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O ANDEBOL. Líder da federação, 
Miguel Laranjeiro, visitou a Seleção 
Nacional masculina em estágio no 
Luso (hoje e amanhã fora) para a 
qualificação do play-off do Mundial. 
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Eulália Silva convocada para o Torneio Kakygaia
Eulália Silva, jogadora de primeira linha do Alavarium/Love Tiles, foi convocada, 
por Ana Seabra, para integrar a Selecção Nacional de Juniores B de andebol, que,
entre terça-feira e sábado, irá disputar o Torneio Kakygaia no escalão de seniores.
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Selecção de iniciados está já na fase final do Inter-Regiões. FOTO MÁRIO MOREIRA 

Andebol e basquetebol 
em estágios de selecções 
Com a paragem habitual das pro-
vas regionais, a Associação de An-
debol da Madeira e a Associação 
de Basquetebol da Madeira apro-
veitaram a quadra natalícia para 
realizar vários estágios das diver-
sas selecções da Madeira que esta-
rão em acção em 2018 em prova 
nacionais. 

No andebol as selecções de ini-
ciados masculinos e femininos 
realização um estágio entre os dias 
27 e 30 de Dezembro com vista às 
suas preparações para o Torneio 
Inter-Regiões. A equipa masculina 
prepara-se para entrar em acção 
na primeira fase da prova já no  

mês de Janeiro, enquanto o con-
junto feminino já prepara a sua 
presença na fase final, depois de 
ter sido segunda na primeira fase 
da prova. 

Quanto ao basquetebol, as selec-
ções de Minis-12 e sub-14 masculi-
nos irão realizar vários sessões de 
treinos entre os ias 28 a 30 de De-
zembro. De referir que tradicio-
nalmente estas selecções marcam 
presença em provas nacionais, no-
meadamente no Encontro Nacio-
nal de Minis, assim corno na Festa 
do basquetebol nacional (sub-14 e 
sub-16) que se realiza em Albufei-
ra por altura das férias da Páscoa. 
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TORNEIO 
TERÁ 100 EQUIPAS 
O Feira Handball Cup, que 
decorrerá entre os dias 27 e 
29, terá a sua nona edição 
distribuída por nove 
pavilhões, pois contará com 
cerca de cem equipas e mais 
de 1250 atletas, repartidos 
pelos escalões de minis, • 
infantis, iniciados, juvenis e 
juniores, masculinos e 
femininos. As finais serão no 
Pavilhão de Arrifana e foram 
convidados alguns interna-
cionais portugueses. 
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TRABALHO 
VOLTA NO DIA 26 
Terminou ontem a primeira 
parte do estágio da Seleção 
Nacional A, que visa a 
preparação da equipa para a 
fase de pré-qualificação para 
o campeonato do mundo de 
2019. Foram mais duas 
sessões de treino no Luso, 
que completaram um ciclo 
de quatro em dois dias. 
"Correu bem, treinámos 
bem. Agora voltamos dia 26", 
disse a O JOGO o técnico 
Paulo Jorge Pereira. -R.G. 
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10 
Um Campeonato, cinco 
Taças de Portugal, urna 
Supertaça, uma Taça da 
Liga e duas Challenge são 
os títulos de Solha, que foi 
o melhor marcador da 
Challenge 2009/10, com 
57go1os 

A escolha de um 7 ideal 
português foi fáciI.56 na 
baliza é que surgiu urna 
dúvida: Carlos Ferreira ou 
Sérgio Morgado; Ricardo 
Andorinho, Ricardo Costa, 
Carlos Resende, Paula 
Faria, Filipe Cruz e Carlos 
Galambas 

"Quem ser campeão em 
Teve uma lesão grave-
rotura do tendão de 
Aquiles da perna esquerda 
-, foi campeão na bancada, 
mas, aos 36 anos, revela a 
garra e a vontade de 
continuar a ganhar de 
fazer inveja aos mais novos 

RUI GUIMARÃES 
MA cumprir anona tempo-
rada no andebol do Sporting, 
Pedro Solha é uma das figuras 
do clube. No ano passado foi 
campeão nacional e ganhou a 
Taça Challenge pela segunda 
vez. 
Tem 36 anos e vai na 20.a  
temporada sénior. Como 
explica que só agora tenha 
sido campeão? 
—Às vezes penso nisso, tam-
bém começava a achar estra- 

nho, mas faz parte do despor-
to. Era uma coisa que procura-
va há muitos anos, até porque 
já passei por grandes equipas e 
nunca o havia conseguido. No 
ano passado, ajudei os meus 
colegas até uma certa altura, 
mas depois lesionei-me e foi 
de fora que tentei continuar a 
fazê-lo ao máximo. 
Qual é o sabor de ser 
campeão nacional? 
—Foi misto. Estava muito 
contente, eufórico, por ser 
campeão, mas muito triste 
por não ter ajudado mais. É in-
descritível ser campeão, ter 
um pavilhão cheio, ainda por 
cima fomos campeões em 
casa, num dérbi de Lisboa, 
contra o Benfica. Estava ao ru-
bro. Foi a cereja no topo do 
bolo. Claro que gostava de ter  

jogado, não foi possível, mas 
sim, soube bem na mesma. 
Era o único título que me fal-
tava. Tenho títulos indivi-
duais, títulos coletivos, mas 
faltava-me ser campeão na-
cional. Agora quero ser cam-
peão em campo e não na ban-
cada. 
Foi o final de uma tempo-
rada em que Sporting 
ganhou o Campeonato, a 
Taça Challenge e só faltou a 
Taça de Portugal... 
—O nosso objetivo também 
era ganhar a taça... Mas fomos 
campeões nacionais, não éra-
mos há muitos anos, e ga-
nhámosaTaçaChallenge de 
novo. Fizemos um grande 
campeonato, na fase final fo-
mos a equipa mais constante, 
fomos a equipa que estava a 

"Grandes equipas . 
tremeram connosco na-
Liga dos Campeões" 
"Fizemos uma boa campanha na 
Liga dos Campeões, tivemos 
altos e baixos, mas é normal 
num clube que não ia há algum 
tempo a uma alta competição, 
como a Liga dos Campeões", diz 
Pedro Solha, lembrando que se 
está a falar do "topo do mundo". 
O ponta-esquerda diz que "ali 
estão as melhores equipas" e, 
mesmo assim, "o Sporting 
esteve bem". "Fizemos excelen-
teS jogos, grandes equipas 
tremeram connosco, mesmo em 
casa deles, como o Montpellier, 
mas lá está, a experiência que 
vamos ganhando, o ritmo de 
jogo que vamos conseguindo, 
para nós é ótimo". 
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"Cor, a 
construção do 
pavilhãO e os 
investimento 
que ter-afeito, o 
presidente está ;3 
mostrar que o 
Sporting-é 
Y?ube de 
uodalidades" 

"Desde que 
comecei a jo9raz o 
andebol esta 
muito mais 
rápido e mais 
evoluído em 
termos 
técnico-táticos" 

deste an 
porque 
„meu jogo 

velocidade, 
spetaculo e 
iversão 
entro de 
arn 

campo" 
"Estamos a 
falar do 
Sporting e 
quem vier 
para aqui 
sabe para o 
que vem, 
sabe que é 
para ganhar 
tudo" 

Pedro 
Solha 
Jogador 
doSporting 

"Já são muitos anos e gostava 
de continuar no Sporting" 

jogar melhor andebol e, no 
fundo, os frutos foram os dois 
títulos. 
Foi o corolário de um 
investimento forte nas 
modalidades, que permitiu 
formar uma grande equipa 
de andebol? 
—O presidente Bruno de Car-
valho assumiu que ia apostar 
nas modalidades, andebol in-
cluído, e assim fez. Apostou, 
fez grandes equipas. O ande-
bol teve frutos, foi campeão. 
Este ano, nesta paragem 
das competições, o 
Sporting está à frente em 
todas as provas. Conti-
nuamos frutos a aparecer? 
—Sim, é algo a que as pessoas 
se vão ter de habituar. Esta é a 
essência do Sporting, estar à 
frente de tudo. 

Um atleta de Benfica ou FC 
Porto poderia dizer o 
mesmo, ou não? 
—Podia, são os clubes teorica-
mente grandes, mas estamos 
a falar do Sporting e quem 
vier para aqui sabe para o que. 
vem, sabe que é para ganhar. 
Aqui só pode estar quem tem 
muita qualidade e quem tem 
atitude e um grande compro-
misso com o clube, a compe-
tição e a vontade de vencer. Se 
me perguntar agora o que te-
nho de ganhar, respondo que 
tenho de ganhar tudo em que 
estou inserido. As competi-
ções europeias estão de lado, 
mas a partir de agora a taça, e 
o campeonato, que é o nosso 
grande objetivo, não o vou 
negar, são as metas que temos 
de cumprir. 

Pedro Solha está em final 
de contrato e quer conti-
nuar,  ajogar, de preferência 
no Sporting, onde está a 
cumprir a nona temporada 
consecutiva. Depois, a 
ideia é exercer o curso de 
Gestão Desportiva 

••• Mesmo já com alguma 
veteranice e após algumas le-
sões, tendo a mais recente sido 
a pior, Pedro Solha vai conti-
nuar.  ajogar. 
Tem uma época pela 

-frente, campeonato e taça 
para disputar. Aos 36 anos, 
o que é que o Pedro Solha 
espera ainda do andebol, 
ou o que é que o andebol 
pode esperar do Pedro 
Solha? 
—Quero voltar a competir ao 
mais alto nível, na minha ple-
na forma, e ajudar a equipa a 
ser campeã de novo. Enquan-
to me sentir fisicamente apto, 
enquanto correr ao lado dos 
mais novos e dos melhores e 
me divertir dentro de campo, 
vou continuar a jogar. En-
quanto continuar a sentir a 
paixão, o nervosismo de en-
trarem campo, vou continuar. 
Sei que não vou para novo, sei 
que vai haver uma altura em 
que terei de saber parar. Mas 
quero pararem grande e na al-
tura certa e acho que vou saber 
qual é. 
Então temos Pedro Solha a 
jogar para além desta 
época... 
—Sim, quero continuar a jo- 
gar. 
Está em fim de contrato. 

••• O antigo ponta-direita do 
FC Porto, de quem também 
foi colega de equipa nos dra-
gões, é um dos melhores ami-
gos de Pedro Solha. 
Qual é, ou foi, o adversário 
mais díficil de defrontar? 
—Se calhar o DavidTavares, o 
Ricardo Moreira e o Ricardo 
Costa. Temos um vasto leque 
de jogadores que já jogaram e 
que continuam a jogar. 
É verdade que Ricardo 
Moreira é um dos seus 
melhores amigos? 
—Sim, é verdade, é um grande 
amigo, tenho por ele uma 
grande amizade. 

Vai continuar no Sporting? 
—É esse o meu desejo. Aqui 
sinto-me em casa, em família. 
Já são muitos anos e gostava de 
continuar no Sporting. 
Disse há pouco que sabe 
que não vai para novo. Já 
lhe ocorreu o que fazer 
após o final da carreira? 
— Sei que quero continuar a 
jogar, disso estou plenamente 
certo. Depois gostava de exer-
cer a licenciatura que tirei, em 
Gestão Desportiva. Claro que 
gostava continuar ligado ao 
Sporting e ao andebol, pelo 
menos ao desporto. Mas ainda 
não quero pensar já no que 
pretendo para o futuro, parajá 
quero estar com a cabeça aqui, 
totalmente focada no ande-
bol. 

Como era, até porque ele já 
não joga, defrontá-lo em 
campo? 
—Nós sempre tivemos uma 
picardia. Fora de campo éra-
mos os melhores amigos, mas 
dentro, havia muita picardia, 
pois lutávamos por uma cor, 
eu pela do Sporting, ele pela 
do FC Porto. Depois do jogo, 
era coisa para falarmos da vida 
pessoal, se calharaté um boca-
dinho de andebol. E a verdade 
é esta, dentro de campo não há 
amigos, eventualmenteháco-
nhecidos. Mas, fora de campo, 
o Ricardo Moreira era, e é, um 
grande amigo. 
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Arroz de cabidela; mas 
atenção, feito pela minha 
mãe. 

k.,',Wa sobremesa? 
Baba de camelo. 

Uma bQhida? 
Coca-Cola. 

Um livro? 
Código da Vinci. 

Urna banda/música? 
U2 e Seal. 

Um filme? 
Pursuit of Happiness, com 
Will Smith e o filho 

Um jogador que 
o tenha inspirado? 
Essa é fácil. O Ricardo 
Andorinho. Sou fã do Ricardo 
Andorinho. Depois temos o 
Ricardo Costa, o Carlos 
Resende, o Paulo Faria. 
Recordo o profissionalismo 
do Rui Almeida, a postura do 
Carlos Ferreira. O Galambas, 
um grande pivõ. Da minha 
geração, o DavidTavares e o 
Ricardo Candeias. 

Kobe Bryant. Com  as lesões 
que teve e o historial que foi 
criando com os Lakers, é uma 
lenda. 

Uma figura mundial? 
O Papa Francisco. É um 
inovador da Igreja e, ao 
mesmo tempo, um 
conciliador. 

Tendo 
vivido uma 
lesão, Pedro 
Solha, que 
esteve 
parado seis 
meses e dez 
dias, fez 
questão de 
deixar 
agradeci-
mentos: 
direção, 
equipa 
técnica, 
colegas, o 
médico 
Manuel 
Sousa e o 
fisiotera-
peuta Pedro 
Biscaia, aos 
adeptos, à 
família, e 
em especial 
ao filho 
Santiago 

"Ricardo Moreira 
é um grande amigo" 
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Apesar de ser um dos jogadores mais velhos do campeonato nacional, Pedro Solha continua ao mais
alto nível na modalidade.
 
Pedro Solha é um dos jogadores mais acarinhos na equipa leonina de andebol mas a idade já lhe pesa,
são já 36 anos e 20 de competição.
 
Apesar da idade, o atleta garante que irá continuar a jogar até lhe falharem as pernas, mas sempre
com a reforma no seu horizonte.
 
"Enquanto me sentir fisicamente apto, enquanto correr ao lado dos mais novos e dos melhores e me
divertir dentro de campo, vou continuar a jogar. Enquanto continuar a sentir a paixão, o nervosismo
de entrar em campo, vou continuar", referiu, em entrevista ao jornal O Jogo.
 
O jogador explicou ainda toda a exigência e pressão de vencer que existe à volta do plantel do
Sporting.
 
"Estamos a falar do Sporting e quem vier para aqui sabe para o que vem, sabe que é para ganhar.
Aqui só pode estar quem tem muita qualidade e quem tem atitude e um grande compromisso com o
clube, a competição e a vontade de vencer. Se me perguntar agora o que tenho de ganhar, respondo
que tenho de ganhar tudo em que estou inserido", revelou.
 
Esta temporada, Pedro Solha já contabiliza sete jogos - seis no campeonato e um na Champions
League - e 10 golos marcados ao serviço dos leões.
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VOLEIBOL 
19  Sporting, 38 pontos 

r Benfica, 37 

32  Fonte Bastardo, 32 

João Monteiro veio dar uma 
outra alma à equipa leonina na 
Liga dos Campeões no ténis de 
mesa. Com  Diogo Carvalho e 
Aruna Quadri, os leões já chega-
ram aos quartos-de-final, um 
registo inédito neste novo for-
mato. A superioridade a nível 
nacional é incontestada. 

Enquanto o regresso do volei-
bol, ao fim de 22 anos, merece um 
registo numa peça em anexo, o 
futsal leonino continua a encher 
pavilhões. Bicampeão nacional, o 
Sporting conseguiu juntar o útil ao 
agradável: vitórias e espetáculo. 
Respira-se confiança a que não 
pode ser alheio o bom trabalho do 
técnico Nuno Dias. o 

ANDEBOL 
12  Sporting, 48 pontos 

29  FC Porto, 46 

39  Benfica, 46 

29  São Roque, 25 

39  Ponta do Pargo, 2 

it':=zicHiSQUEI EM PATINS 
19  Sporting, 27 pontos 

29  Benfica, 25 

39  FC Porto, 24 

404144,- 

SPORTING DOMINA EM VÁRIAS FRENTES 

GRANDE PRENDA DE 
Nas cinco modalidades 
de pavilhão mais 
mediáticas que 
pratica... lidera em todas 

NORBERTO SANTOS 

R É a prenda de Natal no sapati-
nho para os milhares de adeptos 
do Sporting. O clube de. Alvaiade 
lidera cinco das modalidades de 
pavilhão mais mediáticas com os 
-respetivos campeonatos a esten-
derem-se por vários meses. 

O Natal é pintado com cores de 
verde, mas ainda é cedo para se fa-
zer a festa, até porque Benfica e FC 
Porto possuem fortes argumentos 
para destronar os leões da lideran-
ça em algumasmodalidades. 

Em maio haverá decisões im-
portantes quanto ao título e a car-
reira nas competições europeias 
poderá reforçar os níveis de am-
bição. A presença na Liga dos 
Campeões, que desde há muito 
tempo é um desígnio do presiden-
te Bruno de Carvalho, foi assumi-
da na plenitude e tem havido di-
nheiro para corresponder a essa 
aposta. 

No andebol, o Sporting teve 
um comportamento positivo na 
Liga dos Campeões e o objetivo 

AINDA É CEDO PARA HAVER 
FESTA, ATÉ PORQUE BENFICA 
E FC PORTO PODEM DESTRONAR 
LEÕES EM ALGUNS DESPORTOS 

está voltado para a renovação cio 
título nacional. Aqui haverá uma 
luta a três com Benfica e FC Porto 
na perseguição à equipa liderada 
por Hugo Canela. 

No hóquei em patins, o técnico 
Paulo Freitas tem um plantei va-
lioso e muito experiente para não 
falhar na corrida ao título. É de 
longe a melhor equipa dos últi - 

k:mos anos. Mas atenção ao Benfi-
ca e ao campeão FC Porto. Qual-
quer deslize pode significar estar 

<fora da luta pelo título. 

NATAL 
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