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A equipa que chegou a final da Champions em 1994 era liderada por Aleksander Donner 

ABC recorda final da Champions 
3 Luís Santos é também um dos 
homenageados, esta tarde, na 
despedida europeia dos minhotos 

O ABC recebe, esta tarde, os 
franceses do Nantes na despedida 
da Liga dos Campeões, sem hipó-
teses de continuar em prova, mas 
os minhotos vão aproveitar para 
homenagear atletas, treinadores e 
dirigentes que, em 1993 /1994, le-
varam a equipa de Braga à final da 
Champions, que perderia para os 
espanhóis do Santander. 

Quanto ao jogo, Carlos Resen-
de acredita que «será uma boa ex- 

periência», mas o lecnico ainda 
lamenta não seguir em frente: «Era 
um grupo complicado, mas tínha-
mos hipóteses. Vivemos um con-
texto desfavorável pelas lesões e 
tivemos uma prestação abaixo do 
que queríamos. Com  a equipa na 
máxima força, teríamos feito me- 
lhor». E.D. 

CALENDÁRIO li 
-) Liga dos Campeões -› 10.' tomada-> Hoje 

-) Grupo 
ABC-Nantes (Fra) 
Parque de ExposOes. em Braga 

fa31) b 
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Benfica e FC Porto 
partilham sonho 

Portugal tem duas equipas na 
fase de grupos da Taça EFIF que 
hoje começa e ambas jogam fora 

O FC Porto é a primeira equipa portuguesa 
a entrar em ação no regresso das 
competições europeias. Os dragões 
viciaram para a Dinamarca com a ambição 
de somar os primeiros pontos no Grupo B, 
conforme explicou o extremo António 
Areia: «Há equipas fortes e nós somos uma 
delas... Vai vencer a equipa que for mais 
consistente na defesa e mais consistente 
no ataque», argumentou. Na Luz, a 
expetativa de também é elevada, mas 
Mariano Ortega espera dificuldades.. 
«Estamos a trabalhar para estar bem nesta 
fase e com muita vontade de fazer um bom 
apuramento, apesar de sabermos que é 
difidl. De quatro equipas, passam duas e 
vamos dar o máximo para nos 
qualificarmos. O nosso adversário tem 
muita qualidade, tanto individual como 
coletivamente. Fisicamente é muito forte e 
taticamente trabalha muito bem. 
Praticamente não comete erros durante os 
jogos e mantem sempre um ritmo muito 
forte.» E D. 

9 Taça EFIF Jornada+ Taça  EH MIIIF 

4  Grupo  
Hc Micitjyfland (Din}-FC PORTO 15.00 h 
Messecenter Herning, na Dinamarca 
4 Grupo D  

MT Mehungen (Ale)-8ENFICA 18.30 h 
Rothenbadi-Halle, na Alemanha 

CALENDÁRIO 
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SPORTING 
despede Zu 
Hugo Canela assume interinamente o Obradovic 

é paixão antiga do Sporting e está livre 

ANDEBOL 

Per 

EDITE DIAS 

Z
UPO EQUISOAIN já não é 
treinador do Sporting, não 
resistindo à derrota com o 
FC Porto, há três dias. 
Após estar a vencer por 

26-19,-a 11 minutos do fim, a equi-
pa orientada pelo espanhol sofreu 
um parcial de 0-8. 

Sem perdão para os adeptos que, 
ainda no pavilhão, imediatamen-
te pediram a cabeça do técnico com 
assobios e vaias: 'Vai para casa', 
quase ao mesmo tempo que pe-
diam Ljubomir Obradovic para o 
seu lugar. Aliás, o antigo treinador 
do FC Porto é uma paixão antiga 
também dos responsáveis leoni-
nos e chegou a estar em cima da 
mesa de Bruno de Carvalho, que 
pode até decidir reavaliar se este 
namoro antigo pode concretizar-
-se, dado que o sérvio está livre 
depois de ter saído da seleção do 
Montenegro, onde rumou depois 
dos seis títulos consecutivos que 
ajudou o FC Porto a conquistar. 

Para já, o treinador adjunto, Hu-
go Canela, vai assumir interina-
mente o comando, podendo, in 

clusive, ficar até ao final da época. 
No ano passado, o Sporting 

não venceu nenhuma das pro-
vas em que estava envolvido, 
sendo afastado cedo na EHF, 
perdendo a final da Taça de Por-
tugal para o Benfica e ficando fora 
da discussão do título nas meias-
- finais do play-off com o ABC. No 
final da época o presidente Bruno 
de Carvalho deu um voto de con-
fiança ao antigo selecionador por-
tuguês e permitiu uma revolução 
no plantei, com a saída de vários 
atletas e a contratação de sete es - 
trangeiros, quase todos interna-
cionais, formando plantei de luxo. 

E, neste momento, o Sporting 
ainda pode vencer todas as com - 
pet ições . Está nos oitavos da 
Challenge, nos quartos da Taça e 
tem seis pontos de atraso para o 
FC Porto, quando faltam quatro 
jornadas para o fim da primeira 
fase, seguindo-se o Grupo A com 
metade dos pontos amealhados. 

Zupo chegou na época 
passada e teve carta 
branca do presidente 
que agora disse basta 

Espanhol fol 
selecionador 
portuguès 
em 1999, 
durante a 
qualificação 

para o 
Europeu- 
-2000 

MAIS DESPORTO 
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Maiat is querem 
lugar no Grupo A 

Avanca defende sexto lugar e 
sonho de manter-se no grupo que 
vai discutir o título de campeão 

A deslocação do Madeira SAD a S. Mamede 
é. teoricamente, o encontro mais 
desequilibrado dos quatro que completam 
a 22.' ronda das 26 desta fase inicial do 
Andebol 1. E em Aguas Santas que o jogo 
promete mais luta, dado que em causa está 
o sexto lugar, o último que da acesso ao 
Grupo A que discutirá o titulo e as 
competições europeias. Um ponto separa 
os maiatos (71 do Avanca (61 e o seu 
impressionante campeonato até ao 
momento. E. D. 

CALENDÁRIO 
4 Andeboll 22.1omada+ Hoje 

AA S Mamede—Madeira, SAD 15.00 h 
Pavilhão Eduardo Soares, em S. Mamede 
Aguas Santas PAllaneza—Avanca IJLOO h 
Pavão do Águas Santas, na Mala  
AC Fafe—ISMAl larlek 
Pavilhão Municipal, em Fafe 
Arsenal—Sp. Horta 
Pavilhão Flavio Sa Leite. em Braga 
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ANDEBOL 
Grilo marca seis em França 
O internacional português Nuno 
Grilo marcou ontem seis golos no 
êxito do Creteil frente ao lvry, em 
partida da I Divisào , em França. 
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Portugal no Mundial praia 
Portugal confirmou a presença no 
Mundial de andebol de praia sub-17, 
entre 11 e 16 de Julho, na praia de Flic 
en flac, nas ilhas Maurícias. 
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ANDRÉ 
CARRILLO 

O peruano do 
Benfica marcou 
um bom golo 
a culminar uma 
grande jogada 
coletiva. O líder 
bateu em casa 
o Arouca (3-0). 

Y J 

ZUPO 
EQUISOAIN 
TREINADOR DE ANDEBOE. 

O espanhol não 
resistiu à derrota 
em casa com 
o FC Porto na 
liga de andebol 
e acabou por ser 
demitido de téc-
nico do Sporting. 
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ANDEBOL - SPORTING 

ZUPO DESPEDIDO 
O espanhol Zupo Equisoian já 
não é treinador da equipa de 
andebol do Sporting. O despe-
dimento surge após a derrota 
(26-27) dos leões em casa com 
o FC Porto, depois de terem es-
tado a ganhar por sete golos. 
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PROVA DE ANDEBOL 
PARA ESTUDANTES 
a  Estão abertas as inscri-
ções para uma maratona de 
andebolentre alunos do Se-
cundário de Portimão, La-
goa, Lagos e Silves, no dia 11 
de março, emPortimão. 
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ANDEBOL 
ZUPO IGUAL 
A JORGE JESUS 

Zupo é técnico de andebol 

3  Grandes orçamentos 
para o objetivo de serem 
campeões. Jorge Jesus no 
futebol e Zupo Equisoain no 
andebol sofrem do mesmo: 
estão longe da liderança e 
são criticados pelos adep-
tos. Jesus já teve o seu quê 
de contestação. Recente-
mente foi o espanhol a co-
nhecer a fúria dos adeptos 
leoninos após derrota com o 
FC Porto depois de ter esta-
do a vencer... por 7 golos. s 
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José Costa e Carlos Resende fizeram ontem antevisão ao jogo de hoje 

()homenagem 

Hoje ao intervalo do jogo ABC/UMinho-HBC Nantes 

Paulo Morgado, Tchikoulaev, Galambas, 
David Cunha e Carlos Brito presentes 

Paulo Morgado, Victor Tchikoulaev, Carlos Galambas, David Cunha e Carlos 
Brito são alguns dos vice-campeões europeus de andebol em 1994 que ao 
intervalo do jogo ABC-1-16( Nantes, vão ser chamados para uma distinção 
pelo desempenho competitivo naquele ano. Outros como Alvaro Martins, 
Rui Almeida e PauloTorres não deverão estar devido a compromissos profis-
sionais que não permitem a deslocação, nesta data, a Braga, Por outro lado, 
além dos jogadores serão homenageados o dirigente Artur Monteiro, o mé-
dico Aparício Braga e o enfermeiro Júlio Machado. 
O vice-presidente do ABC, Guilherme Freitas, explicou ontem aos jornalistas 
a homenagem de hoje. "Achámos que seria agora o momento propício para 
uma homenagem aos que foram à final da Taça dos Campeões Europeus. 
Achámos que era a altura ideal porque era o último jogo em casa da Liga 
dos Campeões", disse. Aquele dirigente acrescentou que foram convidados 
todos os elementos que fizeram parte da equipa, revelando que a maior 
parte vai estar hoje pessoalmente no Parque de Exposições, mas os que por 
motivos profissionais não têm possibilidade de estar hoje em Braga vão 
fazer-se representar. 

ABC recebe Nantes 
em saída dos campeões 
HOJE As 15.30 horas, no Parque de Exposições de Braga, em jogo com o 
HBC Nantes, o ABC/UMinho sai da Liga dos Campeões Europeus de andebol. 

ANDEBOL 
Rui Serapicos 

Os franceses do HBC Nantes 
apresentam-se hoje em Braga, 
na última jornada do Grupo D, 
com a passagem à próxima fase 
da Liga dos Campeões garantida 
mas motivados para preserva-
rem o primeiro lugar que pode 
ser vantajoso no sorteio. Com  15 
pontos, os gauleses têm mais 
dois que o Zaporozhye, que dis-
puta o último jogo do grupo no 
recinto do acessível TTH Hols-
tebro da Dinamarca. 

O A.BC/UMinho, em caso de 
vitória evita terminar este grupo 
em último lugar. 
"Resta-nos esperar que seja um 

jogo de aprendizagem, na medi-
da em que não nos dirá nada em 
termos de resultados", comentou 
ontem Carlos Resende, o treina-
dor dos bracarenses, reconhe-
cendo na equipa adversária uma 
"classe mundial". 

Questionado se nesta edição da 
Liga dos Campeões, em que o 
ABC arrisca a sair na última po-
sição do Grupo, Resende real-
çou "muita qualidade" dos clu-
bes adversários. Destacou pela 
positiva os ucranianos do Zapo-
rozhye, que são actuais segun-
dos classificados do grupo. 
Por outro lado, reconheceu, pe-

la negativa que o desempenho 
dos minhotos não correspondeu 
ao esperado, mas lembrou que a 
equipa foi num curto período de 
tempo atingida por cinco lesões. 

• • • 
"No geral, a equipa está 
estudada. Poderei ajudar 
em pormenores. Um dos 
guarda-redes jogou no ano 
passado comigo pelo 
Montpellier. Por aí, posso 
ter algumas dicas sobre 
como ele gosta 
de trabalhar". 

José Costa 

jogador do ABC/UMinho 

ex-Montpellier (França) 

Tem 18 anos 

Estrangeiro chama 
por André Gomes 
O jovem lateral do ABC, 

André Gomes, nascido em 
Braga em 1998, está a receber 
propostas tentadoras de outros 
clubes, incluindo alguns de 
campeonatos estrangeiros, re-
velou ontem Carlos Resende, 
qundo qustionado sobre as al-
ternativas à recente saída de 
Nutro Grilo para França. 

Luís Santos 
Também haverá lugar 
a urna homenagem 
ao presidente honorário 
da Federação Portuguesa 
de Andebol, Luís Santos. 
"A ele muito se deve 
a presença do ABC na final 
com o Teka", vincou, 
lembrando que "havia 
dificuldades'. 
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ANDEBOL  15.30 HORAS NO PEB 

ABC recebe Nantes na despedida 
da Liga dos Campeões 
Pág. 24 
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Andebol
Arsenal recebe o SC Horta a pensar
no quarto triunfo da temporada
Duelo entre equipas que lutam pelo mesmo objectivo da manutenção co-
loca, hoje, frente-a-frente as formações do Arsenal Andebol  e o SC Horta,
que estão separadas, neste momento, por apenas quatro pontos na tabe-
la classificativa (12.º e 13.º lugares respectivamente), apesar dos braca-
renses terem mais dois jogos disputados. O jogo é relativo à 22.ª jornada
da fase regular da prova e tem início marcado para as 21 horas, no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite. Para além deste duelo, relativamente à 22.ª jornada
da II Divisão, disputam-se ainda os jogos entre Águas Santas e Avanca, AC
Fafe e ISMAI e São Mamede e Madeira SAD. Os restantes três encontros ti-
nham sido antecipados e já foram disputados, com o Boa Hora a perder
por 26-39 com o Benfica, o FC Porto a vencer por um golo de diferença
(26-27) em casa do Sporting e o ABC/UMinho a receber e derrotar, ainda
que com algumas dificuldades, a equipa do Belenenses, por 32-29.
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Madeira SAD vem de um bom jogo diante do Sporting, apesar da derrota. 

Ganhar em São Mamede 
é obrigatório 
O Madeira Andebol SAD cumpre 
hoje, a partir das 16 horas, em casa 
da Académica de São Mamede, 
mais um importante encontro da 
fase regular do campeonato nacio-
nal da I Divisão em seniores mas-
culinos. 

Uma partida perante o último 
classificado e onde os comandados 
do técnico Paulo Fidalgo estão 
obrigados a não dar espaço ao seu 
adversário e somar os três pontos 
em disputa. 

Este encontro dá início a um mi-
cro ciclo competitivo importante, 
que vai terminar com a recepção ao 
imbatível FC Porto no próximo dia 
1 de Março no Funchal. Antes, ain-
da no Funchal, o Madeira SAD vai 
receber o Arsenal e o Sporting da 
Horta, a quem também tem de, 
obrigatoriamente, vencer. 

Com 21 jornadas realizadas o 
Madeira SAD segue na quinta po-
sição com 44 pontos. Já a Acadé-
mica de São Mamede está em últi- 

mo com apenas 24 pontos. Regis-
te-se que nesta ronda os grandes 
adversários dos madeirenses na 
luta por um lugar na fase final, 
Avanca e Águas Santas irão de-
frontar-se, um desfecho a ter em 
conta para o lado da formação da 
Região. 

Entretanto, na II Divisão, o Marí-
timo cumpre a Norte uma dupla 
ronda. Hoje a partir das 15 horas 
actua contra o Gondomar Cultural. 
Amanhã, os verde-rubros jogam 
frente ao Boavista às 17 horas. 

Madeira no Inter-regiões 
Por sua vez, a selecção da Madeira 
de iniciados femininos irá realizar 
este fim-de-semana três jogos rela-
tivos à primeira fase do torneio de 
selecções regionais. 

Esta prova que irá decorrer em 
Loulé, nomeadamente no pavilhão 
Moniz Pereira, juntará para além 
da nossa selecção as formações de 
Lisboa, Leiria e do Algarve. H.D.P. 
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A 
atual direção do 
ABC/UMinho vai 
prestar, durante o 
intervalo da parti-

da desta tarde, uma ho-
menagem à equipa acade-
mista que chegou à final 
da Taça dos Campeões 
Europeus, em 1993/94, 

equipa chegou à final da "champions" em 1993/1994

então perdida para o 
Teka Santander (decisão 
a duas "mãos" favorável 
aos espanhóis). 

Segundo adiantou Gui-
lherme Freitas, adminis-
trador do ABC, estão já 
confirmadas algumas pre-
senças na cerimónia, co-

mo as de Paulo Morga-
do, Carlos Galambas ou 
Viktor Tchikoulaev. Ou-
tros antigos jogadores que, 
apesar de ausentes por ra-
zões pessoais e profissio-
nais, far-se-ão representar 
no Parque de Exposições 
de Braga por familiares 
ou amigos. 

Além do plantel, o tri-
buto estende-se a Jorge 
Rito, Aparício Braga, Júlio 
Machado e Artur Montei-
ro, elementos que com-
punham a equipa técnica, 
liderada por Aleksander 
Donner, falecido em 2013.  

«Vamos também home-
nagear Luís Santos, pre-
sidente honorário da Fe-
deração de Andebol de 
Portugal, que foi muito 
importante para que nes-
sa altura pudéssemos che-
gar à final», revelou Gui-
lherme Freitas. 

A
n

tó
n

io
 S

ilv
a

Lembrança que será entregue a cada homenageado 

Direção do ABC homenageia 
vice-campeões da Europa
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andebol

Zupo deixa comando do Sporting

O treinador espanhol Zupo Equisoain já não é trei-
nador da equipa de andebol do Sporting, anunciou o 
clube em comunicado, com Hugo Canela a assumir o 
cargo interinamente. Os leões explicaram que a liga-
ção entre as duas partes terminou «por mútuo acordo». 
Equisoain deixa a equipa no segundo lugar do campeo-
nato, a seis pontos do Porto, dois dias depois de ter so-
frido uma derrota caseira com os dragões, por 26-27, 
depois de os lisboetas terem estado a vencer por 26-19.
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ropeia de andebol. 
No Parque de Exposi-

ções de Braga (15h30), o 
campeão nacional por-
tuguês, último do gru-
po C, defronta o Nan-
tes, primeiro classificado 
e que esta época apenas 
foi derrotado em duas 
ocasiões.

abc despede-se hoje da liga dos campeões já sem qualquer hipótese de apuramento (15h30, no peb)

«Eles estão na posi-
ção que queríamos es-
tar. É um jogo que não 
nos diz praticamente na-
da, mas é um momento 
de aprendizagem para 
os nossos atletas, fren-
te a uma equipa de clas-
se mundial», respondeu 
Carlos Resende na tarde 

de ontem, seguindo-se 
um balanço do treinador 
à presença academista na 
"Champions”. 

«Tivemos adversários 
de qualidade, mas tam-
bém houve demérito nos-
so. Queríamos ficar nos 
dois primeiros lugares, 
mas o contexto não foi o 
mais favorável devido às 
sucessivas lesões; de um 
momento para o outro fi-
cámos sem cinco atletas 
e isso foi preponderante. 
Com a equipa toda dis-
ponível acredito que se-
ria completamente dife-
rente», declarou. 

André muito cobiçado 
A saída de Nuno Grilo pa-
ra o Creteil, também de 
França, foi analisada por 
Carlos Resende. 

«Só mostra que o ande-
bol português não tem po-

 JOSÉ COSTA LIMA

S
em hipóteses de apu-
ramento para a fase 
seguinte da Liga dos 
Campeões, o ABC/

/UMinho despede-se ho-
je, de forma oficial, da 
fase de grupos da maior 
competição de clubes eu-

A
n

tó
n

io
 S

ilv
a derio no panorama euro-

peu. Estamos a lutar pelo 
título e não temos capaci-
dade para segurar o joga-
dor», atirou, elogiando o 
seu sucessor nos minho-
tos. «O André Gomes está 

josé costa vai estrear-se na fase de grupos 

«Pronto a ajudar o clube do meu coração» 

José Costa perdeu boa parte da época devido a lesão 
e, por essa razão, apenas hoje vai estrear-se na fase de 
grupos da Liga dos Campeões. 

«Sinto-me cada vez melhor a nível físico e quero 
muito jogar, não tanto pela ansiedade do jogo, mas por 
ser na minha cidade e por poder jogar a Liga dos Cam-
peões pelo clube do meu coração. É pena só acontecer 
agora...», disse o pivô, ele que conhece bem o Nantes, 
sobretudo pela passagem pelo campeonato francês, 
ao serviço do Montepellier. 

«O Nantes tem vindo a investir muito e está a cres-
cer a nível europeu e, prova disso mesmo, foram à 
final da EHF no ano passado. Porém, nós queremos 
vencê-los», fechou. 

a ser cobiçado por muitos 
clubes nacionais e estran-
geiros e com propostas 
bastante vantajosas. Po-
de vir a ser melhor que 
o Nuno Grilo... mas tudo 
depende dele», concluiu. 

José Costa e Carlos Resende fizeram, ontem, a antevisão ao jogo com o Nantes

«Tudo seria diferente sem tantas lesões»
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A18Record: Classe de campeão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-02-2017

Meio: Futebol 365 Online

URL:http://www.futebol365.pt/artigo/165163-record-classe-de-campeao/

 
O jornal  Record  diz hoje que um  Golão de Carrillo e bis de Mitroglou colocam pressão no FC Porto , e
que o  3-0 foi obra de arte do peruano .  Carrillo: Foi a minha melhor exibição pelo Benfica ,  Jonas
espera reunião com Vieira ,  Ederson expulso falha Braga ,  Lito Vidigal no Maccabi Telavive , adianta o
 Record . Sporting: Jesus atento a Mané; Terapia de choque na B, João de Deus em risco; Matheus,
Ryan Gauld e Francisco Geraldes podem ser 'reforços'; Zupo despedido no andebol; V. Guimarães-FC
Porto (20h30): Soares volta a 'casa' a pensar no título; Pedro Martins sem medo:  Pode ser o clique
que nos falta ; Angola: Tragédia no Girabola, 17 mortos no jogo inaugural. Siga-nos no, noe no.
 
por Redação, publicado a 11-02-2017 às 08:24
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O treinador espanhol Zupo
Equisoain já não é treinador
da equipa principal de an-
debol do Sporting, anunciou
ontem o clube em comuni-
cado, com Hugo Canela a
assumir o cargo interina-
mente. Os leões explica-
ram, em comunicado, que a
ligação profissional entre
as duas partes terminou
«por mútuo acordo».
Equisoain deixa a equipa no
segundo lugar do campeo-
nato, a seis pontos do líder
FC Porto, dois dias depois
de ter sofrido uma derrota
caseira com os dragões, na
quarta-feira, por 26-27, de-
pois de os lisboetas terem
estado a vencer por 26-19.
Hugo Canela terá Luís Cruz
como coordenador técnico
da formação e adjunto.

ANDEBOL
ZUPO EQUISOAIN DEIXA 
COMANDO DO SPORTING
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ASEN 
ANDEBOL 

Hoje 
i. 10.'lornada 
ABC-Nantes 
15h30, Parque de Exposições Braga 
Amar Korijicanlri/0ino Konlicanln(BEI) 
TAçAEIF  FasAC.i.r.YPW,lornada 
Midtjylliarii-FCPaeto Porto Canal (17h00) 
15h00. Dinamarca 
KonstaltinosKa~~chaildis(GRE) 
MT Melsungeo-Berdka 
18h30. Alemanha 
Péter Herczeg/ Péter Südi (HUN) 

27.' jornada 
Ac. São PAarnede-Madelra SAD 
1Sh00.Pav. Eduardo Soares 
Fernando Costa/ Diogo Teixeira 
Águas Santas-Ayanca 
18h00, Pav. Aguas Santas 
Daniel Freitas/ César Carvalho 
AC Fafe-ISMIU 
18h00, Pav. Mun. Faf e 
Mário CoutInho/ Ramiro Silva 
Arsenal- Sporting da Horta 
21h00, Pav. Flávio Sá Leite 
Vânia Sá/ Marta Sá 

BASQUETEBOL 

Hoje18 'Jornada 
Benlica-r:Ahreirense BTV1 
15h00, Pav Fidelidade 
C Santos/P. Rodrigues/i. Gouveia 
Mala Basket-CAS Madeira 
15h00, Pav. Mun. Nortecoope 
P. Maia/P. Lourenço/F. Ferreira 
Electrico-Lusttánia 
16h00, Pav. Mun. Ponte de Sor 
P. Coelho/P. Cunha/R. Santos 
Amanhã 19.lornada 
Sampaerese-Benflca 
16h00,Pav.Serafirn Marques 
P.Coelho/R. RIbeiro/R.Sevedno 
Eléctrico-C.1W Madeira 
16h00, Pav. Mun. Ponte de Sor 
S. Silva/1. Lopes/ D. Oliveira 
011yeirense-lardtánia 
18h00, Pav. Dr. Salvador Machado 
L. Lopes/H. Silva/1. Lopes 
V.Guimarães-Maia Basket 
18h00, Pav. Vitória Guimarães 
N. Monteiro/D. Morals/R. Santos 
FC Porto-Oyarense PortoCanal 
18h00, Dragão Caixa 
P. Marques/J. Cabral/D. Martins  
Gaitas Barreiro-011aburn 
18h00, Pav. Mun. Luís Carvalho 
G Santos/J. Abreu/B. Alvarinhas 

HÓQUEI EM PATINS 
Hoje 

  

14.. Jomaáa 
BarcHos-FC Porto 1V124 
16h30, Pav. Mun. Barcelos 
L Peixoto/R. Leão/P. Figueiredo 
Sp.Tornar,r-andelfria 
17h00, Pav. Mun. Cidade de Tomar 
0. Panza/S. CoelhoN. Femandes 
Vaiongo-Beilfica 
18h30, Pav. Mun. Valongo 
M. Guilherme/1. Duarte/P. Silva 
RibadeAve-011veirense 
18h30, Pav. do Riba de Ave 
A.Santos/M. Fernandes/J. Pereira 
HCTurquel-Paço de Arcos 
211100, Pavilhão do Turquel 
P. Rainha/J. Teixeira/O. Ramos 
Juventude Vlana-Sanjoanense 
21h30, Pav. Monserrate 
J. Pinto/R. Torres/P. Sousa 
Vaiença-Spertie 
21h30. Pav. Desportivo Valenr,a 
P.Almeida/F. Cardoso/J. Mendes 

VOLEIBOL 
Hoje 

tf,' jornada 
Casta° da Mala-Lebeões 
17h00, Pav. Castólo Mala GC 
António Moreira e Hékler Lainho 
VC Vlana-Sp. Espinho 
18h00, Pav. Mun. St.. Maria Maior 
Rui Carvalho/Paulo Cunha 
Essnoilz-V. Guimarães 
15h00, Pav. Esmorlz GC 
Ricardo Ferreira/Jose Ferreira 
Fonte Bastardo-AU. Madalena 
18h00, C. Desp. Vitorio° Nemésio 
Jaime Eloy/He lio Onnonde 
Ac.S.Ilarnecle-Ac. Espinho 
18h00, Pay. Eduardo Soares 
VItorGonc alves/lose Caramez 
Benfica-Caldas 
15h00, Pavilhão N.° 2 da Luz 
Se rgio Perelra/Diogo Palma 
Amanhã 

1/4 final 
Castelo MairEernoriz 
17h00, Pav. Castélo Mala 
Nuno Teixelratloão Monteiro 
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FC Porto joga hoje na Dinamarca 

FC Porto e Benfica na Taça EHF 
Duas equipas portu-
guesas começam, 
hoje, a disputar a fase 
de grupos da segun-
da prova europeia 

••• FC Porto e Benfica come-
çam hoje a disputar a fase de 
grupos daTaça EHF. Dragões e 
águias apostam em ficar nos 
dois primeiros lugares das res-
petivas poules, os que darão 
acesso aos quartos de final, o 
que, a suceder, acontecerápela 
segunda vez a uma equipa 
portuguesa, depois de o Spor-
tingláterchegadoem 2013/14 
(eliminado pelo Pick Szeged, 
que viria a ganhar a competi-
ção. O FC Porto entra nesta 
fase com a curiosidade de ser a 
única das 16 equipas que pas-
sou pelas três rondas anterio- 

res, enquanto o Benfica, pelo 
facto de ter sido vice-cam peão 
nacional na época passada, 
cumpriu menos uma elimina-
tória. Para os portistas, o início 
da campanha tem lugar na Di-
namarca, frente ao 
Midtjylland, sendo os outros 
adversários os alemães do Go-
ppingen e os espanhóis do 
Granollers, onde joga Jorge 
Silva. "Este grupo só tem equi-
pas boas e nós somos urna de-
las. Tendo em conta que acre-
ditamos que podemos passar, 
somos candidatos", disse an-
teontem António Areia. 

O Benfica inicia a caminha-
da naAlemanha, no recinto do 
Melsungen. Os outros adver-
sários serãoAnaitasuna, de Es-
panha, onde joga Filipe Mota 
e o Cocks, da Finlãndia, onde 
atua Tiago Silva. "Estamos a  

lutar e a trabalhar para estar 
bem nesta fase de grupos. Es-
tamos com muita vontade de 
fazer um bom apuramento, 
apesar de sabermos que é difi-
ciL De quatro equipas, passam 
duas e vamos dar o máximo 
para nos qualificarmos", refe-
riu o técnico encarnado Ma-
riano Ortega. —ffliourronaao 

CALENDÁRIO 

tVOM5h00 
19102"30  FC 

irretrageellen 
12,03,18h00 Gessollen«Porte 
25/0Melb00  POW104~11001 
1/04,18h30 COIffip~Porlo 

O  
11/02,10M0 

1~100 eil~11~1111  
4/C%131100.  ~kik • 
11(03,145h00 sennercolai 
25/4:41iiffi-~joie 
1/04,19h00 Andlaiuna4anfka 
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ci 
S 
Javier Zupo Equis.  oain não resistiu à derrota frente ao FC Porto 

• O dia foi agitado, ontem, em Alvaiade e há já vários nomes em carteira para suceder ao 
técnico espanhol: ex-portista é o favorito, mas Resende e Paulo Fidalgo estão também na corrida 

Zupo
bradovicS 

deixa porting 
e O pode alizar 
Em comunicado, os leões 
anunciaram a saída do 
técnico espanhol e 
informaram que o coman-
do interino da equipa é da 
responsabilidade do antigo 
jogador e ex-treinador 
adjunto Hugo Canela 

RUI MAMARAM 
Javier Zupo Equisoain já 

não é treinador do Sporting, 
tendo os leões anunciado on-
tem a decisão. "O Sporting 
Clube de Portugal informa 
que, por mútuo acordo, termi-
nou a ligação profissional que 
mantinha com o treinador 
Zupo Equisoain", lia-se no co-
municadodosverdeebrancos, 
que informava ainda ter sido 
entregue a Hugo Canela "in-
terinamente" as funções de 
treinador principal da equipa, 
coadjuvado por Luís Cruz, 
coordenador técnico da for-
mação. 

O antigo jogador, que era ad-
junto do técnico espanhol, as-
sume por agora o comando da 
equipa, mas a direção leonina 
está já a tratar da sucessão do 
antigo campeão europeu pelo 
Portland San António, com 
três nomes em cima da mesa: 
Ljubomir Obradovic, Carlos 
Resende e Paulo Fidalgo. 

O sérvio, recente hexacam-
peão pelo FC Porto - venceu 
os seis últimos campeonatos 
nacionais do inédito hepta dos 
portistas - é o preferido, dada 
a larga experiência que tem, 
provas dadas e profundo co-
nhecimento do andebol por- 

EllITAS 

Zupo deixou o Sporting 
após a terceira derrota da 
época: FC Porto, no Dragão 
Caixa (29-28), ABC, em 
Lisboa (23-26), e FC Porto, 
em Lisboa (26-27) 

tuguês. Obradovic, que em 
1993/94 também foi campeão 
nacional pelo Belenenses, 
tem 62 anos e está livre depois 
de ter deixado a seleção do 
Montenegro. 

Carlos Resende, que venceu 
o primeiro título do já referido 
hepta do FC Porto, está ao ser- 

viço do ABC, que na tempora-
da passada levou à conquista 
do Campeonato, Supertaça e 
Taça Challange. Aos 45 anos, 
não é a primeira vez que é fa-
lado para orientar os leões. 

Paulo Fidalgo, há muitas 
épocas no Madeira SAD, é o 
mais novo, com 41 anos, sen-
do o trabalho que desenvolve 
também apreciado em Alva-
iade. 

Leões ainda vão à Luz 
A seis pontos do FC Porto, líder do campeonato só com 
vitórias, as contas do Sporting complicaram-se após 
derrota de quarta-feira frente aos portistas. Com  seis 
pontos de atraso - na segunda fase as equipas passam com 
so% dos pontos -, os leões ainda têm uma deslocação ao 
Benfica. O primeiro jogo é no Restelo, depois recebem o 
ISMAI, vão à Luz e fecham com a visita do Avanca. 
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Aadebel -Uge dea Campeões (Fase de Grupos) -
ABC Mantes (15.30). 
Taça EHF (Fase de Empo& - Rimada 1)- Grupo 8 
Midbytland-F C Porto (15) Grupo 0 • Melsungen -Bentica 
(18 30) 

Dbesatt Nadand Fasa) - At S Marnede-Martena 
SAD (16) Aguas Santas Avara (18). Fate-Maia 'r5titAi 
(18).  Ap,m,31Devews-Sp Horta (21) 
Asloriswa-  Campeonato de Portugal ~os ara 
Phaa Coberta As 14 horas no Expncentro do Pombal 
Rempoidoel Uga Fado) - Benfica-Oliverrense (15) 
MaiaBasket-CAB Madeira (15), Dec toco- Lusitánia (16) 
Cannorna - 23.,  Shiorn Intarnadanal de Fobia. - As 
15 noras treinos 1~5 na Pra.) das Fontainhas em krta - 
MAI! 
Ralhei -  Up - Tonaela- Cri/eme (U 45) V Setubar 
Chaves (16), Estisol-P Ferreira (1815) V Guimar3es -F C 
Porto (20 30) 
LigaPro - U. Madeira-Academica (15) Famalitau • Braga 
B (151 F C Porto B-Freamunde (15). C %Ode- Penalkii 
(15). SP COVIlhà-POCUTOneaSe (IS). Fate-01hanense (15) 
Benbra R- Aves (161 Varom-~es (16)  

k F. Algarve -1' ~silo - Esp Lagos-Lagoa, Imortal-
Messinense. Quarto%) 11 Esperanças, Culatrense-Quar-
telrense, Faro Benta a Ferreiras, Silves- Moncarapat hen-
se logos às 15 tiras 
A. F. Poeto - ~sio da Honra - Vila FC -Nun'AlvareS (15). 
2., - Sêne 1 Candial 8-1 Milheiros (15). S Fera- 
AC Mineras (15). Goodirn Maca-5 Pedro Fins (15). et G 
Cosia -Sp Cru/ (15 Mun Sobrado) Sem 2. Codessos-
Pus Carnoso (15). Frazao-Eklugadense B (151 Pena-
maior-Monte COMova (15) 
Juniores -1.9  ~sio (1.,  Fase) Sêne 1 Foz- Pasteiel-
ra (13), Valadares-CiambrOes (131 Nogueirense-Salguei-
ros 08. 01 Douro-Leixões, Boavesta- Infesta, Padroense-
Candeia. Candal-Mala Lidador (13). Fragosa Mala -No 
Ase Sene 2 - NiadOs-  Paredes, Lousa%) - Alpendorada 
(13). 5 Maninho -Mac >era. Vaionguense -Adenerrse Ama-
rante-E Ferveres. Rebordosa -Trofense, Goodemar -Fel-
queiras 1932 logos as 15 horas.  
Ananis - Dholisao (L,  Fase) -Sene 1 1-cures-Soa-
i/mia (15) Sede 2 - Sousense-Trofense (15). P Ferreira-
Freamunde (15) 
lindados - 1,  (Maio (1' Fase) - Serie 1 SaNuerroS  

08 Mana lidada (11) 
Infanda -1.,  Dialsioa.,  Fans) - SEne 1 - Emiesin- 
de-Varzlm (16), Salgueiros 08 Mala Lidador (13 - campo 
Viso). Arcozelo-Candal, ato Ave -Boavtsta, Nogueaeme -01 
Doso (17151 S Rio Tinto-Dragon Force (17151 Avinres 
Combrees (1315) Serve 2 Trofense -Frearnunde (1315) 
Arnarance-E Fanzeres (13 151 Gondornar -Calçada (17151 
Aves. Paredes. 5 Maninho- P Fervera (1315), Tesense-
Persabel Meneasse-Souservse logos as 15 horas 
Rosal - Liga Fane) - Bentrca-VInhars (20) L Porto 
Salvo Fundao(19), Sao ktao-Pinhelrense (16), Quinta 
Lombos -Sporting (18 301 Belenenses-Modtcus (18), Bu 

rinhosa -Futsai Azemers(17 30). Braga-Rio Ave (16) 
lelegaal em ~na - Okink Obdurai - Bancelm 
F C Pano (16 30).5p lomat - Candetana (171 AD Vaion 

Bentica (18 30), Riba d'Ave -Oirverrense (18 30). Ti, 
quer-Paço Arços (21). Valenr,a• Sporting (21301 ias Sia 
na -Sanioanense (2130) 
Vallalbel DivisSo Nadem, (1.8  Fase) - Esm(xii V 
Golm.uaes (15), Castelo Mala-LericOeS (17), Benta.) -Cal 
das (17), VC Viana Sp Espinho (181 Fonte Bastardo CA 
Madalena (19) Ac 5 Mantedie- Ac Espelho (19) 
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Sporting 
rescinde com técnico 
Zupo Equisoain 

O espanhol Zupo Equi-
soain já não é o treinador 
da equipa de andebol do 
Sporting. Clube e técnico 
acordaram a rescisão on-
tem, no rescaldo da derro-
ta com o F. C. Porto (27-26). 
Hugo Canela assume o car-
go de forma interina. 
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semáforo 

Fe, Nemo A. Amaral 

=regi« 

•
Dois golos plenos 
de oportunidade 
do avançado gre-

go abriram caminho à vitó-
ria tranquila do Benfica so-
bre o Arouca. Substituído 
antes do intervalo, devido 
à expulsão de Ederson, 
Miuoglou nem precisou de 
gastar muita energia, pou-
pando-a para o duelo eu-
ropeu com o Dortmund. 

Wallyson 
Reforço de inver-
no do Moreirense, 
o médio brasileiro 

não deverá recuperar de 
uma lesão a tempo do jogo 
de amanhã com o Spor-
ting. Desvinculado dos 
leões, Wallyson tinha uma 
oportunidade para mostrar 
qualidade diante de quem 
o dispensou, mas terá de 
esperar por outra altura. 

Zupo Equisaain 

•

A derrota em casa 
com o F. C. Porto, 
num jogo em que 

o Sporting esteve a ganhar 
por sete golos, foi o fim da 
linha para o técnico espa-
nhol. Dois dias depois, a 
equipa leonina deixou de 
ser treinada por Zupo Equi-
soain, que não foi capaz de 
travar o domínio portista 
no Nacional de andebol. 
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Opinião 
Adriano Rocha 

‘‘ 
O feito notável 
ca ecui32 
ce ancepd 
co F. C. Porto 
T cinta vitórias, nos primeiros trinta jo-

gos oficiais da temporada, é obra, 
algo que não está ao alcance de qual-
quer equipa, seja em que modalidade 

for. Mas em Portugal há uma que acaba de 
concretizar esse feito notável: a de andebol 
do F. C. Porto. 

Depois de a equipa azul e branca de fute-
bol ter derrotado a congénere do Sporting 
no rláçsico para a Liga - mais um marcado 
pelos também já clássicos erros de "castIng" 
de Jorge Jesus nos jogos grandes, desta vez 
a atirar o jovem Matheus Pereira às feras em 
pleno reino do Dragão -, os andebolistas 
portistas conseguiram uma sensacional re-
viravolta em casa do rival sportinguista para 
se manterem 100% vitoriosos. 

O treinador Ricardo Costa e os seus ho-
mens mostraram mais uma vez que estão 
empenhados em recuperar um título que 
na época passada lhes fugiu para o ABC. En-
tão, ao cair na meia-final, frente ao Benfica. 
o F. C. Porto viu esfumar-se a possibilidade 
de se sagrar octacampeão, ele que conquis-
tou durante este novo milénio 10 dos seus 
20 campeonatos nacionais. 

No duelo futebolístico, os dragões soube-
ram sofrer para, com muita felicidade e as 
mãos milagrosas de 'San" Casillas. reconhe-
ça-se. segurarem um triunfo que mantém 
viva a chama da luta pela recuperação do ti-
tulo, para colocarem um ponto final a três 
anos de jejum. Contudo, no andebol mostra-
ram ter aquele coração enorme que define os 
campeões. Conseguiram reagir a uma des-
vantagem que chegou a ser de sete golos, a 12 
minutos do fim, para, quase sobre o apito fi-
nal, não deixarem fugir a trigésima vitória. 

Ricardo Costa e jogadores têm hoje um 
novo desafio pela frente. Transpor para as 
competições europeias, no caso a Taça EHF, 
essa virtude vitoriosa interna. O HC 
Midtjylland. da Dinamarca, será o primeiro 
rival estrangeiro a tentar acabar com a épo-
ca imaculada dos dragões. 
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MUDAR O RUMO. Mauro de Almeida promete transformar o V. Setúbal 

Mauro de Almeida reuniu-se 
com investidor chinês 
EM Comas eleições de março ain-
da sem data definida, as movi-
mentações dos candidatos conti-
nuam a ser uma constante. Mauro 
de Almeida, o primeiro a formali-
zar a candidatura à presidência do 
V. Setúbal, encetou contactos com 
tim investidor nos últimos dias. 
Record sabe que o gestor, de 36 
anos, discutiu projetos para o Vi-
tória com um representante da 
lberia Universal, grupo chinês 
com interesses no sector imobiliá-
rio e de media em Portugal, e que 
é, por exemplo, acionista maiori-
tário da SAD do Sintrense. 

Depois do encontro mais,pro - 
veitoso na tarde de quarta - feira, 
as conversações alargaram-se a 
outros membros da candidatura 
durante um jantar que decorreu 
na cidade de Setúbal, antes dada a 
conhecer ao investidor. "Umpro-
jeto de vitorianos para vitoria-
nos," reiterou ao nosso jornal fon-
te oficial da candidatura. 

"Isto reflete a longa experiência 
qüe Mauro de Almeida tem em 
gestão, especialmente na despor-
tiva, e reflete o trabalho já de vá- 

rios meses de preparação desta 
candidatura e deste projeto", 
acrescentou. Tal como Mauro de 
Almeida referiu a Record na pri-
meira entrevista concedida na 
condição de candidato, o objetivo 
é "galvanizar o clube". Para tal, 
será necessário também ser trans-
parente, condição fulcral para a 
candidatura. "Tudo o que faz par -
te do projeto será apresentado 
como máximo de detalhe nomes, 
caras, funções, números, etc. 
Nada ficará em abstrato", apontou 
a mesma fonte, que promete mais 
novidades a breve trecho. 

AG com nomes definidos 
Em relação à mesa da assembleia 
geral do Vitória, já são conheci-
dos os nomes que integrarão a lis-
ta de Mauro de Almeida. O candi-
dato a presidente da AG será Pe-
dro Contreiras, engenheiro téc-
nico civil de 52 anos, sócio n° 640. 
O reconhecido vitoriano será 
coadjuvado pelo 'vice' António 
Santos, 62 anos, atual treinador 
de andebol no Vitória de Setúbal e 
sócio n°2.288. O F.M.S. 
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FRUSTRAÇÃO. Zupo Equisoain perdeu de forma inglória 

ANDEBO 

ZUPO NÃO RESISTE 
E DEIXA O SPORTING 
Leões rescindem com 
o treinador após derrota 
com FC Porto. Hugo 
Canela comanda equipa 

ALEXANDRE REIS 

®O treinador espanhol Zupo 
Equisoain.estádesaídadoSporting, 
não resistindo à derrota (26-27) 
com o FC Porto no clássico da 22* 
jornada da fase regular do Cam-
peonato. O adjunto Hugo Canela 
assumiu interinamente asfunções. 

A desilusão para com o técnico 
da direção verde e branca e dos 
próprios adeptos, que estiveram 
em grande número no Casal Vis - 
toso, deveu-se àinconsistência da 
equipa, super- reforçada esta épo-
ca pela mão do próprio Zupo Equi-
soain, a permitir uma recuperação 
de 7 golos e um parcial de 8-0 nos 
minutos finais frente aos dragões. 

Segundo os especialistas, Zupo 
esteve mal ao nível tático, pois não 
soube contrariar a defesa aberta 
(4x2) dos dragões, deixando no 
banco jogadores fortes no um 
contra um, como Carlos Carneiro, 
que poderia ter resolvido. 

Aliás, na época transata, então 
com um plantei muito diferente, 
assistiu-se ao mesmo na fase re-
gular, em clássico realizado no 
Seixal, com o FC Porto a vencer 
pelo mesmo resultado (27-26), 
após recuperação, também épica, 
de sete golos! 

Em consequência, o Sporting 
não pôde esperar mais e emitiu um 
comunicado: "O Sporting infor-
maque, por mútuo acordo, termi-
nou a ligação profissional que  

mantinha com o treinador Zupo 
Equisoain. O Sporting deseja a Zu-
po as maiores felicidades pessoais 
e profissionais. O professor Hugo 
Canela assumirá, interinamente, 
as funções de treinador principal 
da equipasénior, coadjuvado pelo 
professor Luís Cruz, coordenador 
técnico da formação. André Tei-
xeira manter-se-á como treina-
dor de guarda-redes. O Sporting 
deseja aos elementos da nova  

equipa técnica as maiores felicida-
des profissionais e pessoais." 

Obradovic foi primeira escolha 
Com este desenlace, ganha forma 
o regresso do treinador Ljubomir 
Obradovic a Portugal. O sérvio ti-
nha sido primeira opção dos leões 
antes de Zupo, mas estava ocupa - 
do com a seleção de Montenegro. 
O ex-selecionador Rolando Frei-
tastambém está referenciado. o 
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ZUPO  DESPEDIDO 
NO ANDEBOL  P 
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JUVENTUS 

APÓS MAU COMEÇO 

Bonucci elogia 
reação portista 

Bonucci, central da luven-
tus, não se deixa enganar pélo 
facto de o FC Porto ter começado 
a época em dificuldades. Semes-
pecificar se se referia à Cham-
pions ou ao campeonato portu-
guês, o italiano, de 29 anos, valo-
rizou a capacidade dê reação dos 
azuis e brancos. 

"O FC Porto não «das equipas 
melhor classificadas que nos 
calharam, mas terilos o máxi-
mo respeito, pois conseguiram 
recuperar depois de um mau 
começo" , referiu em entrevista 
à UEFA, elogiando de seguida o 
coletivo azul e branco: "Esta é 
uma equipa que tem jovens jo-
gadores interessantes e que não 
tem nada a perder. A luventus 
terá de estar no seu melhor para 
se qualificar." o 
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ANDEBOL 
22.,  jornada 

AC. S. MAMEDE 16h00 MADEIRA SAD 
ÃGLIAS SANTAS 18h0o AVANCA 

AC FAFE 18h00 MATA ISMAI 
ARSENAL 21h00 SP. HORTA 

SPORTING 26-27 FC PORTO 
ABC 32-29 BELENENSES 

BOA HORA 26-39 BENFICA 

CLASSIFICAÇÃO 
PIVED CMGS  

09  FC PORTO 66 22 22 0 O 676-509 
*SPORTING 60 22 19 O 3 728-547 
09 8ENFICA 56 22 17 O 5 663-542 
09  ABC 51 20 15 1 4 663-542 
09  MAD. SAD 44 21 11 1 9 627-578 
09  AVANCA 43 21 10 2 9 534-554 
09  Á. SANTAS 42 20 11 O 9 511-510  
0913ELENENSES 37 22 7 1 14 605-649 

MAIA ISMAI 36 20 7 2 11 539-576 
09  BOA HORA 36 22 6 2 14 565-689 
09  AC FAFE 35 21 7 O 14 532-616 
*ARSENAL 31 21 3 4 14 559-640 
09  SP. HORTA 27 19 2 4 13 471-569  
oba S. MAMEDE 24 21 O 3 18 453-605 
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