuntamente com
Mário Santos, coordenador
do desporto universitário,
que é o secretário-geral do
Comité Organizador dos
EUSA Games 2018.
O exemplo de Zagreb,
onde decorreram os jogos
deste ano, é elucidativo,
com bastantes problemas

de alojamento para atletas
e técnicos de modalidades
como atletismo ou natação,
que se deslocaram à Croácia em delegações constituídas, em muitos casos,
por duas pessoas – relatou
Carlos Cidade.
O vereador do Desporto
explicitou que as modalidades obrigatórias são oito:
futebol, futsal, ténis, ténis
de mesa, andebol, voleibol,
badminton e basquetebol.
Já as modalidades de opção
a considerar são quatro remo, râguebi, basquete
3x3 e volei de praia. Há
ainda para decidir a inclusão de uma modalidade demonstração (canoagem) e
outra de desporto adaptado (ténis de mesa).
Decidida ficou, também,
a realização, em Coimbra,
no próximo verão, de uma
competição universitária à

escala europeia, com foco
em três modalidades: judo,
karaté e taekwondo. As provas, que vão decorrer em
julho de 2017, envolvem
cerca de 600 atletas.
Carlos Cidade anunciou,
ainda, a realização, em dezembro próximo, da Convenção dos EUSA Games
2018, devendo, nessa altura, “todo o planeamento
estar concluído”.
Os Jogos Europeus Universitários estão previstos para
julho de 2018, em Coimbra,
envolvendo cerca de 4.500
atletas.
Para além de Mário Santos
e de Carlos Cidade, o comité organizador inclui João
Carocha, pela Associação
Académica de Coimbra, e
Ricardo Morgado, nomeado pela Federação Académica de Desporto Universitário. | Paulo Marques
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Aveirenses já conhecem
adversários da Champions
D.R.

As 2much 4you venceram o circuito de Aveiro e o título nacional

Andebol de praia
Liga dos Campeões

COMPETIÇÃO As três equipas lusas que vão representar
Portugal na Liga dos Campões
de Andebol de praia - todas do
distrito de Aveiro - já conhecem os adversários que vãodefrontar na competição que
decorrea em Gran Canária (Espanha), de 3 a 6 de Novembro.
Na vertente masculina, os
Vakedo Gaw/Congelados Moreira, campeões nacionais -

que em 2014 alcançaram o 5.º
lugar na competição - ficaram
no Grupo B e vão defrontar adversários da Polónia, Croácia,
Alemanha, Itália e Suécia.
Na vertente feminina, as 2much 4you, também campeãs nacionais, medem forças com
oponentes da Alemanha, Croácia, Polónia, Hungria e Espanha.
Já as E.F.E. Tigres terão pela frente as húngaras do Multichem
Szentendre (detentoras do título), e equipas da Suíça, Holanda, Espanha e Eslováquia.AE
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SIR 1.º Maio abre campeonato
com vitória expressiva
DR

Andebol
1.ª Div. Nacional

A equipa sénior feminina da
SIR 1º de Maio/CJB confirmou
as excelentes indicações dadas
na pré-época e venceu na estreia no campeonato da 1.ª divisão a equipa do Passos Manuel por claros 26-16.
A Marinha Grande teve oportunidade de presenciar a primeira exibição da SIR 1º de
Maio/CJB, equipa que surge
este ano no panorama nacional

SIR/CJB é candidato aos primeiros lugares da classificação

com aspirações de atingir os
primeiros lugares.
A SIR/CJB, perante um pavilhão muito bem composto
de público, controlou a partida
de princípio a fim, demonstrando grande atitude defensiva e grande destreza no ataque apesar do curto tempo de
preparação, com destaque para as exibições de Adriana Lage,
com cinco golos marcados, e
de Neuza Valente e Lorena Delgado, ambas com quatro golos.
No próximo fim-de-semana,
a equipa de Paulo Félix desloca-se à Madeira para defrontar o campeão nacional Madeira SAD e o CS Madeira em
jornada dupla.|
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Marítimo
estreia-se com o
Gaia no andebol
A equipa masculina do Marítimo
conheceu ontem o sorteio para o
Campeonato Nacional da II Divisão de andebol.
Incluídos na zona 1, de três,
nesta primeira fase da prova, os
verde-rubros irão fazer a sua estreia na época 2016/2017 recebendo a visita do FC Gaia, numa
partida que está agendada para
15 de Outubro. Quanto ao primeiro confronto fora de portas, acontece na jornada seguinte com
uma deslocação a Santo Tirso.
De referir que esta primeira
fase do campeonato arranca a 15
de Outubro e termina a 11 de
Março, com um Marítimo-Módicus.
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campeão e sério candidato ao título encontram-se pelas 21h00

DM

ABC/UMinho-Sporting
esta noite no Sá Leite

ABC/UMinho e Sporting tiveram duelos muito interessantes na temporada passada

pedro vieira da silva

BC/UMinho, campeão em título e
detentor da Taça
Challenge, e Spor-

A

ting, conjunto que investiu, fortemente, para lutar
por «todos os títulos nacionais», foi a promessa
dos leões no dia da apresentação, encontram-se,

esta noite, a partir das
21h00, na Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga,
em partida relativa ainda à quarta jornada do
Andebol 1.

ABC com dois jogos
ainda por disputar
Os academistas, que no
sábado têm importante duelo para a Liga dos
Campeões – recebem, no
Parque de Exposições de
Braga, o Holstebro –, ocupam a sétima posição na
tabela, com nove pontos,
enquanto o Sporting segue na terceira posição,
com 12, mas mais um jogo disputado.
Isto significa que, se esta noite vencer os leões
na catedral do andebol, a
equipa de Carlos Resende pode igualar a turma
lisboeta na terceira posição e, caso vença os dois
jogos que tem em atraso
relativamente ao líder FC
Porto, pode colar-se aos
dragões no topo da tabela.
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ABC

JOGA, ESTA NOITE,
PELAS
21H00,
COM SPORTING
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iniciativa fechou com jantar de confraternização

Guimarães Legends juntou velhas glórias
tiu um crescimento significativo da prática desportiva de competição e de lazer.
A iniciativa pretendeu igualmente homenagear
a determinação dos atletas que não se deixam vencer pela idade e que mantêm acesa a chama da paixão desportiva, e não apenas nas suas modalidades
e clubes de origem.
Entre as 14h30 e as 20 horas foram promovidos
torneios de basquetebol, voleibol e andebol, encerrando a iniciativa com um jantar de confraternização.
DR

Velhas glórias do desporto vimaranense reencontraram-se, no passado dia 24 de setembro, no pavilhão
Almor Vaz/Inatel, para a quinta edição do “Guimarães Legends”. Alguns dos mais emblemáticos jogadores, dirigentes, treinadores e massagistas de andebol, voleibol e basquetebol que representaram clubes
de Guimarães juntaram-se para celebrar o desporto no pavilhão Almor Vaz/Inatel, considerado um
equipamento desportivo de referência na cidade e
aquele que, após a sua abertura nos anos 60, permi-
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Na defesa do título, o ABC ainda só defrontou equipas modestas, como Boa
Hora, Fafe e São Mamede. Chegou a hora de medir forças com o renovado Sporting
•
01

graude
teste ao campeai)
O

Os leões, com oito reforços
para ganhar o que têm
vindo a falhar, chegam a
Braga para intimidar o
çampeão. Este desdobra-se
entre campeonato e
Champions, mas, apesar do
calendário, está a postos

PAULA CAMA MA1~
•••Depois do FC Porto-Benfica, da terceira jornada, segue-se o clássico de Braga, no
Pavilhão Flávio Sã Leite (hoje,
às 21h00), e que coloca frente
a frente ABC e Sporting, num
jogo em atraso da quarta jornada. O campeão joga pela segunda vez em casa, depois de
ter derrotado o Boa Hora na
primeira jornada, somando
ainda duas vitórias fora: Fafe
(2.a) e São Mamede (S.a). O
Sporting, quarto classificado
em 2015/16, desloca-se ao Minho já com quatro jogos disputados e quatro triunfos: Aguas
Santas (1.a), BoaHora (2.a), Fafe (3.a) e Horta (5.3).
Para Carlos Resende, o técnico anfitrião, a relevãncia do
encontro dispensa explicações."Qualquertreinadorgosta de bons jogos, como o do
Sporting será. Queríamos a
Liga dos Campeões, sabíamos
que o calendário apertaria,
mas dá a possibilidade de mais
jogos engraçados. Vai ser uma
semana interessante de seguir", di sse, sabendo que sábado o ABC recebe o dinamarquês Holstebro.
No Sporting, Zupo Equisoain, que não contará com o

Pedro Spínola tem estado em destaque no ABC e já leva 14 golos no Nacional e is na Champions

"Sabíamos
que o
calendário
apertava,
mas vai ser
Uma
semana
engraçada"
C. Ressude
ABC

central Carlos Carneiro (lesão), mas que já tem o guardaredes Matej Asanin apto, foi
direto: "O campeão é sempre
favorito.Ajogar em casa, diante dos seus adeptos, talvez
possam ser favoritos por isso.
No entanto, a mim isso não interessa - quero apenas que a
minha equipa faça um bom
jogo. Bom defensivamente e,
no ataque, com inteligência."
É a primeira vez neste início
de época que o campeão nacional é posto à prova por u m forte candidato ao titulo.

Depois do Besiktas, o Holstebro
Terminado o clássico de hoje, o ABC tem dois dias para
preparar a segunda jornada do Grupo D da Liga dos
Campeões. Recebe os dinamarqueses do Holstebro no
Parque de Exposições de Braga, procurando os primeiros
pontos na Europa, já que, no jogo inaugural, perdeu na
Turquia com o Besiktas, por 31-33. Já na quarta-feira,
voltará ao campeonato para receber o Arsenal. O
Sporting só joga nas provas europeias a partir de 19 de
novembro: na Challenge Cup, começa por receber os
italianos do ASD Romagna, cumprindo as duas mãos da
terceira ronda no Pavilhão do Casal Vistoso.
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O AC Fafe, oitavo classificado do campeonato
Andebol 1, reforçou-se com Josh da Silva, um
jovem lateral-direito, de 1,96 metros, que
jogava nos juniores do dinamarquês Aarhus.
Filho de pai português, Josh é internacional
inglês sub-18. Já com vitórias sobre Académica
de São Mamede e Arsenal, a equipa orientada
por José António Silva receberá o Madeira SAD
no próximo domingo, pelas 17h00.
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VEJA EM VAVILWOCAPT

Vardy entre portistas

Júlio César recorda Totti

Coração de Na d I

O FC Porto apadrinhou a estreia da
cidade de Leicester na Liga dos
Campeões. Antes do jogo, que seria
resolvido com um golo de Slim ani,
adeptos dos dois clubes andaram num
animado convívio, com o famoso sósia
de Vardy a fazer sucesso.

Francesco Totti completou 40 anos e
Júlio César, guarda-redes do Benfica,
lembrou o golo que o avançado do
Roma lhe marcou no primèiro jogo em
que defendeu a baliza do Inter de
Milão. Um belíssimo chapéu, que
pode rever no site de O JOGO.

Rafael Nadal protagonizou um
momento peculiar num jogo de
exibição com John McEnroe e Carlos
Moyá. Uma mãe procura a filha, que
tinha perdido de vista, e o tenista
parou o espetáculo para que ambas se
reencontrassem.

Campeão olímpico francês
troca natação pelo andebol
Florent Manaudou, ouro
nos Jogos de Londres e

prata no Rio, anunciou
ontem a mudança de
modalidade, juntando-se a
uma lista onde constam
nomes bastante ilustres. E
alguns com sucesso...
JOÃO ARAÚJO
• s• O nadador francês Flo-

rent Manaudou enviou on-

NÍNERCI

MEDALHADOS
MÚLTIPLOS
Há 81 medalhados
olímpicos em
modalidades
diferentes. Johnny
Weissmuller,
famoso pelo papel
de Tarzan no
cinema, é o mais
conhecido, mas o
alemão Carl
Schuhmann é o
unir° com quatro
ouros numa edição,
a primeira da era
moderna, em 1896.
Lauryn Williams é o
caso mais recente:
ouro no atletismo
em 2012 e prata no
bobsleigh em 2014!

tem uma carta aos órgãos de
comunicação do seu país em
que revelava dar início a uma
pausa na natação para se dedicar a outra modalidade, que
praticou durante dez anos: o
andebol. Florent, que foi medalha de ouro nos 50 metros
livres nos Jogos Olímpicos de
Londres e prata na mesma
prova no Rio, tal como nos
4x100, é irmão da também
campeã olímpica de natação
(400 m, em 2004) Laure Manaudou. A justificação desta
mudança foi "evitar continuar sem prazer e por razões
erradas" nas piscinas. "Por
isso, decidi fazer um parêntesis no meu triplo treino quotidiano, dois de natação e um
de musculação."
O anúncio do agora ex-nadador, que vai jogar no Aixen-Provence da II Divisão de
França, fá-lo entrar para um
clube onde já constam muitos nomes famosos - desportistas que resolveram mudar
de modalidade. Uns com assinalável sucesso, outros
nem por isso...
Michael Jordan, pelo mediatismo e palmares, será um
dos casos de maior notoriedade, mas a verdade é que a
mudança do basquetebol,
depois de três títulos na NBA,
para o basebol, em 1993, não

a

ïr

Manaudou vai pôr os seus 1,99 metros e im quilos ao serviço do Aix-en-Provence
correu como esperaria. Ao
cabo de dois anos em ligas
menores, resolveu regressar
à NBA, sagrando-se campeão
mais três vezes. O ex-número um do tènis mundial
levgueni Kafelnikov é outro
exemplo parecido, tendo o
golfe como segundo desporto. Disputou torneios profissionais, mas um último e um
penúltimo lugar no Open da
Rússia, em 2005 e 2008, fizeram-no pendurar os taaos...
Há também os que começaram numa modalidade que
não aquela que lhes daria a
fama - o ex-San Antonio
Spurs Tim Duncan, cinco vezes campeão da NBA, foi um
promissor nadador até aos 16
anos, mas um furacão destruiu a piscina olímpica das
ilhas Virgens Americanas e
convenceram-no a experi-

mentar o basquete; Roger
Federer foi futebolista até
aos 12 anos, mas optou pelo
ténis e com o êxito que se conhece.
E outros há bem sucedidos
em diferentes modalidades,

MEDALHAS

Entre Jogos Olímpicos (um
ouro e duas pratas),
Mundiais, Europeus e
campeonatos de França,
Florent Manaudou
colecionou 62 medalhas.

como Barthez, ex-guarda-redes campeão mundial e europeu pela França e campeão
francês de automobilismo,
categoria GT, em 2013; a lutadora de MMA Ronda Rousey,
que chegou ao bronze olímpico em Pequim, no judo; ou
paralímpicos como Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1
e triplo medalhado de ouro
em Jogos Paralimpicos.
Em termos nacionais, o
caso mais famoso talvez seja
o de Jesus Correia, um dos
"cinco violinos" do Sporting,
campeão nacional de futebol
cinco vezes e que, aos 28
anos, confrontado pelos
leões com a necessidade de
optar por um só desporto, escolheu o primeiro amor, o
hóquei em patins, onde forjou um palmares de que
constam oito campeonatos
ao serviço do Paço d'Arcos.
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ID: 66257145

28-09-2016

Tiragem: 72675

Pág: 49

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,66 x 2,40 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Agenda
Aninho' - 1' DbrIsio Nadonal (1. Fase) - ABC -Sponlng (21)
Futebol- Liga dos Campeões (Fase de Grupos - Jornada 2)- Grupo 8 - klpoles-Benficá (19.45)
Clard-Vadi (17). 011tinensk-Benlica 8(16), U Madeira-Fale (161 LettOes-Gd Vlceorr, (16),
UgaPro
ílxx nno B .0 Pneltade (16), lirary.r 8-Aves (17), Penafiel-V Guimar3es 8(17). Portimonense-F C. Porto 8(18)
Liga Jovem da UEFA (Fase de Grupos - Jornada 2) - Grupo B Nbpoles-Benfica (15).
A F. Pano - DivIsio de Eine (L. Fase) - Sêne 2 - AlpendOrdda-Barrosas (16)
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ID: 66257942

28-09-2016

Tiragem: 74995

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 14,85 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEB
=erir

CAMPEÃO ABC
TESTA LEÕES

ANDEBOL 1
4 • jantada tern at
•• •
••
21hoo SPORTING

CLASSIFICAÇÃO
09 FC PORTO

& 8 ENFICA
& SPORTING ? 4 4 0 0 126-79

O MADEIRA SAD •

jogo, que os jogadores trabalhem
Imparável, o Sporting
bem e ganhem. Será um jogo dife venceu na pré-época o
rente de todos os que foram dispuFC Porto e o Benfica. Hoje tados até aqui."
O técnico leonino tem as suas
tem outra prova de fogo
ALEXAN DRE REIS

1O

09 A. SANTAS

AVANCA
tr ABC
FAFE

9 330
8 4 2 0

09 BE IENENSES 8 5 1
& 80A HORA 8 5 1 1
&ARSENAL 6 5 0 1
*e A. S. AWLIEDE 5 5 O O

armas, mas também conhece o
adversário: "Temos de defender
bem e no ataque jogar com inteligência, recuperando defensivamente, pois o ABC é forte no
contra -ataque."

©Com reforços de luxo, o Spor ting bateu na pré -época o FC Porto
e o Benfica, e continua imparável
no campeonato. Mas hoje (21h00),
em Braga, vai ter um duro teste pe
rante outro candidato, o campeão A JOGAR EM CASA E COM RITMO
ABC, em jogo da 4' jornada.
DE OUUYIPIONS, CAMPEÃO
Zupo Equisoain, treinador do DEFENDE ESTATUTO PERANTE
Sporting, podeencher °peito nes- UM DOS CANDIDATOS AO TITULO
muito complicado em casa, mas o
ta visita, mas o seu plantei, com
objetivo é igual em todos os jogos:
experiência de Champions, ainda
Sem poder contar com Carlos vencer. Apesar deo adversário deterá de provar se é uma verdadeira
equipa: "O campeão é sempre fa- Carneiro (lesionado), o Sporting ter o titulo, somos nós que temos
vorito. E para mais a jogar em casa. vai ter em Cláudio Pedroso outro de provar o nosso favoritismo."
Carlos Resende, treinador do
Mas isso não me interessa. Quero é dos seus trunfos: "O ABC é camque a minha equipa faça um bom peão nacional e um adversário ABC, já tinha falado na véspera,

PJVEE, •MLS
15 5 5 0 O 164.108
147-131
13 5 4 O

eie NINA ISMAI 4 4 O 1
& SP. HORTA 3 2 O 1

130-129
129-131 •
131 132
105-85
105-118
138-161
129-167
133.144
120.137
105-131
47-56

INTENSO. Sporting

e ABC protagonizam hoje
mais um dos clássicos
do Campeonato Nacional

considerando que a sua equipa
"vai entrar determinada" para
bater o Sporting, "o clube que
mais se reforçou". E vincou mais
uma vantagem do ABC, para
além de jogar em casa. É que os
bracarenses estão com um ritmo

competitivo muito elevado, devido à Champions. Depois da derrota na Turquia, recebem no sá
bado o Holsterbo (Dinamarca):
"Não há nada como fazer bons jogos para melhorarmos como
equipa e individualmente." o
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ID: 66257919

28-09-2016

Tiragem: 74995

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,44 x 3,42 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL. A 2' Jornada do
Grupo D da Liga dos Campeões
inicia-se amanhã, com o
embate entre Dínamo Bucareste
(ROM) e Motor Zaporozhye
(11CR). O ABC Holsterbo (DIN)
e Nantes (FRA) Besiktas (TUR)
jogam se no domingo.
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ID: 66257896

28-09-2016

Tiragem: 74995

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 6,38 x 4,64 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

NATAÇÃO

ivlanaudou troca
piscinas pelo andebol
R Florem Manaudou, campeão olimpico em Londres e prata no Rio nos som livres, anunciou que vai fazer uma pausa
na natação para se dedicar ao andebol. O
francês dez anos vai competir pelo Aixen-Pnavence. da 2., Divisão francesa.
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ID: 66257929

28-09-2016

Tiragem: 74995

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,64 x 4,06 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

TÉNIS. A Federação
Internacional de Ténis
anunciou que a Croácia vai
acolher a final da Taça Davis,
diante da Argent ina, em piso
rapic1( ) na Arena lagreh,
pavilhão com capacidade para
15 mil pessoas e foi construído
em 2009 para o Europeu de
andebol.
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Campeão ABC testa leões

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

28-09-2016

URL:http://www.record.xl.pt/modalidades/andebol/detalhe/campeao-abc-testa-leoes.html

Com reforços de luxo, o Sporting bateu na pré-época o FC Porto e o Benfica, e continua imparável no
campeonato. Mas hoje (21h00), em Braga, vai ter um duro teste perante outro candidato, o campeão
ABC, em jogo da 4ª jornada.
Zupo Equisoain, treinador do Sporting, pode encher o peito nesta visita, mas o seu plantel, com
experiência de Champions, ainda terá de provar se é uma verdadeira equipa: "O campeão é sempre
favorito. E para mais a jogar em casa. Mas isso não me interessa. Quero é que a minha equipa faça
um bom jogo, que os jogadores trabalhem bem e ganhem. Será um jogo diferente de todos os que
foram disputados até aqui."
O técnico leonino tem as suas armas, mas também conhece o adversário: "Temos de defender bem e
no ataque jogar com inteligência, recuperando defensivamente, pois o ABC é forte no contra-ataque."
Continuar a ler
Sem poder contar com Carlos Carneiro (lesionado), o Sporting vai ter em Cláudio Pedroso outro dos
seus trunfos: "O ABC é campeão nacional e um adversário muito complicado em casa, mas o objetivo
é igual em todos os jogos: vencer. Apesar de o adversário deter o título, somos nós que temos de
provar o nosso favoritismo."
Carlos Resende, treinador do ABC, já tinha falado na véspera, considerando que a sua equipa "vai
entrar determinada" para bater o Sporting, "o clube que mais se reforçou". E vincou mais uma
vantagem do ABC, para além de jogar em casa. É que os bracarenses estão com um ritmo competitivo
muito elevado, devido à Champions. Depois da derrota na Turquia, recebem no sábado o Holsterbo
(Dinamarca): "Não há nada como fazer bons jogos para melhorarmos como equipa e
individualmente."
Autor: Alexandre Reis
02h58
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Campeão ABC testa leões

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

28-09-2016

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/campeao_abc_testa_leoes.html

Imparável, o Sporting venceu na pré-época o FC Porto e o Benfica. Hoje tem outra prova de fogo 2809-2016 . Record Por Record Com reforços de luxo, o Sporting bateu na pré-época o FC Porto e o
Benfica, e continua imparável no campeonato. Mas hoje (21h00), em Braga, vai ter um duro teste
perante outro candidato, o campeão ABC, em jogo da 4ª jornada.Zupo Equisoain, treinador do
Sporting, pode encher o peito nesta visita, mas o seu plantel, com experiência de Champions, ainda
terá de provar se é uma verdadeira equipa: "O campeão é sempre favorito. E para mais a jogar em
casa. Mas isso não me interessa. Quero é que a minha equipa faça um bom jogo, que os jogadores
trabalhem bem e ganhem. Será um jogo diferente de todos os que foram disputados até aqui."O
técnico leonino tem as suas armas, mas também conhece o adversário: "Temos de defender bem e no
ataque jogar com inteligência, recuperando defensivamente, pois o ABC é forte no contraataque."Sem poder contar com Carlos Carneiro (lesionado), o Sporting vai ter em Cláudio Pedroso
outro dos seus trunfos: "O ABC é campeão nacional e um adversário muito complicado em casa, mas
o objetivo é igual em todos os jogos: vencer. Apesar de o adversário deter o título, somos nós que
temos de provar o nosso favoritismo."Carlos Resende, treinador do ABC, já tinha falado na véspera,
considerando que a sua equipa "vai entrar determinada" para bater o Sporting, "o clube que mais se
reforçou". E vincou mais uma vantagem do ABC, para além de jogar em casa. É que os bracarenses
estão com um ritmo competitivo muito elevado, devido à Champions. Depois da derrota na Turquia,
recebem no sábado o Holsterbo (Dinamarca): "Não há nada como fazer bons jogos para melhorarmos
como equipa e individualmente."
28-09-2016 . Record
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