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mais desporto

ANDEBOL

LIGA DOS CAMPEÕES
BESIKTAS MOGAZ HT

Périplo quase
até ao final do ano
4 Leões competem na Liga dos
Campeões pela segunda vez, depois de 2001/2002

N.

Dos turcos asiáticos
aos indomáveis gauleses
Rivais do Sporting têm historial contra equipas lusas o Leões jogam
domingo, na Turquia o Constelação vai passar pelo João Rocha

ESIKTAS, Motor Zapo-

A deslocação a lzmit no lado asiático da
Turquia é a primeira viagem do Sporting no
grupo O da Liga dos Campeões, domingo.
Segue-se a receção aos ucranianos do
Motor (24 destemes, ás 18h) e a partida
em Skopje, contra o Metalurg, a 30.0s
leões têm, depois, dois encontros no
Pavilhão loa° Rocha: contra o Chekhovskie
(4 outubro, ás 20h) e Montpellier (15, ás
18h) para finalizar a volta. Depois, a
viagem a França (la 5 de novembro). a
receção aol3esiictas (8 a 12) e as viagens a
Kharkov (Ucrania. de 15 a 19) e Chekhov (22
a 26), para terminar o grupo em casa contra
os macedóniosi Esta é a segunda
participação dos leões na fase de grupos
da Liga dos Campeões, sendo que em
2001/02 somou duas vitorias e quatro
derrotas, num grupo com Portland San
Antonio (Esp), Kolding (Din) e Lovcen
Cetinje (Jug). Essa equipa, orientada por
José Tomás, integrava Ricardo Correia e
Miguel Fernandes (GR), Vitor Tapadinhas,
José Vieira. Ricardo Andorinha, João Lopes,
Vojistav Rraljic, Rui Ferreira, Armando Pires,
Mdan Stohr, Luis Gomes, Hugo Canela, Rui
Silva. Ricardo Dias, David Graça e Fernando
Nunes. O guarda-redes João Ferreirinho
HC
não fez qualquer jogo na Europa

rozhye, Metalurg,
Chekhovskie Medvedi e
Montpellier são os cinco
adversários do Sporting no
grupo D da Liga dos Campeões. Todos diferentes, todos iguais... São de
locais distintos, mas já defrontaram
formações portuguesas e integram
estrelas mundiais. O Besiktas, por
exemplo, o primeiro oponente dos
leões, é a única equipa cujo pavilhão está local irado na Ásia. ou me lhor, na parte asiática da Turquia,
em lzmit! O ABC visitou a região na
última época, também na estreia! O
lateral-direito turco Ramazan Done
e a figura principal do conjunto que
domina as competições domésticas.
Segue-se o Motor Zaporozhye,
no novo Pavilhão João Rocha. Este foi
outro dos adversários que Os braca renses defrontaram na temporada
2016/17 e, ontem, entrou a vencer
nesta edição, batendo os russos do
Chekhovskie Medvedi por 36-23.
Shelmenko é a estrela maior da formação ucraniana, que conta ainda
com vários internacionais da Rússia
e Bielorrússia, enquanto o Medvedi,
campeão russo e liderado pelo eterno técnico Viadimir Mwrimov, apre senta jovens valores do pais. Foi o

25
Esta será a 25.'
edição da Liga dos
Campeões, que
teve o seu Inicio
na temporada
1993/94. 0
primeiro jogo de
sempre realizou-se em Bitola
(Macedónia). O
Pelister local foi
Derrotado pelo
' e'je Pivovarna
Lasko (Eslovénla),
aor 22-23

29
O numero de
países que

colocaram
equipas na fase
de grupos da Liga
dos Campeões: a
Dinamarca, com 11
formações. lidera
este ranking

partidpações,
com 23, tendo
falhado apenas
em 1993/94 e
2001/02

2009/10 e
2014/15 e,
finalmente. 28 nas
três épocas
seguintes

5

16

124

A fase de grupos
teve cinco
formatos e
numero de
equipas
diferentes:
começou com 8
nas três primeiras
Épocas, passou

O número de anos
que o Sporting
esperou para
reentrar na melhor
prova de clubes da
Europa: os leões
estiveram em
2001/02 mas só
agora. em
2017/18. voltaram
a Champions e
apuraram-se no
torneio de
qualificação na

O número de
equipas presentes
até agora na fase
de grupos da
Champions, desde
1993/94. Portugal
teve 3: ABC (6
épocas), Sporting
e FC Porto (2
epocas cada), por
ordem de entrada.
O Zagreb é a
equipa com mais

para 16 nas sete
seguintes.
aumentou para 32
entre 2003/04 e
2008/09, reduziu
para 24 entre

Eslováquia

Topaloglu Spor Salonu
Contra lusos

4 ABC (16/17, V 33-31, V 28-27)

HC MOTOR ZAPOROZHYE

4 Taças da Ucrânia, 3 Supertaças Ucrânia

B

os números

Turquia,13 Supertaças Turquia
Treinador 4 Mufit Arin
Pavlhão 4 Kocaeli Sehit Polis Recep

País 4 Ucrània
Em 2016/174 Campeão da Ucrania
Presenças Grupo LC 4 5 (13/14 a 17/18)
Palmares 4 5 Ligas Ucrânia,

PO!

HUGO COSTA

Estrela leonina será em lzmit

Pais 4 Turquia
Em 2016/174 Campeão da Turquia
Presenças Grupo LC 4 4 (14/15 a 17/18)
Palmares 3 13 Ligas Turquia, 12 Taças da

Treinador 4 Pai ryk Rombel
Pavilhão 3 Sport Complex Lokomotiv
Contra lusos
4 ABC (16/17, V 27-23.V 35-22)

FC Porto (14/15, V 30-26)
-) Benfica (10/11. D 28-33, D 23-30)

r!.
HC METALURG
Pais 4 Macedonia
Em 2016/174 2." da Macedónia
Presenças Grupo LC 4 8 (06/07, 08/09.

Estrela na fase de grupos será em lzmit, mas os leões farão três Jogos na casa nova
carrasco do FC Porto em 2015/16 na
Liga dos Campeões.
Será o quarto advier sárir >dos leõt..
Antes, visitam o Metalurg, que divide a cidade de Skopje com o campeão europeu Varclar. Outrora uma
das rivalidades mais acesas do Mundo, a formação orientada por Lino
Cervar — selecionador da Croácia e
campeão do Mundo em 2003, em
Portugal — apresenta-se remode
lacta, com jovens desejosos de dar o
salto e mostrarem -se na Chwnpions.

Ucranianos do Motor
Zaporozhye foram
os primeiros a atuar
e venceram no Grupo D

Por fim, o Montpellier: há 21 anos,
em 1996 / 97, defrontou o Sporting
nos 1116 de final da Taça ElIF e foi
derrotado por 22-16. Urna semana
depois, igual resultado mas para os
gauleses que, no desempate por livres de 7 metros, venceram por 4 1
e seguiram em frente, tendo jogadores como Pat rick Cazal, Daouda Ka
raboué, Crégory Anquetil, Geir
Sveinsson e... Didier Dinart! Em
2013 , 14, duas vitórias perante os
leões, mas na fase de grupos da Taça
El I F, em que ambos seguiram em
frente! Agora há Valentin Porte, Ludovic Fahregas, Michael Guigou,
Mathicu Grebille, Vincent Gerará
(internacionais franceses e cam-

peões do Mundo), Diego Simonet
ou Vid Kavticnik.F. o treinador, Patrice canaver, está no comando da
equipa desde... 1994!
TWI"-ER FéÇfr(TAS

11/12 a 13/14,15/16 a 17/18)
Palmares 4 6 Ligas Macedónia,
5 Taças da Macedónia
Treinador 4 Lino Cervar
Pavilhão Arena Borls Trajkovski
Contra lusos
-> FC Porto (10/11, E 24-24)
4 ABC (06/07, V 30-28, V 32-27)

CHEKHOVSKIE MEDVEDI
Pais 4 Rússia
Em 2016/174 Campeão da Russia
Presenças Grupo LC 416 (01/02 a 12/13,
14 /15a17118)
Palmares 3 18 Ligas Rússia,

7 Taças da Russia, 4 Supertaças Rússia,
1Taça das Taças: 1Taça Campeões
Europeus. 1 Taça das Taças.
2 Ligas Russia (como CSKA)
Treinador 4 Viadimir Maxirnov
Pavilhão 3 Sport Hall 'Olimpiyskyl'

Chekhov
Contra lusos

.+ FC Porto (15/16, D 27-31, V 30-29)

MONTPELLIER HB
Pais 1Em 2016/17 3 3.` Liga de França
Presenças Grupo LC 419 (95/96, 98/99

a 00/01, 02/03 a 12/13,14/15 a 17/18)
Paknarés 414 Ligas França,
13 Taças de França. 10 Taças Liga França,
2 Trofeus dos Campeões.
1LIga dos Campeões
Treinador 4 Patrice Canayer
Pavlháo 4 Arena Montpellier ou Palais
des Sports Rene Bougnol
Contra lusos

Besiktas domina as competições turcas e está preparado para receber o Sporting

-*Sporting (13/14. V 30-27, 36-31
e 96/97, D 16-22, V 26-17')
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DR

Apresentação abriu com patinagem artística

Famalicense Atlético Clube
apresentou 250 praticantes

DIVERSAS MODALIDADES proporcionaram na apresentação para a época
que agora começa um espectáculo de qualidade.
FAMALICENSE AC
| Redacção |

O Famalicense Atlético Clube
realizou sábado a festa de apresentação de todos os atletas para
a temporada 2017-2018. Desfilaram cerca de duzentos e cinquenta praticantes de diversas
modalidades, do badminton à
patinagem artística, do voleibol
ao bilhar, ciclismo, equitação,
andebol, matraquilhos, hóquei
em patins, basquetebol e dança.
O início da apresentação teve
uma demonstração de patinagem
artística. Cerca de 40 patinadoras encantaram com o seu número. As meninas da dança brilharam com uma exibição de grande qualidade.
De modalidade em modalidade, todos se mostraram, ficando
alinhados, frente aos sócios,
simpatizantes, amigos ou familiares.
A presidente da direcção do
FAC, Sofia Ruivo, na sua breve
intervenção, realçou o ecletismo
do clube, o trabalho no acompanhamento dos jovens e agradeceu a presença de todos os atletas, amigos em especial, ao
presidente da Câmara Municipal
de Famalicão. Desejou sucessos
desportivos e garantiu o empenho da Direção.
Paulo Cunha salientou a satisfação “por um clube como
o FAC ter uma mulher como
presidente da Direção” e deixou

DR

Presidente da Câmara, Paulo Cunha, esteve presente

DR

Clube fez uma demonstração do seu ecletismo

palavras elogiosas a Gouveia
Ferreira, antigo presidente, “pela
dedicação e empenho que manifestou e manifesta”. Relevou
ainda a importância do FAC na
comunidade e formação de atletas, referindo que a Camara Mu-

nicipal continuará a ser um parceiro da instituição.
Foi mais uma oportunidade dos
atletas conviverem entre si, de se
conhecerem, e fica a certeza de
que na próxima temporada, a
iniciativa vai repetir-se.
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Académico em Estarreja
para tentar a passagem
Andebol
Taça de Portugal

Silvino Cardoso
A Federação de Andebol de
Portugal já sorteou os jogos referentes à 1.ª eliminatória da
Taça de Portugal que vão ter
lugar no próximo dia 5 de Outubro. As equipas do distrito de
Viseu ficaram englobadas na
Zona 2 onde militam também
as equipas que representam os
distritos de Aveiro, Guarda e
Coimbra.
Das três que estão filiadas na
Associação de Andebol de Viseu, apenas a Escola de Andebol de Moimenta da Beira vai
ter a possibilidade de jogar
frente ao seu público. Contudo
o adversário que lhe calhou
em sorte não é dos mais acessíveis, pois a AD Sanjoanense
é uma equipa muito experiente na modalidade ao nível

sénior.
O Académico tem uma deslocação a Estarreja para defrontar a equipa da casa e, só
com muita entrega e determinação e, também, com uma arbitragem isenta, a juventude
academista pode vencer a eliminatória e continuar na
prova.
Por sua vez, a ADEF Carregal
do Sal, teoricamente, é o participante que tem a tarefa mais
difícil ao deslocar-se a Santa
Maria da Feira, para defrontar
o 'poderoso' CD Feirense.
Ainda assim, só no final do
jogo se pode fazer a avaliação
do resultado. |
1.ª eliminatória - Zona 2
EA Moim.ª Beira-Sanjoanense,
Académica-Ílhavo AC
Estarreja AC-Académico
Alavarium AC-EA Falcão Pinhel
Beira-Mar-ACD Monte
Feirense-ADEF Carregal do Sal
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ANDEBOL SEBENTO EIERAZ
VENCEM NA ALB►IAIBIA E POLÓNIA
Com os campeonatos nacionais a decorrerem
nos países onde prosseguem as carreiras, dois
internacionais portugueses venceram e
marcaram. Na Alemanha, o canhoto João
Ferraz, com um golo, ajudou o Wetzlar a
derrotar o Luibbecke por 17-23. Na Polónia, o
Wisla Plock, de Gilberto Duarte (três),
ultrapassou o Szczenis por 27-21. O Wisla
Plock joga para a Champions no domingo.
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ZAPOROZNYE VENCE
NO GRUPO DO SPORTING
r

No primeiro jogo do grupo do Sporting na
Liga dos Campeões de andebol, ontem
realizado, os ucranianos do Motor Zaporozhye venceram os russos do Cekhovskie
Medvedi por 36-23. Os leões, que não jogam a
Champions há 16 anos, têm a estreia marcada
para o próximo domingo, na Turquia, onde
irão defrontar a equipa da casa, o Besiktas
Mogaz.
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ANDEBOL O Campeonato
feminino arranca amanhã (16h),
coma disputa do dérbi do
Funchal, entre Madeira SAD,
vencedor da Supertaça, e Sports
Madeira. O campeão e vencedor
da Taça, o Colégio de Caia, só
joga dia 20, na deslocação ao ND
Santa Joana, na Mala.
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ANDEBOL

Asanin fora
da Champions
Matej Asanin vai falhar o
jogo da Champions frente a Besiktas. O guardião do Sporting
sofre de uma entorse no joelho
direito e os leões equacionam o
recurso a cirurgia. O central
Carlos Ruesga está em dúvida

(lesão nocotovelo direito). o

Página 7

A8

ID: 71294928

15-09-2017

Tiragem: 76257

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,29 x 4,69 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Motor bate russos
no grupo do Sporting
ri A 25.a edição da liga dos Campeões
arrancou ontem, com os ucranianos do
Motor Zaporozhye a baterem (36-23)os
russos do Chekhovskie Medvedi no
Grupo D.o mesmo dos leões, que defrontam domingo o Besiktas‘na Turquia
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ABC INCONFORMADO

Federação dá razão aos dragões
ralA direçãoda Federação (FAP) já to pelo ABC, é à direção da FAP que intrigaé a celeridade com queseredeu° aval para que Diogo Branquinho e André Gomes representem o
FC Porto na presente época. Recorde-se que o ABC advoga que a
dupla tem contrato com a equipa
bracarense, mas Branquinho já jogou frente ao Madeira SAD, na 2,
rondado Campeonato, e poderá jogar contra o Benfica no domingo,
enquanto Gomes recupera de lesão.
Apesar de decorrer um processo
no Conselho Disciplinar interpos-

cabe administrar a inscrição de jagadores e esta concluiuque na inscrição feita pelos minhotos faltava
a ficha de • revalidação, atestado
médico e seguro dos atletas.
Guilherme Freitas, vice-presidente do ABC, não se conforma
coma decisão, achando que todo o
processo é muito estranho: "Não
quero alargar-me muito, porque
na próxima segunda-feira será
eleita uma nova direção. O que me

solvetunproblema e não se resolve
o outro. Denunciámos e provámos
que Diogo Branquinho já tinha jogado pelo FC Porto na pré -época
em dois torneios internacionais e
fez um jogo em Espanha. Como foi
possível isto acontecer antes desta
decisão da FAP? E recordo que André Gomes foi convocado pela Seleção como sendo jogador do ABC,
mas ainda não recebemos o relatório médico da sua lesão." o
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"FC Porto não tem ganho
mas não está mais fraco"
TECNICISTA Central Pedro
Seabra é o cérebro do jogo
atacante dos encarnados

Central do Benfica, Pedro
Seabra, quer ganhar
clássico da Luz contra
adversário de qualidade

Luta agrada
aos portistas

ALEXANDRE REIS

© Depois do empate (27-27) no

R O técnico dinamarquês do
FC Porto, Lars Walther, elogiou
o Benfica: "Tem um estilo de
jogo ofensivo que complica a
nossa tarefa, além de obrigar a
alterações na nossa estratégia
defensiva, mas estamos prepa rados. Seráum jogo dificil. Adetesa será essencial num encontro como este. Não estivemos
muito bem defensivamente nos
dois primeiros jogos, mas é necessário paciência, disciplina e
trabalho: Será uma grande luta,
que os dois clubes querem ganhar e um excelente jogo, mas
acima de tudo, será uma luta e,
neste momento, se calhar, precisamos de urna luta assim",
disse o técnico em declarações
ao cite do clube da Invictas

Sporting-ABC, o clássico de domingo (16h), no Pavilhão nQ 2 da
Luz, ganhou ainda maior importância, pois tanto o Benfica como o
FC Porto têm uma oportunidade
soberana para ganhar ter?eno aos
adversários diretos. Pedro Seabra,
central das águias, conhece bem a
responsabilidade do jogo da 34 jornada e está confiante na vitória.
Não tanto pela crise de resultados
dos dragões, que vinham de duas
épocas a vencer todos os jogos na
fase regular, mas antespela capacidade da sua equipa.
"O FC Porto não tem ganho,
mas não está mais fraco. Nãó tem

"CAMPEONATO ESTÁ MAIS
FORTE, HÁ QUATRO CANDIDATOS
E UMA SÉRIE DE EQUIPAS
A TRABALHAR BEM", DISSE

tido vitórias porque as outras
equipas também têm argumentos.
Julgo que o campeonato está mais
forte, com quatro crónicos candidatos ao título e uma série de equipas com qualidade e a trabalhar
bem. Esta maior competitividade
só vem beneficiar o andebol",
considerou Pedro Seabra.
O primeira linha, de 27 anos,
perspetivou o espetáculo: "De

certeza que .vai ser um grande
jogo, entre dois candidatos, com
equipas repletas de bons jogadores
e com os dois treinadores, novos
em ambas as equipas, a quererem
apresentar um bom andebol."
Por todos estes ingredientes,
Seabra apelou à presença de muito
público: "Seriaótimo que tivéssemosumpavilhão cheio nesta nos sa estreia na Luz para o campeonato. Os adeptos fazem toda a diferença, para mais porque estes
jogos são sempre muito disputados e equilibrados." o

Águias com arranque excelente
Pedro Seabra, contratado esta
época pelo clube da Luz, manifestou-se muito satisfeito pela
opção: "Tem sido uma experiência ótima, poiso Benfica dá condições espetaculares aos seus
atletas, que, assim, podem atingir o auge das suas capacidades.
O inicio da temporada tem sido
excelente, pois já estamos na segunda eliminatória da Taça EHF
e vencemos o Águas Santas,

num pavilhão sempre difícil. Há,
no entanto, um longo caminho a
percorrer, pois é necessário assimilar processos. Mas estou confiante em ganhar muitos títulos
para o clube." Refira-se que Pedro Seabra é dos jogadores de
maior sucesso das águias. Para
além de ganhar outros troféus,
foi MVP em 2016, ano em que
conquistou o campeonato e a
Taça Chailenge pelo ABC.
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Federação dá razão aos dragões

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

15-09-2017

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4d422a8e

ABC inconformado com decisão que permite ao FC Porto utilizar Diogo Branquinho e André Gomes
A direção da Federação (FAP) já deu o aval para que Diogo Branquinho e André Gomes representem o
FC Porto na presente época. Recorde-se que o ABC advoga que a dupla tem contrato com a equipa
bracarense, mas Branquinho já jogou frente ao Madeira SAD, na 2ª ronda do Campeonato, e poderá
jogar contra o Benfica no domingo, enquanto Gomes recupera de lesão.
Apesar de decorrer um processo no Conselho Disciplinar interposto pelo ABC, é à direção da FAP que
cabe administrar a inscrição de jogadores e esta concluiu que na inscrição feita pelos minhotos faltava
a ficha de revalidação, atestado médico e seguro dos atletas.
Guilherme Freitas, vice-presidente do ABC, não se conforma com a decisão, achando que todo o
processo é muito estranho: "Não quero alargar-me muito, porque na próxima segunda-feira será
eleita uma nova direção. O que me intriga é a celeridade com que se resolve um problema e não se
resolve o outro. Denunciámos e provámos que Diogo Branquinho já tinha jogado pelo FC Porto na préépoca em dois torneios internacionais e fez um jogo em Espanha. Como foi possível isto acontecer
antes desta decisão da FAP? E recordo que André Gomes foi convocado pela Seleção como sendo
jogador do ABC, mas ainda não recebemos o relatório médico da sua lesão."
2017/09/15
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Central do Benfica quer ganhar clássico da Luz contra adversário de qualidade
Depois do empate (27-27) no Sporting-ABC, o clássico de domingo (16h), no Pavilhão nº 2 da Luz,
ganhou ainda maior importância, pois tanto o Benfica como o FC Porto têm uma oportunidade
soberana para ganhar terreno aos adversários diretos. Pedro Seabra, central das águias, conhece bem
a responsabilidade do jogo da 3ª jornada e está confiante na vitória. Não tanto pela crise de
resultados dos dragões, que vinham de duas épocas a vencer todos os jogos na fase regular, mas
antes pela capacidade da sua equipa.
"O FC Porto não tem ganho, mas não está mais fraco. Não tem tido vitórias porque as outras equipas
também têm argumentos. Julgo que o campeonato está mais forte, com quatro crónicos candidatos ao
título e uma série de equipas com qualidade e a trabalhar bem. Esta maior competitividade só vem
beneficiar o andebol", considerou Pedro Seabra.
O primeira linha, de 27 anos, perspetivou o espetáculo: "De certeza que vai ser um grande jogo, entre
dois candidatos, com equipas repletas de bons jogadores e com os dois treinadores, novos em ambas
as equipas, a quererem apresentar um bom andebol."
Por todos estes ingredientes, Seabra apelou à presença de muito público: "Seria ótimo que tivéssemos
um pavilhão cheio nesta nossa estreia na Luz para o campeonato. Os adeptos fazem toda a diferença,
para mais porque estes jogos são sempre muito disputados e equilibrados."
Águias com arranque excelente
Pedro Seabra, contratado esta época pelo clube da Luz, manifestou-se muito satisfeito pela opção:
"Tem sido uma experiência ótima, pois o Benfica dá condições espetaculares aos seus atletas, que,
assim, podem atingir o auge das suas capacidades. O início da temporada tem sido excelente, pois já
estamos na segunda eliminatória da Taça EHF e vencemos o Águas Santas, num pavilhão sempre
difícil. Há, no entanto, um longo caminho a percorrer, pois é necessário assimilar processos. Mas estou
confiante em ganhar muitos títulos para o clube." Refira-se que Pedro Seabra é dos jogadores de
maior sucesso das águias. Para além de ganhar outros troféus, foi MVP em 2016, ano em que
conquistou o campeonato e a Taça Challenge pelo ABC.
2017/09/15
Alexandre Reis
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Por Record
A direção da Federação (FAP) já deu o aval para que Diogo Branquinho e André Gomes representem o
FC Porto na presente época. Recorde-se que o ABC advoga que a dupla tem contrato com a equipa
bracarense, mas Branquinho já jogou frente ao Madeira SAD, na 2ª ronda do Campeonato, e poderá
jogar contra o Benfica no domingo, enquanto Gomes recupera de lesão.Apesar de decorrer um
processo no Conselho Disciplinar interposto pelo ABC, é à direção da FAP que cabe administrar a
inscrição de jogadores e esta concluiu que na inscrição feita pelos minhotos faltava a ficha de
revalidação, atestado médico e seguro dos atletas.Guilherme Freitas, vice-presidente do ABC, não se
conforma com a decisão, achando que todo o processo é muito estranho: "Não quero alargar-me
muito, porque na próxima segunda-feira será eleita uma nova direção. O que me intriga é a celeridade
com que se resolve um problema e não se resolve o outro. Denunciámos e provámos que Diogo
Branquinho já tinha jogado pelo FC Porto na pré-época em dois torneios internacionais e fez um jogo
em Espanha. Como foi possível isto acontecer antes desta decisão da FAP? E recordo que André
Gomes foi convocado pela Seleção como sendo jogador do ABC, mas ainda não recebemos o relatório
médico da sua lesão."
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Depois do empate (27-27) no Sporting-ABC, o clássico de domingo (16h), no Pavilhão nº 2 da Luz,
ganhou ainda maior importância, pois tanto o Benfica como o FC Porto têm uma oportunidade
soberana para ganhar terreno aos adversários diretos. Pedro Seabra, central das águias, conhece bem
a responsabilidade do jogo da 3ª jornada e está confiante na vitória. Não tanto pela crise de
resultados dos dragões, que vinham de duas épocas a vencer todos os jogos na fase regular, mas
antes pela capacidade da sua equipa."O FC Porto não tem ganho, mas não está mais fraco. Não tem
tido vitórias porque as outras equipas também têm argumentos. Julgo que o campeonato está mais
forte, com quatro crónicos candidatos ao título e uma série de equipas com qualidade e a trabalhar
bem. Esta maior competitividade só vem beneficiar o andebol", considerou Pedro Seabra.O primeira
linha, de 27 anos, perspetivou o espetáculo: "De certeza que vai ser um grande jogo, entre dois
candidatos, com equipas repletas de bons jogadores e com os dois treinadores, novos em ambas as
equipas, a quererem apresentar um bom andebol."Por todos estes ingredientes, Seabra apelou à
presença de muito público: "Seria ótimo que tivéssemos um pavilhão cheio nesta nossa estreia na Luz
para o campeonato. Os adeptos fazem toda a diferença, para mais porque estes jogos são sempre
muito disputados e equilibrados."Águias com arranque excelente Pedro Seabra, contratado esta época
pelo clube da Luz, manifestou-se muito satisfeito pela opção: "Tem sido uma experiência ótima, pois o
Benfica dá condições espetaculares aos seus atletas, que, assim, podem atingir o auge das suas
capacidades. O início da temporada tem sido excelente, pois já estamos na segunda eliminatória da
Taça EHF e vencemos o Águas Santas, num pavilhão sempre difícil. Há, no entanto, um longo caminho
a percorrer, pois é necessário assimilar processos. Mas estou confiante em ganhar muitos títulos para
o clube." Refira-se que Pedro Seabra é dos jogadores de maior sucesso das águias. Para além de
ganhar outros troféus, foi MVP em 2016, ano em que conquistou o campeonato e a Taça Challenge
pelo ABC.
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