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Marítimo vence 
Torneio de 
Abertura Sénior 
O Marítimo Sport Clube con-
quistou o Torneio de Abertura no 
escalão de seniores daAssociação 
deAndebol de São Miguel, graças 
à vitória na última jornada. 

Os "azuis" da Calheta partiram 
para a decisiva ronda na segun-
da posição, atrás do Arrifes A, 
mas dependiam apenas de si 
para vencer a competição: na re-
ceção à equipa B do Arrifes, o 
Marítimo ganhou por claros 38-
11 e, desta forma, chegou aos 11 
pontos, mais dois que o Arrifes 
A. 

Concluído que está o Torneio de 
Abertura, segue-se o Campeona-
to de São Miguel nos vários esca-
lões.* NMN 
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Clássico nortenho 
centra atenções 
3 ABC-FC Porto anima primei-
ra jornada da 2.'ivolta; Benfica 
vai ao Funchal e Sporting a Fafe 

Um ABC-FC Porto é sinónimo de jogo 
grande, ainda mais quando as duas equipas 
estão empatadas e vêm de vitórias gordas 
no fim de semana. É o início da 2.' volta no 
Andebol 1, os quatro primeiros classificados 
estão separados por apenas dois pontos e 
até fim de janeiro todos se defrontam entre 
si, à exceção do ABC-Benfica, que será a 3 
de março! Nos próximos dias, emoção não 
faltará: FC Porto-Madeira SAD no dia 9, 
ABC-Sporting e FC Porto-Benfica no dia 13, 
Sporting-Madeira SAD a 20. Sem esquecer, 
claro, o Avanca, que está isolado no 5.° lugar 
e neste dia visita a Luz. 
Os portistas somam 10 vitórias seguidas 
no campeonato, depois dum arranque 
negativo, que começou precisamente com 
um empate em casa ante os bracarenses 
(23-23). Apesar de muitas saídas, o ABC 
tem demonstrado uma competitividade 
incrível, espelhada em apenas uma 
derrota (em casa, com o Avanca) e 3 
empates na casa dos três grandes do 
desporto nacional, além da conquista da 
Supertaça em Mêda perante o campeão 
nacional Sporting. Por outro lado, será 
nesta jornada que se cumprirá o 100.° jogo 
desta edição do Andebol 1! 
Nesta ronda, realce ainda para as 
deslocações de Sporting e Benfica, 
empatados na liderança. Os leões vão a 
Fafe, as águias têm um teste complicado no 
Funchal contra a Madeira SAD que vem 
duma derrota pesada em Braga. H. C. 

CALENDÁRIO 
Andebol 1414.' 14.' Jornada 4 Hoje 

Águas Santas-Arsenal Devesa 21.00 h 
Pavilhão da  AA Águas Santas, na Maia  

Avanca-ISMAI 21.00 h 
Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca 
Belenenses-Boa Hora 20.00 h 
Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa  
Xico Andebol-São Bernardo 21.00 h 
Pavilhão Desportivo Francisco Holanda, em Guimarães 
ABC-FC Porto 21.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga  
Madeira SAD-Benfica 18.30h 

Pavilhão do Funchal, no Funchal 

AC Fafe-Sporting 21.30 h 
Pavilhão Municipal, em Fafe Página 2
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC/UMinho recebe hoje,
às 21 horas, no Pavilhão Flávio
Sá Leite, o FC Porto, em jogo
da 14.ª jornada do Andebol 1. 

Os clubes estão na classifica-
ção com os mesmos 34 pontos,
menos dois do que Sporting e
Benfica, que ocupam as primei-
ras posições.  

No plano individual, o jogo
vai colocar frente a frente os
centrais Nuno Silva (ABC) e
Rui Silva (FC Porto), que são
irmãos, mas cada um deles a
dar o seu melhor pelo clube que
representa.  Do lado portista,
pode ser considerada de vulto a
ausência de Alfredo Quintana,
embora desde que o guardião
luso-cubano se lesionou, num
jogo da Taça EHF,  tenha Hugo
Laurentino aparecido em bom
nível.

À mesma hora o Arsenal da

Devesa visita o Águas Santas
e o Xico Andebol recebe o S.
Bernardo. Pelas 21.30 começa
o AC Fafe - Sporting. 

A ronda, que se disputa to-
da hoje, completa-se com os
jogos Madeira Sad-Benfica,
Avanca-ISMAI e Belenenses-
Boa Hora.

Às 21 horas

ABC/UMinho recebe FC Porto
hoje no Flávio Sá Leite

DR

Hugo Rocha em jogo da época 2016/17
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Artística de Avanca e São Bernardo jogam esta noite
Hoje, realiza-se na íntegra a 14.ª jornada da Campeonato Nacional de Andebol 1. Às 21
horas, a Artística de Avanca recebe o ISMAI, sendo que, à mesma hora, o São Bernardo,
à procura da primeira vitória na prova, entra em campo no recinto do Xico Andebol.
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Equipa de Paulo Fidalgo tem um jogo difícil hoje. FOTO HELDER SANTOS/ASPRESS 

MODALIDADES 

Benfica favorito 
na visita, ao Funchal 
MADEIRA ANDEBOL 
ENFRENTA A EQUIPA 
LISBOETA, PELAS 
18H30, NO PAVILHÃO 
DO FUNCHAL 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Prossegue esta tarde, no Pavilhão 
do Funchal, a 'luta' do Madeira An-
debol SAD, que recebe a partir das 
18h30 o Benfica, em encontro rela-
tivo à14.a jornada da fase regular no 
campeonato nacional da I Divisão. 

Perante um dos mais fortes can-
didatos ao título, o Benfica é segun-
do com 36 pontos, os mesmos que o 
Sporting que está na liderança, cabe 
aos madeirenses, no entanto, assu-
mirem a mesma postura que vem 
sendo a sua imagem de marca, lutar 
sempre por obter o melhor resulta-
do, dando tudo até ao segundo final. 

No entanto, hoje há que ter em 
conta o valor do plantel que vai es-
tar no lado contrário. O Benfica, 
agora comandado por Carlos Re-
sende, está claramente apostado 
em vencer o campeonato, pelo que  

nesta segunda volta perder pontos 
para os seus principais rivais, Spor-
ting, FC Porto e ABC, não será de 
todo aceitável. 

O Madeira Andebol antes desta 
dificil partida segue na sétima posi-
ção com 27 pontos. Nesta jornada 
assinale-se que os adversários di-
rectos dos madeirenses têm à parti-
da uma ronda mais descansada. O 
Águas Santas (8.° com 25 pontos) 
recebe o Arsenal. Já o Avanca (5.° 
com 30) recebe o Maia e o Belenen- 

ses (6.° com 29 pontos, também 
joga em casa frente ao Boa-Hora. 

Recolha solidária para animais 
O Madeira Andebol SAD , antes e 
durante o jogo com o Benfica, uma 
iniciativa solidária apelando à parti-
cipação dos adeptos na contribui-
ção de ração para cães e gatos, man-
tas, produtos de higiene e jornais. 
Todos estes donativos serão entre-
gues ao Canil Municipal do Fun-
chal do Vasco Gil. 
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 pedro vieira da silva

B
elmiro Alves, lateral 
esquerdo que che-
gou esta tempora-
da à turma minho-

ta proveniente da AC Fafe, 
diz que os andebolistas do 
ABC/UMinho «só pensam 

em vencer», esta noite 
(21h00), o FC Porto, que 
ficou privado do guarda-
-redes Alfredo Quintana, 
que se lesionou com gra-
vidade no passado dia 20 
de novembro e tem a épo-
ca em risco.

«Não é um jogador que 

belmiro alves (abc/Uminho) e o jogo desta noite com fc porto no sá leite

«Estes jogos têm outro impacto»

Belmiro Alves
pelas 21h30 

Sporting em Fafe 
O AC Fafe recebe, esta noite (21h30), o Sporting. 
Eis os outros jogos agendados para hoje:
Madeira SAD-Benfica ................................... 18h30
ABC/UMinho-FC Porto ................................21h00
Águas Santas-Arsenal da Devesa ................21h00
AA Avanca-Maia ISMAI ................................21h00
Belenenses-Boa Hora ...................................20h00
CD Xico Andebol-São Bernardo ................21h00

faz uma equipa, mas sim 
o coletivo. Estamos a cres-
cer como equipa e, depois 
de termos jogado na ca-
sa dos três grandes, ago-
ra é a vez deles jogarem 
na nossa. É uma mais-
-valia para nós. Eu che-
guei aqui nesta tempo-
rada mas já percebi que 
aqui joga-se sempre pe-
la vitória. Olhamos para 
quem está do outro lado, 
claro, mas focamo-nos no 
que temos de fazer», des-
tacou Belmiro Alves, an-
debolista que fez parte da 
sua formação nos azuis e 

brancos.
Motivação não falta 

aos andebolistas treina-
dos por Jorge Rito. «Po-
dia dizer que todos os jo-
gos são iguais, mas não é 
verdade. Estes jogos têm 
um impacto diferente e 
dão-nos ainda mais mo-
tivação para vencer. Co-
meçámos, com o Madeira 
SAD, da melhor maneira, 
um ciclo de seis jogos em 
19/20 dias, que está a ser 
preparado há muito tem-
po, e queremos continuar 
na senda das vitórias», ati-
rou, confiante.

D
M
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ABC 
RECEBE HOJE (21H00) 

O FC PORTO
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Hoje há jogo grande no pavilhão
do Funchal, pois frente a frente
vão estar, nada mais nada menos
do que o Madeira SAD e o Benfica,
atuais segundo e sétimo classifi-
cados do campeonato de Andebol
1 seniores masculinos.
Não se adivinha tarefa fácil para

a equipa madeirense, ou não ti-
vesse pela frente um dos principais
candidatos ao título, ainda assim,
a equipa liderada por Paulo Fidalgo
terá uma palavra a dizer, já que
perante o seu público tem dado
boas respostas ao maior poderio,
por vezes, dos adversários. O jogo

de hoje certamente não será dife-
rente. Os lisboetas são melhores,
mais fortes, mas isso poderá não
querer dizer tudo.
Paulo Fidalgo vai certamente

definir um sete inicial que possa
permitir encontrar pontos fracos
no adversário e que possam vir a

ser explorados pelo conjunto in-
sular, já que o objetivo passa na-
turalmente por alcançar o melhor
resultado possível e isso passa por
chegar à vitória, apesar das difi-
culdades.
O embate tem o seu início mar-

cado para as 18h30.

Madeira SAD à procura de contornar dificuldades “encarnadas”
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"Cheguei cá 
este ano, 
mas já 
percebi que 
a essência 
do ABC é 
lutar 
sempre pela 
vitória e é 
isso que 
vamos 
fazer" 

Após empatar no Dragão, João Rocha e Luz, o ABC volta a defrontar um 
grande, recebendo hoje, às 21h00, um FC Porto que vem de dez vitórias seguidas 

Um PC Porto 
e um ABC yué não cede 

No Dragão Caixa, na primeira volta, FC Porto e ABC empataram a 23 golos 

ABC e FC Porto sempre 
protagonizaram duelos 
intensos. Esta noite dá-se 
mais uma visita dos 
dragões ao Flávio Sá Leite, 
incluindo o regresso de 
Branquinho à casa que 
deixou de forma polémica 

irmaruimARAss 
Com apenas uma derro-

ta, em casa e imposta pelo 
Avanca (28-29), o ABC tem 
sido a surpresa deste campeo-
nato. Após perder o treinador 
Carlos Resende para o Benfica, 
e muitos jogadores - Ricardo 
Pesqueira e Pedro Seabra para 
o Benfica; Diogo Branquinho 
e André Gomes para o FC Por-
to; Pedro Spínola para o Muri, 
da Suíça; José Costa para o 
Nancy, de França; Miguel Sar-
mento para o Bergen, da No-
ruega; e até Emanuel Ribeiro 
para o São Bernardo os aca-
demistas fizeram Jorge Rito 
voltar aos seniores, recons-
truíram o plantel e foram à 
luta. Além dessa derrota, têm 
três empates, todos em... casa 
dós grandes, e nove vitórias, o 
que os coloca no terceiro lugar, 
a par do FC Porto e a dois pon-
tos dos líderes, Sporting e 
Benfica. 

Hoje, no início da segunda 
volta da primeira fase do An-
debol 1, os minhotos recebem 
os dragões, num duelo que as-
sinalará o regresso de Sérgio 
Morgado ao mais alto nível e o 
de Diogo Branquinho ao Flá-
vio Sá Leite, após uma trans-
ferência polémica. "A nossa 

EMPATES 

O ABC empatou em casa 
dos três grandes na 
primeira volta. No Dragão 
Caixa, como FC Porto 
(23-23); no João Rocha, com 
o Sporting (27-27); e na Luz, 
como Benfica (29-29) 

motivação é manter-nos a dois 
pontos do primeiro lugar e dar 
um grande espetáculo, seria 
bom que essas questões pas-
sassem ao lado do jogo", co-
mentou, a esse propósito, o 
técnico Jorge Rito. "O FC Por-
to tem sempreum impacto di-
ferente e, sendo um adversá-
rio direto, ainda temos mais 
motivação para fazer um bom 
jogo e lutar pela vitória",disse 
também Belmiro Alves. 

"OABC é uma equipa muito 
competitiva. Temos de estar 
mesmo muito focados e na 
máxima força fisicamente  

para conseguirmos a vitória", 
referiu, pelo lado do FC Porto 
- que vem de dez vitórias con-
secutivas-, o ponta-esquerda 
espanhol Jose Carrillo, consi-
derando o pavilhão Flávio Sá 
Leite como "um campo muito 
dificil". 

ANDEBOL 1 

r4.0.1. 
Águas Santas-Arsenal 21h00 

Avant:a-15MM 21h00 

Belenenses-Boa Hora 20h00 
Xico Andebol-S. Bernardo 21h00 

ABC-FC Porto 21h00 
Madeira SAD-BerifIca 18h30 
AC Fafe-Sporting 21h30 

"Estamos 
num bom 
momento e 
temos de 
aproveitar 
isso. Todos 
queremos 
começara 
segunda 
volta com 
uma vitória" 

Jose CarrIllo 
Jogador 
do FC Porto 
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LEAL NAIMNS SUCIDE 
A CARVALHO NO ÁGUAS SANTAS 
Está a chegar ao fim a liderança de oito anos 
de Joaquim Carvalho no Águas Santas. Com  
eleições no dia 15, Leal Martins, advogado 
que fez parte de todas as direções do atual 
presidente, terá uma lista de continuidade 
depois dos mandatos de Joaquim Carvalho e 
Carlos Vieira (todos na foto), marcados por 
uma aposta cada vez mais forte na formação, 
que rendeu nove títulos nos últimos anos. 
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/adobai - ~sio Nadonal (1. Fase) -  Madeira SAD-BentKa (1830), 8elenenses-Boa Hora (20),. 
Aguas Santas-Arsenal Oevesa (21), Avario- Mna/ISMAI (21), XicoAndebal-S. Bernardo (21), ABC-F. C. Porto 
(21). Fale- Sporting (21.30) 

Ilaequetebel - Europe Cup (1.. Fase de Grupos) - Grupo C - Kapfenberg Bulls-F. C. Porto (18.30). 
Futebol Uga dos CampeSes (Fase de Grupos - /ornada 8)-  Grupo G - C Porto-Mbrinro (19.45). 
Taça de Portugal (Ottavos de final) - Manumo-Cova Piedade (16) 
Juniores A - 1 ' Divisa° (1. Fase) - Zona Morte - Braga-Chaves (15). 
Liga Jovem da UEFA (Fase de Grupos - Jornada 8)-  Grupo  -  F C Porto-  Mónaco (14). 
Aditai -logo ~faiar -  EsloveRia-Portugal (18) 
ONwieee Ftaguela - A518 horas, assembleia geral extraordinada. no audnOdo do Centro de Medicina Des- 
portiva. em Usboa 
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Meio: Mais Futebol Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cea26cc

 
2017-12-06T08:59:00.000
 
Sérgio Morgado volta dos dragões, onde foi campeão em 2000
 
Aos 43 anos, Sérgio Morgado está de volta ao mais alto nível do andebol português. O guardião, que
se sagrou campeão nacional pelo FC Porto na época 1999/2000, foi oficializado como reforço pelos
dragões e já está disponível para o encontro desta noite (21h00) frente ao ABC/UMinho, em Braga.
 
Com a lesão de Alfredo Quintana a deixar opções reduzidas a Hugo Laurentino, o experiente guardião
foi o escolhido pelos portistas para a posição na baliza.
 
Morgado interrompeu a carreira de 2008 a 2017, embora tenha mantido atividade no andebol, ao
serviço dos veteranos do Masters Porto.
 
O atleta está, agora, de volta ao máximo escalão. Ali tinha jogado pela última vez ao serviço do
ISAVE. Este ano, já regressara para jogar no Boavista, da Segunda Divisão, de onde chega para os
dragões.
 
Foto: FC Porto
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ANDEBOL 

Alexandrina Barbosa 
perde e fica em branco 
01 Apesar dos 3 remates, a luso-es-
panhola Alexandrina Barbosa ficou 
ontem em branco na derrota (17-19) da 
Espanha frente à Roménia. em jogo 
da 3.. ronda do Grupo A do Mundial 
feminino, a decorrer na Alemanha. 
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FC Porto defronta hoje 
o ABC, que ainda não 
perdeu esta temporada 
com os grandes na prova 

  

ALEXANDRE REIS 

   

ANDEDOL 1 
14.a jornada 

MADEIRA SAD 18h30 BENFICA 
BELENENSES 20h00 BOA HORA 

ABC 21h00 FC PORIO 
ÁVANCA 21h00 MATA MAI 

XICO ANDEBOL 21h00 5. BERNARDO 
ÁGUAS SANTAS 21h00 ARSENAL 

AC FAIE 2.1.1130 SPORTING 

cLAssinc.AçÃo 
PlVED CMG5  

* SPORTING 36 13 11 1 1 442.317  

.9  BERMA 36 13 11 1 1 391-294 
*FC PORTO  34 13 10 1 2 403.297 

ABC 34 13 9 3 1  391-312 
AVANCA 30 13 8 1 4 376-366 

*BELENENSES 29 13 8 O 5 352-361  
09  MAD. SAD 27 13 7 O 6 378.359 
09  A. SANTAS 25 13 6 O 7 342-343 
*MAIA ISMAI 72 13 4 1 8 327-363 
&ARSENAL  20 13 3 1 9 310-399 

(Dg  BOA HORA 20 13 3 1 9 355.394 
XICO AND.  19 13 2 2 9 324-421  

1:1> AC FAFE 18 13 2 1 10 329-386 
4> 5. 8ERNARD014 13 O 1 12 291.399 

Proxima )ornada: 9 de dezembro 
BENFICA-AGUAS SANTAS, ARSENAL-AVANCA, MAM 
1944141EIEND6ES, SPORTING-XICO ANOE801, Si o 
BERNAROO-ASC, FC PORTO4AADORA SAD E DOA 
NORA-AC FAFE 

Benfica à procura 
do seu melhor nível RIVMS.Daymaro Salina e Hugo Rocha vão estar na luta 

A VDEBO „, 
DRAGOES VISITAM 
INFERNO' DE BRAGA 

ei No andebol háquatrograndes. O 
ABC e mais trés, poisa tumia de Bra - 
ga jádemonstmuque a sua candida-
tura ao títuloé paraser levada asério, 
ao empatar no Dragão, em Alvaiade 
e naLuz naprimeira voltada fase re-
guiar do campeonato. Agora, tudo 
se torna teoricamente mais difícil 
paraostrêsgrandes, que terãodevi - 
sitar o inferno do Pavilhão Flávio Sá 
Leite. O FC Porto é o primeiro a ser 
posto àprova, já hoje (21h00), naCi-
dade dos Ar.ebispos, na 141  ronda. 

Belmiro Alves, um dos reforços 
da primeira linha bracarense, já se 
apercebeu da mentalidade do 
ABC: "Temos vindo a crescer 
como equipa. Já fomos a casa dos 
três grandes, conseguimos empa-
tar e, agora, vamos jogar com os 
mesmos adversários em Braga, 
tuna mais - valia para nós, perante o 
nosso público. Cheguei aqui este 
ano e já percebi que a essência do 
ABC é lutar sempre pela vitória e é 
isso que vamos fazer. Estamos ajo - 
gar contra um adversário direto, o 
que nos dá uma motivação ainda 
maior para fazer um bom jogo e 
pensar na vitória, que é para aquilo 
que estamos a trabalhar." 

Em busca da u.• vitória seguida 
Quem também está a atravessar 
um bom momento é o FC Porto, 
empatado em pontos com o ABC e 
que hoje pode somar a sua IP vitó- 

ria consecutiva, na estreia do novo 
guarda-redes Sérgio Morgado. 

Numa antevisão ao site dos 
azuis e brancos, o extremo-es-
querdo espanhol, José Carrillo, 
admite que a deslocação é difícil, 
mas quer ganhar, para não perder 
mais terreno para os rivais: "Te-
mos de aproveitar a onda ganha-
dora. Todos queremos começar a 
2' volta com uma vitória. O ABC é 
uma equipa muito competitiva,  

que empatou connosco, Benfica e 
Sporting. Temos que estar mesmo 
muito focados e na máxima força 
física para alcançarmos a vitória. 
Perdemos pontos nas três primei-
ras jornadas porque ainda estáva-
mos a ganhar ritmo, mas alterá-
mos algumas coisas no nosso esti-
lo de jogo e agora as coisas correm 
melhor e os próprios resultados 
são melhores. Essas ideias veem-
se dentro do campo." o  

Benfica e Sporting, que estão no 
topo do campeonato, vão ter ad-
versários com um nível diferen-
te, já que as águias visitam o 
aguerrido Madeira SAD, en-
quanto os leões encontram o frá-
gil AC Fafe. Carlos Resende, téc-
nico dos encarnados, analisou o 
conjunto do Funchal: "É uma 
equipa bem organizada no ata-
que. O Benfica tem de procurar 
estar no seu melhor nível." 
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ANDEBOL Portugal é dos 
países com mais duplas 
internacionais de jn I7Ps 
Ricardo Fonseca /Duarte 
Santos, Ivan Caçador / Eurioo 
Nicolau e Marta Sá/ Vánia Sá 
vão integrar a arbitragem 
da IHF no próximo ano. 
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Dragões visitam ´inferno´ de Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/12/2017

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1395cd9c

 
FC Porto defronta hoje o ABC, que ainda não perdeu esta temporada com os grandes na prova
 
No andebol há quatro grandes. O ABC e mais três, pois a turma de Braga já demonstrou que a sua
candidatura ao título é para ser levada a sério, ao empatar no Dragão, em Alvalade e na Luz na
primeira volta da fase regular do campeonato. Agora, tudo se torna teoricamente mais difícil para os
três grandes, que terão de visitar o inferno do Pavilhão Flávio Sá Leite. O FC Porto é o primeiro a ser
posto à prova, já hoje (21h00), na Cidade dos Arcebispos, na 14ª ronda.
 
Belmiro Alves, um dos reforços da primeira linha bracarense, já se apercebeu da mentalidade do ABC:
"Temos vindo a crescer como equipa. Já fomos a casa dos três grandes, conseguimos empatar e,
agora, vamos jogar com os mesmos adversários em Braga, uma mais-valia para nós, perante o nosso
público. Cheguei aqui este ano e já percebi que a essência do ABC é lutar sempre pela vitória e é isso
que vamos fazer. Estamos a jogar contra um adversário direto, o que nos dá uma motivação ainda
maior para fazer um bom jogo e pensar na vitória, que é para aquilo que estamos a trabalhar."
 
Em busca da 11.ª vitória seguida
 
Quem também está a atravessar um bom momento é o FC Porto, empatado em pontos com o ABC e
que hoje pode somar a sua 11ª vitória consecutiva, na estreia do novo guarda-redes Sérgio Morgado.
 
Numa antevisão ao site dos azuis e brancos, o extremo-esquerdo espanhol, José Carrillo, admite que a
deslocação é difícil, mas quer ganhar, para não perder mais terreno para os rivais: "Temos de
aproveitar a onda ganhadora. Todos queremos começar a 2ª volta com uma vitória. O ABC é uma
equipa muito competitiva, que empatou connosco, Benfica e Sporting. Temos que estar mesmo muito
focados e na máxima força física para alcançarmos a vitória. Perdemos pontos nas três primeiras
jornadas porque ainda estávamos a ganhar ritmo, mas alterámos algumas coisas no nosso estilo de
jogo e agora as coisas correm melhor e os próprios resultados são melhores. Essas ideias veem-se
dentro do campo."
 
2017/12/06
 
Alexandre Reis
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Dragões visitam ´inferno´ de Braga
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Por RecordNo andebol há quatro grandes. O ABC e mais três, pois a turma de Braga já demonstrou
que a sua candidatura ao título é para ser levada a sério, ao empatar no Dragão, em Alvalade e na Luz
na primeira volta da fase regular do campeonato. Agora, tudo se torna teoricamente mais difícil para
os três grandes, que terão de visitar o inferno do Pavilhão Flávio Sá Leite. O FC Porto é o primeiro a
ser posto à prova, já hoje (21h00), na Cidade dos Arcebispos, na 14ª ronda.Belmiro Alves, um dos
reforços da primeira linha bracarense, já se apercebeu da mentalidade do ABC: "Temos vindo a
crescer como equipa. Já fomos a casa dos três grandes, conseguimos empatar e, agora, vamos jogar
com os mesmos adversários em Braga, uma mais-valia para nós, perante o nosso público. Cheguei
aqui este ano e já percebi que a essência do ABC é lutar sempre pela vitória e é isso que vamos fazer.
Estamos a jogar contra um adversário direto, o que nos dá uma motivação ainda maior para fazer um
bom jogo e pensar na vitória, que é para aquilo que estamos a trabalhar."Em busca da 11.ª vitória
seguidaQuem também está a atravessar um bom momento é o FC Porto, empatado em pontos com o
ABC e que hoje pode somar a sua 11ª vitória consecutiva, na estreia do novo guarda-redes Sérgio
Morgado.Numa antevisão ao site dos azuis e brancos, o extremo-esquerdo espanhol, José Carrillo,
admite que a deslocação é difícil, mas quer ganhar, para não perder mais terreno para os rivais:
"Temos de aproveitar a onda ganhadora. Todos queremos começar a 2ª volta com uma vitória. O ABC
é uma equipa muito competitiva, que empatou connosco, Benfica e Sporting. Temos que estar mesmo
muito focados e na máxima força física para alcançarmos a vitória. Perdemos pontos nas três
primeiras jornadas porque ainda estávamos a ganhar ritmo, mas alterámos algumas coisas no nosso
estilo de jogo e agora as coisas correm melhor e os próprios resultados são melhores. Essas ideias
veem-se dentro do campo."
 
06:43
 
por
 
Record
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