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ANDEBOL 

«Ainda podemos lá chegar» 
9 Frankis Carol não atira a too 
lha ao chão no que toca ao título 
nacional; Sporting recebe ABC 

Basicamente encostado á pare-
de após o empate na Luz, as hipó 
teses de chegar ao título para o Sp<>r - 
ting passam obrigatoriamente por 
tvencer as cinco partidas que res-
tam neste grupo A e esperar por um 

esaire clo FC Porto. A acrescentar 
isto, ganhar aos portistas por mais 

de dois golos no próximo dia 13 de 
maio! 

Neste espírito, os leões recebem 
oje o ABC, em partida antecipada 
a 6.' jornada - devido à 1." mão da 
aça Challenge, este sábado, na I to 
anda que mereceu o seguinte cl I 

Pt URU 8CNAVFNit IASA 

Frankis Carol afiança estar na luta do titulo 

mentário do cubano Frankis Carol: 
«O título pode estar mais difícil, 
mas ainda continuamos na luta. Te-
mos de cont inuar a acreditar no  

nosso trabalho, que ainda podemos 
lá chegar e que nada está decidi-
do.» 

Carol elogiou ainda o adversá-
rio: «Toda a gente sabe da qualida-
de que tem o ABC, mas estamos a 
preparar nos para isso. Continua-
mos a fazer o nosso trabalho com 
vista ao objetivo: a vitória.» 

Curiosamente, o Sporting ven-
ceu o atual campeão nacional nas 
duas deslocações a Braga, mas em 
casa perdeu na fase regular. E neste 
grupo A, entrou a ganhar ao ABC. «A 
vitória em Braga não teve a ver com 
tática. Foi mais por causa do traba-
lho defensivo que tivemos e o que te-
mos feito até agora. Aliás, é a partir 
da defesa que se começam a ganhar  

mffielemeNi 
CALENDÁRIO 
-+Andebol 1  4Grupo A 96 fornada $Hoje 

Sporting—ABC 20.00 h 
Pavilhão Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa 

4Em  atraso da 4.' jornada 4Grupo B 

Avanca—Ac São Mamede 2L00 b 
Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca 

jogos. Há que faze lo da melhor ma-
neira possível», sustentou o cubano. 

Pelo ABC, o treinador Carlos Re-
sende quer melhorar a equipa e 
sabe como: «Felizmente, vamos 
entrar na 2." volta, porque a 1." foi 
muito penalizadora, com um sal-
do negativo de 1 vitória e 4 derro-
tas. Identificámos o que fizemos 
menos bem, a eficácia da primei 
ra linha e defensiva. Se melhorar-
mos a finalizar na transição, pode-
mos melhorar e vencer os jogos», 
disse o técnico. H.C. 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Hoje, a partir das 20 horas, no
Pavilhão Municipal Casal Visto-
so, em Lisboa, o ABC/UMinho
procura começar da melhor for-
ma a segunda volta da fase final
do Campeonato Nacional de An-
debol da I Divisão. Pela frente
estará o Sporting e as dificulda-
des serão evidentes para as duas
equipas, mas os bracarenses es-
tão confiantes de que vão conse-
guir responder da melhor forma
à primeira volta negativa que
realizaram, conquistando o
triunfo no duelo desta noite, co-
mo referiu o treinador dos braca-
renses, Carlos Resende.

“Vamos entrar na segunda vol-
ta, sendo que tivemos um saldo
tremendamente negativo na pri-
meira, com quatro derrotas e
uma vitória, o que foi altamente

penalizador para nós. Identificá-
mos aquilo em que estivemos
menos bem - a nossa eficácia
nos nove metros não esteve me-
lhor e a nossa eficácia defensiva
nos ataques dos adversários do
exterior também não esteve bem
e isso aliado a alguma ineficácia
na finalização nas transições
também não ajudou - melhoran-
do esses três elementos, diria
que temos boas possibilidades
de vencer os jogos. Isto porque
tirando o jogo com o Benfica, os
jogos com o Sporting foram
equilibrados, assim como com o
Águas Santas e o Madeira SAD.
Rectificando, e não é preciso
rectificar muito, podemos entrar
naquilo que desejamos, que são
as vitórias”, considerou o técni-
co dos academistas, apontando a
vitória como único objectivo dos
bracarenses nesta sexto jogo da
fase final do campeonato.

“Rectificando pequenas coisas
podemos chegar às vitórias”
CARLOS RESENDE quer reagir com vitória, no início da segunda volta desta fase do campeonato, depois
de primeira volta negativa. Jogo com Sporting vai ser complicado, mas técnico acredita no triunfo.

DR

Carlos Resende quer reagir a uma fase menos boa com uma vitória sobre o Sporting
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VENCEDORAA equipa de Ini-
ciados do Alavarium - Andebol
Clube de Aveiro teve uma ca-
minhada 100% vitoriosa no 5.º
Torneio de Andebol Cidade de
Castelo Branco, que decorreu
entre os passados dias 12 e 15,
sob organização da Associação
Desportiva Albicastrense, e on -
de também estiveram presen-
tes as formações de Minis mas-
culinos e Infantis femininos do
clube aveirense.

O caminho para a conquista
do troféu do escalão de Inicia-
dos começou na fase de gru-
pos, onde a equipa de Aveiro
venceu Sporting “B” (27-14), Be-
lenenses (30-18), Albicastrense
(27-17) e Estarreja AC (24-14).
Numa fase já a eliminar, o con-
junto do Alavarium voltou a
vencer (33-16) o Albicastrense
na meia-final.

No jogo decisivo, com um
forte apoio vindo das bancadas
pelos jogadores das restantes
equipas e outras da região, o
Alavarium ganhou ao Bele-
nenses, por 28-25. O clube, ain -
da, viu José Machado, com no -

ve golos, cotar-se como o me-
lhor marcador do encontro, se-
guido por Francisco Gamelas
e Jorge Crespo (6), este último
o terceiro melhor finalizador
do torneio (44 golos).

Naquela que foi a terceira
participação dos Minis mas-
culinos do Alavarium neste, a
equipa liderada por César Fer-
reira quedou-se pelo quarto
posto, perdendo por apenas
um golo no jogo de atribuição
do 3.º e 4.º lugares, frente ao
NA Entroncamento.

Depois um bom começou na
fase de grupos, uma indispo-
sição que levaria vários joga-
dores ao hospital (dois deles fi-
caram internados durante a
noite), ditaria uma quebra fí-

sica e anímica na equipa. De
salientar, contudo, o excelente
desempenho de Afonso Fer-
reira, eleito pelas diferentes
equipas técnicas co mo o me-
lhor jogador do torneio, pré-
mio que acumulou com o de
melhor marcador, com 54 go-
los em sete jogos.

Já para as Infantis Femininas,
que não venceram qualquer
jogo, foi mais importante o for-
talecimento do espírito de equi -
pa, a aquisição de experiência
competitiva e a promoção da
aprendizagem, já que para al-
gumas atletas foi o seu pri-
meiro torneio, sendo também
a sua primeira época no ande-
bol, o que desde logo repre-
sentou um saldo positivo. |

Iniciados do Alavarium
100 por cento vitoriosos
em Castelo Branco
Andebol
Torneio

Jogadores do Alavarium que estiveram em Castelo Branco

D.R.
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Sérgio Loureiro

Com o aproximar do Verão, a
Associação de Andebol de
Aveiro tem em mãos um pro-
jecto arrojado e ambicioso, que
promete colocar a região no
mapa do Andebol de Praia a
nível nacional e europeu. Gon-
çalo Carvalho, presidente do
organismo que gere o andebol
aveirense, assume a intenção
de, a breve prazo, criar um
Grande Circuito a nível nacio-
nal, igualando-o aos dois já
existentes em Leiria e no Porto.

“O Andebol de Praia na re-
gião esmoreceu muito nos úl-

timos anos. Aliás, nos dois últi-
mos anos, o número de prati-
cantes desta modalidade bai-
xou drasticamente. Julgo que
é nossa obrigação inverter este
ciclo, tanto mais que temos
dois grandes exemplos em
Aveiro, que nos leva a pensar
assim e agir em conformidade”,
refere Gonçalo Carvalho.

Os exemplos a que o dirigen -
te se refere são, nem mais, nem
menos, que a equipa “Vakedo
Gaw”, equipa de Aveiro que é
cam peã nacional e joga a Liga
dos Campeões, e a formação
de “Os Tigres”, de Espinho, úni -
ca em Portugal que tem uma

escola de Andebol de Praia.
“Repare-se que, actualmente,
apenas existem dois Grandes
Circuitos, em Leiria e no Porto,
que apuram mais equipas para
a fase final nacional”.

“Porque em Aveiro não existe
um campeonato competitivo,
o conjunto dos ‘Vakedo Gaw’
compete em Leiria e ‘Os Tigres’
actuam no Porto. O que temos
que fazer é criar condições para
termos um Grande Circuito,
respeitando, obviamente, as re-
gras definidas pelo European
Beach Tour, nomeadamente no
que se refere às infra-estrutu-
ras”, explica Gonçalo Carvalho.

Colocar de pé este desejo ob-
riga a um considerável esforço
financeiro. “O orçamento ron -
da os 15 mil euros”, revela o di-
rigente, mas as contas, pela res-
posta pronta e precisa de Gon-
çalo Carvalho, “já estão prati-
camente feitas”. Só que para
alcançar tal verba, o presidente
da Associação de Andebol de
Aveiro assume que precisa “e

muito da ajuda das autarquias
da região.”

Em troca, Gonçalo Carvalho
dá a certeza que Aveiro “rece-
berá milhares de pessoas. Não
só a cidade que acolher o
evento, como os concelhos li-
mítrofes. A afluência de tanta
gente fará com que todos ga-
nhemos”, conclui o presidente
da Associação de Aveiro.

A praia vem à cidade
no mês de Junho

E se as ideias fervilham e es-
tão em papel, a prática não fica
atrás. Nos próximos dias 17 e
18 de Junho, a zona da Fonte
Nova, mesmo no coração de
Aveiro, receberá o 1.º Meeting
de Andebol de Praia destinado
ao escalão de Sub/15.

“O que vamos fazer é cons-
truir, nessa zona, um campo de
areia para a realização desse
evento, mas que também po-
derá servir para a prática do
Futebol de Praia e do Voleibol
de Praia. No fundo, aquilo que
queremos é trazer a praia para
o centro da cidade”, referiu
Gonçalo Carvalho.

Dar visibilidade ao Andebol
de Praia é a grande aposta da
Associação de Andebol de Avei -
ro. “Somos nós que mais fo-
mentamos as selecções nacio-
nais”, recorda o líder do orga-
nismo aveirense, que confirma
manter “diversas reuniões”
com as autarquias da região,
prometendo novidades para
breve prazo. |

Aveiro quer entrar
na rota europeia
Andebol de Praia O presidente da Associação de Andebol
de Aveiro, Gonçalo Carvalho, assume objectivo de, a curto
prazo, criar um Grande Circuito da modalidade na região

Andebol de Praia de alto nível pode chegar em breve a Aveiro

D.R.
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Juve Lis perde com 
campeãs nacionais 
no arranque do ‘play-0ff’

O Madeira SAD entrou da me-
lhor forma na defesa do título
de campeão nacional da I Di-
visão em seniores femininos
ao vencer em Leiria a Juve Lis
por 36-21, com as insulares a

já terem uma vantagem con-
fortável à entrada para o inter-
valo (19-9). 

Com esta vitóri,a as madei-
renses ficam a um triunfo de
poder carimbar o passaporte
para as meias-finais, no pró-
ximo sábado, no Funchal,
frente à equipa leiriense.|

Andebol
1.ª Div. Nac. - Femininos
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A SIR 1.º de Maio, primeiro
classificado da sua zona da se-
gunda fase do Campeonato
Nacional da 3.ª Divisão mas-
culina, recebeu o CD Mafra, e
somou mais um triunfo (28-
23) rumo ao objectivo da su-
bida de divisão.

Tratou-se de um jogo em
que a equipa visitante sur-
preendeu a formação da casa
na primeira parte, chegando o
Mafra a ter uma vantagem de
cinco golos. 

Apesar da surpresa inicial, a

equipa da casa organizou-se e
chegou ao intervalo empatado.
Na segunda parte, a SIR 1.º de
Maio entrou mais organizada
defensivamente, conseguindo
impor-se ao ataque adversário,
alcançando uma vantagem de
cinco golos que soube gerir até
ao final da partida.

Com o resultado final de 28-
23, a equipa de Picassinos
mantém o primeiro lugar da
classificação da sua série, com
16 pontos, e, no próximo sá-
bado, desloca-se a Lagoa, no
Algarve, procurando fechar a
primeira volta com chave de
ouro.

SIR/CJB disputa acesso 
às meias-finais da 1ª divisão
feminina

No próximo fim-de-semana,
a equipa de seniores femininos
da SIR 1.º de Maio/ADA CJB
prossegue os quartos-de-final
do 'play-off' da 1ª divisão na-
cional, onde mede forças com
o CS Madeira.

Depois da derrota no Fun-
chal, por 28-25, segue-se, no
sábado, pelas 20h00, a recep-
ção à formação insular. 

Em caso de triunfo da equipa
da Marinha Grande, no do-
mingo, pelas 14h00, terá lugar
a partida de decisão final de
quem seguirá para as meias-
-finais do campeonato, garan-
tindo desde logo um dos qua-
tro primeiros lugares da tabela
classificativa final. |

SIR 1.º de Maio vence Mafra 
e mantém liderança 
Andebol
Campeonato 3.ª divisão

SIR quer fechar a primeira
volta com uma vitória em La-
goa, Algarve

DR
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Hoje, em Lisboa

ABC defronta Sporting
Sporting e ABC defrontam-se hoje, a partir das 
20h00, em encontro antecipado da sexta jorna-
da da fase final do campeonato nacional de an-
debol, e que será transmitido pela TVI24.

Os “leões”, que na primeira jornada vence-
ram em Braga (27-25) seguem na segunda po-
sição, com 48 pontos, enquanto o ABC é quar-
to, com 40.

Página 7



A8

  Tiragem: 29387

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 8,98 x 8,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69148377 19-04-2017

ABC promete vencer 
Campeões nacionais 
querem esquecer 
uma primeira volta 
em que só ganha-
ram um jogo 

••• Na primeira volta desta 
fase, o ABC atirou a toalha ao 
tapete quanto à possibilidade 
de bisar° titulo nacional. Uma 
só vitória - contra o FC Porto, 
o único desaire dos dragões no 
campeonato - e quatro derro-
tas falam por si. Carlos Resen-
de acha que hoje, frente ao  

Sporting, tudo será diferente. 
"Queremos entrar bem na se-
gunda volta, já que a primeira 
foi penali7adorajá identificá-
mos os problemas: pouca efi-
ciência ofensiva nos nove 
metros e nas ações defensi-
vas." E em Braga sabe-se qual 
é oantídoto: "Se melhorarmos 
os aspetos que referi e a tran-
sição, temos possibilidade de 
vencer qualquer jogo." E dá 
um voto de confiança aos seus 
pupilos: "Não é preciso retifi-
car muito. Vamos entrar no 
jogo e nas vitórias." 
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Campeonato Nacional - Fase 
finai, jogo antecipado da sexta 
jornada -Grupo A: 
Sporting-ABC, 20h00, Pavilhão 
Municipal do Casal Vistoso. 
Jogo em atraso da 4.' jornada • 
Grupo B:Avanca•São Mamede, 
21h00, Pavilhão Adelino Dias 
Costa. 

FUTELIUL 

II Liga -37.a Jornada: FC porto 
B Gil Vicente,15h00; 
Portimonense-Aves,16h00; 
Olhanense-Braga B,16h00: 
Covilhã-Ac. Viseu,16h00; 
Famalicão-Cova da Piedade, 
16h00; V. Guimarães B-Varzim, 
16h00; Penafiel-Sporting B, 
16h00; Fafe-Benfica f3,18h00; 
Santa Clara-Leixões,19h00; 
Académica-Freamunde, 20h00. 
Sub-18 - Torneio 
Internacional do Porto - 
Portugal-México,17h00, 
Estádio do Bessa. 

suki 
Circuito Mundial de Surf WSL 
-3.2  etapa, Rip Curi Pro Belis 
Beach (Austrália), com 
a participação de Frederico 
Morais, a decorrer até dia 24. 

rono o TFRRF-NO 

Morocco Desert Chalienge 
(Marrocos), com a participação 
de Elisabete Jacinto e Nuno 
Matos, a decorrer até dia 23. 
Sealine Cross Country Rally 
(Catar) -4.' prova da Taça 
do Mundo, com a participação 
de Paulo Gonçalves (Honda), 
a decorrer até dia 22. 
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Holanda: João Jacob Ramos renovou 
ontem por dois anos com o Limburg Lions 

1:3 

ou
BélgiCa: Sérgio Rola é 
o ponta direita do Sasja 

Da má comida ao jogo rápido 
"Por um lado, senti a falta da família, namorada e 
amigos; por outro, tinha um grande desafio à frente e 
acordava sempre a pensar melhorar o meu jogo", explica 
João Jacob Ramos sobre os primeiros tempos na Holan-
da, onde "as pessoas são mais frias e a comida terrível". 
Já Sérgio Rola teve a ajuda "do amigo Alberto Pinheiro, 
que vive há muito anos na Bélgica e ajudou a superar até 
as barreiras da comunicação, pois em Antuérpia fala-se 
flamengo". Para ambos, o bom acolhimento dos clubes 
foi decisivo. "Tive sorte, fui bem recebido e adorado. O 
jogo é mais rápido e eles adoram golões", atira Ramos. 

EMIGRANTES DE SUCE 
ANDEBOL João Jacob Ramos e Sérgio Rola 
brilham nas ligas de Holanda e Bélgica e 
são exemplos de novos tempos 
A emigração de talentos do 
andebol é um fenómeno 
recente mas em crescendo, 
podendo atingir em breve 
as duas dezenas de jogado-
res. E até o selecionador, 
Paulo Jorge Pereira, esteve 
uma década lá fora 

TIAGO SILVA 
«Hl SãO iá perto de duas deze-
nas os andebolistas portugue-
ses espalhados por muitos 
países europeus. Alguns jo-
gando ao nível mais alto, nos 
principais grupos da Liga dos 
Campeões, comoTiago Rocha 
e Gilberto Duarte (ambos no 
Wisla Plock), outros em cam-
peonatos menos conhecidos 
ou até com o coeficiente de 
dificuldade inferior ao portu-
guês. Mas há um objetivo co-
mum a todos: fazer do andebol 
a sua profissão e evoluir como 
jogadores. "É pena que não 
haja ainda mais a tentar en- 

contrar o seu espaço em cam-
peonatos mais exige ntes.Esse 
é um dos caminhos a seguir 
para elevar o nível de rendi-
mento da nossa seleção", diz 
Paulo Jorge Pereira, seleciona-
dor nacional e também ele 
comum longo percurso como 
emigrante. 

"Quero tornar-me uma pes-
soa mais positiva e realizada e 
a minha prioridade é o ande-
bol. Uma carreira internacio-
nal mais completa seria numa 
liga mais desafiante e estou 
disposto a dar esse passo num 
futuro próximo", diz João Ja-
cob Ramos, de 25 anos e atual 
melhor marcador do Limburg 
Lions, na Holanda, que emi-
grou comum objetivo bem de-
finido: "Não me imagino sem 
andebol nem competição e 
quero melhorar, quero chegar 
o mais longe possível. Seja no 
Espinho, no Porto ou no Lions, 
o importante é deixar marcas  

positivas e ser um exemplo 
para os mais novos." 

João Jacob, que renovou on-
tem por dois anos, vive em 

'A prioridade é o 
andebol efluem 
sabe numa liga 
mais desafiante" 
JoiolacobRaanos 
Limburg Lions 

"Queria ampliar as 
minhas 
capacidades. Foi a 
decisão certa" 
Sérgio Rola 
Sasja de Antuérpla 

Sittard ejá chegou a defrontar 
Sérgio Rola, que atua nos bel-
gas do Sasja e reside em An-
tuérpia, pois os campeonatos 
belgae holandês têm umapro-
va comum, a Bene-League. 
"Confesso que jogar fora de 
Portugal não era um objetivo 
primordial, mas a oportunida-
de surgiu, refleti bastante e 
percebi que era uma possibili-
dade única de contactar como 
estilo do andebol do norte da 
Europa, que sempre admirei, 
e ainda de ampliar as minhas  

capacidades. Hoje sinto que 
foi a decisão acertada a todos 
os níveis. Estou muito feliz", 
diz Rola, de 28 anos, que leva 
duas épocas na Bélgica e já foi 
nomeado para oAll-Starda Be-
ne-League. "É um dos maiores 
reconhecimentos ao meu tra-
balho, comum significado es-
pecial por estar fora da minha 
zona de conforto, longe da fa-
mília e dos amigos", refere. 

Ramos também foi All-Star, 
mas diz que "a equipa está à 
frente de tudo". É que ambos 
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PAULO JORGE PEREIRA Selecionador vê com agrado os 
jogadores que "ultrapassam a barreira" e está otimista 

"Ligas ezipentes 
sao o caminho" 
Depois de io anos no 
estrangeiro, Paulo Jorge 
Pereira voltou para a 
Seleção Nacional e imagina 
Portugal "de novo entre os 
melhores", por ter 
gerações promissoras e 
emigrantes de qualidade 

TIAGOSIIVA 

••• "Sempre vi as dificulda-
des não como um problema, 
mas como uma oportunidade 
de fazer algo positivo. Traba-
lhei dez anos fora de Portugal e 
fiquei com a sensação de que 
tudo passou rapidamente", diz 
Paulo Jorge Pereira, que depois 
de ser campeão orientando o 
FC Porto passou por Angola, 
Tunísia e Espanha, acabando 
por regressar para a S e leção Na-
cionaLAsua experiência inter-
nacional foi rara, mas isso tem 
uma explicação. "Senti dificul-
dades pelo facto de ser um trei-
nador português. A circuns-
tância de não participarmos 
em Mundiais e da Europeus 
nos últimos anos retirou algu-
ma força aos técnicos que quei-
ram trabalhar fora de portas. 
Mas devemos olhar para isto 
como uma barreira a ultrapas-
sar e seguir em frente", atira. 

Paulo Jorge nunca esquecerá 
vitórias inéditas tanto porAn-
gola como pela Tunísia, "mas 
em Espanha houve uma expe-
riência menos boa", alerta, di-
zendo que osportuguesestêm 
"de sair do estereótipo negati-
vo - o 'não consigo' - a que es-
tão agarrados, fazendo-o com 
paixão e trabalho árduo".A sua 

"Poderemos estar 
de novo entre os 
Melhores num 
futuro próximo" 

Paulo Jorge Pereira 
Selecionador nacional 

visão é animadora: "Vejo o fu-
turo com bastante otimismo. 
Aindarecentemente, naMace-
dónia, os sub-21 não consegui-
ram a qualificação por dois go- 

los, acabando em igualdade 
pontual com a equipa da casa. 
Iremos ao Mundial de sub-19 
na Geórgia, em agosto, e pode-
mos faze r um excelente resul-
tado. Nos sub-17, há atletas 
com características antropo-
métricas ótimas. Num futuro 
próximo poderemos estar ou-
tra vez entre os melhores." 

Para completara evolução do 
andebol nacional, o seleciona-
dor não hesita: "É pena não ha-
ver ainda mais atletas a tentar 
encontrar o seu espaço em 
campeonatos mais exigentes. 
Esse é um dos caminhos a se- 

••• Praticamente todos os15 
jogadores que estão esta época 
em ligas estrangeiras vão ter 
os contratos renovados, ha-
vendo mais três emigrantes já 
anunciados pelos seus clubes: 
Pedro Spínola vai para a Suíça, 
Fábio Magalhães troca o Ma-
deira SAD pelo Chames e José 
Costa deixa o ABC para tam-
bém voltar a França, agora 
para o Nancy. O país dos cam-
peões mundiais é o que mais 
procura jogadores portugue- 

ses, atendendo a que cinco já 
lá evoluem esta época, mas o 
sonho da maioria será a Bun-
desliga. O alemão é o campeo-
nato mais rico e o único com 
três equipas nos dois princi-
pais grupos da Liga dos Cam-
peões. João Ferraz é por en-
quanto o único a esse nível, 
embora num patamar ainda 
mais elevado estejam Tiago 
Rocha e Gilberto Duarte -pelo 
polaco Wisla Plock, jogam no 
GrupoA da Champions. 

Alemanha:lobo Ferraz (Wetzlar) 

Bélgica: Sérgio Rola (Sasja) 

Espanha: Filipe Mota (Analtasuna) 

Espanha:Jorge silva (Granollers) 

Espanha: Filipe Martins (Guadalajara) 

Flnlandia: Tiago Silva (Cocks) 

França Wilson Davyes (Cesson Rennes) 

França: Nuno Grilo (Grete«) 

França: Ricardo Candeias (Pontault) 

França Flávio Fortes (Pontault) 

França: Nuno Gonçalves Ostres) 

Holanda: João Jacob Ramos (Lions) 

Hungria Álvaro Rodrigues (Csurgo4) 

Macedónia: Sérgio Barros (E urotarm 

Ra botnik) 
Polónia: Tiago Rocha (Wisla Plock) 

Polónia: Gilberto Duarte (Wisla Plock) 

França: Fábio Maga lhaes (C hartres) 

França:José Costa (Nancy) 

Suiça: Pedro Spinola (Bem Muri) 

França é a moda, 
Alemanha o sonho 

Paulo Jorge Pereira esteve io anos no estrangeiro 

f 

estão num campeonato em 
crescimento."ABene-League 
é bastante diferente. Come-
çou em 2008, para promover 
a competição entre as quatro 
principais equipas de Bélgica 
e Holanda e já vai em 12 clu-
bes. Há uma aposta emjogado-
res de outras nacionalidades, 
para aumentar a competitivi-
dade e afirmar os clubes dos 
dois países no panorama euro-
peu", explica Sérgio Rola. 

Se estes são dois casos de su-
cesso numa aposta interna-
cional, dar esse passo nem 
sempre é fácil. "Nada surge 
por acaso e não basta querer. E 
preciso trabalhar muito todos 
os fatores que possam levar 
um clube a contratar-nos. Nós 
temos de possuir mais força de 
vontade dogue umjogador ou 
treinador servi° ou dinamar-
quês", destaca Paulo Jorge Pe-
reira, que lembra o emigrado 
mais recente: "O Nuno Grilo 
foi para França e espero que 
aconteça com outros. Tudo de-
pende da qualidade, temos de 
ser concorrenciais e isso é um 
trabalho de todos -dirigentes, 
treinadores e atletas." 
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Sporting tem jogo 
de tudo ou nada 

Leões defrontam 
hoje o ABC, em 
partida antecipada 
devido à presença 
na Taça Challenge 

AUGUSTOFICRRO 
••• O Sporting defronta 
hoje, a partir das 20h00, no 
Pavilhão do Casal Vistoso, o 
ABC, em jogo antecipado da 
primeira jornada da segunda 
volta do Grupo A do Nacional 
de andebol. Tendo cinco jogos 
pela frente, os leões estão 
proibidos de perder mais pon-
tos em relação ao líder FC Por-
to, que leva quatro de avanço. 
Curiosamente, frente aos dra-
gões, estas equipas tiveram 
comportamento diferente na 
primeira volta: os leões sofre-
ram no Dragão a única derrota 
e o ABC obteve a única vitó-
ria. 

Hugo Canela ainda pretende 
fazer o tri - campeonato, Taça 
e Challenge - e sabe que esta-
ráperanteum adversário com-
plicado:"É uma equipa contra 
a qual, curiosamente, temos 
mais dificuldades em casa do  

que fora. Em Braga, temos rido 
sucesso, mas em casa tem sido 
um desastre. Colocam muita 
intensidade quando as arbi-
tragens lhes permitem jogar 
dessa forma." 

Os leões pretendem impor 
hoje a sua lei: "A ideia é sempre 
treinar de acordo com as carac-
terísticas do adversário e o 
ABC tem uma forma de jogar 
completamente diferente da 
do FC Porto ou do Benfica. A 
equipa não está tão contente 
ou satisfeita como gostaria. 
Estamos cientes de que esta-
mos numa posição difícil, mas 
os jogadores sabem aquilo que 
é o seu dever." 

" Temos tido mais 
dificuldades em 
casa  do que fora 
contra o ABC" 
HugoCaneia 
Treinador do Sporting 

Frankis Carol lidera o ataque do Sporting em Braga 
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ANDEBOL 

Sporting recebe campeão 
sem margem para errar 
ta  Depois do empate com o Ben -
fica na última jornada, o Sporting 
recebe hoje ocampeão ABC cons-
cientedequese pretende apanhar 
o FC Porto no topo da classifica - 
ção, não pode perder pontos. 

"O foco é ganhar", garantiu o 
treinador Hugo Canela, ao sit e do 
clube. "A equipa não está tão 
contente como gostaria, estamos 
cientes que nos encontramos 
numa posição difícil, mas os jo-
gadores sabem qual é o seu de-
ver, que é ganhar." 

Apesar de o ABC não se encon-
trar nos lugares cimeiros, Canela 
alerta os seus atletas para os pro-
blemas que o conjunto de Carlos 
Resende costuma colocar aos ad-
versários. "Éluna equipa contra a 
qual, curiosamente, temos tido 
mais dificuldades em casa do que 
fora. Em Braga temos tido suces-
so, mas cá tem sido um desastre. 
Se queremosganhar, temos deser 
intensos e aguentar as marcações 
agressivas deles. Temos de supe-
rar isso, defender bem e ter uma 
boa recuperação para evitar os 
contra-ataques." 

Frankis Carol, por sua vez, re-
cordou o "trabalho defensivo" 
que a equipa fez em Braga e que 
redundou no triunfo. "É a partir  

GRUPO A 
6.• jornada 

SPORTING 20h00 ABC 

ÁGUAS SANTAS Sábado BENFICA 

MADE Sábado FC PORTO 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V E 0 •'. 

OQFC PORTO 52 S 4 O 1 148-137 

' '' RSPORTING 48 ' ''1 156-149 

1110 BENFICA 43 2 2 1 151-141 

ee ABC 40 1 O 4 142-157 
MADEIRA SJ1D 38 2 O 3 160-163 

*g Á. SANTAS 36 • 1 1 3 139-149 
Próxima jornada 

FC PORTO-ABC (28 AOR11),13(14FICA-MADEIRASAD (29 
ABRIU, ÁGUAS SANTAS SPORTING (10 FANO) 

da defesa que se começam a ga - 
nhar os jogos, há que fazê-lo da 
melhor maneira possível", avisou 
o lateral cubano, também no site 
dos leões. "O título pode estar 
mais difícil, mas ainda continua - 
mos na luta. Temos de acreditar 
no nosso trabalho, que ainda po-
demos lá chegar e que nada está 
decidido." Oencontroclisputa -se 
a partir das 20 horas, no Pavilhão 
do Casal Vistoso, em Lisboa. 

Também hoje (21h00) disputa - 
se o Avanca -Ac. S. Mamede, um 
jogo da 4' jornada do Grupo B. o 

ABC quer redimir-se na segunda volta 
Carlos Resende gostaria de 
chegar a esta fase do campeo-
nato noutra posição, mas o 
treinador do ABC reconhece 
que as coisas não têm sido fá-
ceis. "A primeira volta desta se-
gunda fase foi altamente pena-
lizadora para nós. O saldo é tre-
mendamente negativo, foram 
quatro derrotas e apenas uma 
vitória", constatou o treinador 
à assessoria de imprensa dos 
bracarenses. Determinado a  

dar a volta à situação, Resende 
já identificou o que correu mal. 
"A nossa eficácia dos 9 metros 
não esteve no seu melhor, à 
semelhança da eficácia defen-
siva. Se superarmos esses 
dois aspetos e se os associar-
mos a uma melhoria na finali-
zação, temos boas possibilida-
des de vencer os jogos. Tiran-
do o encontro com o Benfica 
em casa. os restantes até fo-
ram equilibrados." 

Página 13



A14Sporting recebe campeão sem margem para errar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-04-2017

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1a3ba39

 
ABC visita o reduto dos leões com total necessidade de vencer
 
Depois do empate com o Benfica na última jornada, o Sporting recebe hoje o campeão ABC consciente
de que se pretende apanhar o FC Porto no topo da classificação, não pode perder pontos.
 
"O foco é ganhar", garantiu o treinador Hugo Canela, ao site do clube. "A equipa não está tão contente
como gostaria, estamos cientes que nos encontramos numa posição difícil, mas os jogadores sabem
qual é o seu dever, que é ganhar."
Continuar a ler
 
Apesar de o ABC não se encontrar nos lugares cimeiros, Canela alerta os seus atletas para os
problemas que o conjunto de Carlos Resende costuma colocar aos adversários. "É uma equipa contra
a qual, curiosamente, temos tido mais dificuldades em casa do que fora. Em Braga temos tido
sucesso, mas cá tem sido um desastre. Se queremos ganhar, temos de ser intensos e aguentar as
marcações agressivas deles. Temos de superar isso, defender bem e ter uma boa recuperação para
evitar os contra-ataques."
 
Frankis Carol, por sua vez, recordou o "trabalho defensivo" que a equipa fez em Braga e que redundou
no triunfo. "É a partir da defesa que se começam a ganhar os jogos, há que fazê-lo da melhor maneira
possível", avisou o lateral cubano, também no site dos leões. "O título pode estar mais difícil, mas
ainda continuamos na luta. Temos de acreditar no nosso trabalho, que ainda podemos lá chegar e que
nada está decidido." O encontro disputa-se a partir das 20 horas, no Pavilhão do Casal Vistoso, em
Lisboa.
 
Também hoje (21h00) disputa-se o Avanca-Ac. S. Mamede, um jogo da 4ª jornada do Grupo B.
 
ABC quer redimir-se na segunda volta
 
Carlos Resende gostaria de chegar a esta fase do campeonato noutra posição, mas o treinador do ABC
reconhece que as coisas não têm sido fáceis. "A primeira volta desta segunda fase foi altamente
penalizadora para nós. O saldo é tremendamente negativo, foram quatro derrotas e apenas uma
vitória", constatou o treinador à assessoria de imprensa dos bracarenses. Determinado a dar a volta à
situação, Resende já identificou o que correu mal. "A nossa eficácia dos 9 metros não esteve no seu
melhor, à semelhança da eficácia defensiva. Se superarmos esses dois aspetos e se os associarmos a
uma melhoria na finalização, temos boas possibilidades de vencer os jogos. Tirando o encontro com o
Benfica em casa, os restantes até foram equilibrados."
 
02h53
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Por Record
Depois do empate com o Benfica na última jornada, o Sporting recebe hoje o campeão ABC consciente
de que se pretende apanhar o FC Porto no topo da classificação, não pode perder pontos."O foco é
ganhar", garantiu o treinador Hugo Canela, ao site do clube. "A equipa não está tão contente como
gostaria, estamos cientes que nos encontramos numa posição difícil, mas os jogadores sabem qual é o
seu dever, que é ganhar."Apesar de o ABC não se encontrar nos lugares cimeiros, Canela alerta os
seus atletas para os problemas que o conjunto de Carlos Resende costuma colocar aos adversários. "É
uma equipa contra a qual, curiosamente, temos tido mais dificuldades em casa do que fora. Em Braga
temos tido sucesso, mas cá tem sido um desastre. Se queremos ganhar, temos de ser intensos e
aguentar as marcações agressivas deles. Temos de superar isso, defender bem e ter uma boa
recuperação para evitar os contra-ataques."Frankis Carol, por sua vez, recordou o "trabalho defensivo"
que a equipa fez em Braga e que redundou no triunfo. "É a partir da defesa que se começam a ganhar
os jogos, há que fazê-lo da melhor maneira possível", avisou o lateral cubano, também no site dos
leões. "O título pode estar mais difícil, mas ainda continuamos na luta. Temos de acreditar no nosso
trabalho, que ainda podemos lá chegar e que nada está decidido." O encontro disputa-se a partir das
20 horas, no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.Também hoje (21h00) disputa-se o Avanca-Ac. S.
Mamede, um jogo da 4ª jornada do Grupo B.ABC quer redimir-se na segunda voltaCarlos Resende
gostaria de chegar a esta fase do campeonato noutra posição, mas o treinador do ABC reconhece que
as coisas não têm sido fáceis. "A primeira volta desta segunda fase foi altamente penalizadora para
nós. O saldo é tremendamente negativo, foram quatro derrotas e apenas uma vitória", constatou o
treinador à assessoria de imprensa dos bracarenses. Determinado a dar a volta à situação, Resende já
identificou o que correu mal. "A nossa eficácia dos 9 metros não esteve no seu melhor, à semelhança
da eficácia defensiva. Se superarmos esses dois aspetos e se os associarmos a uma melhoria na
finalização, temos boas possibilidades de vencer os jogos. Tirando o encontro com o Benfica em casa,
os restantes até foram equilibrados."
 
02:53  por
 
Record
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