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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:00:12

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 71031739

 
28-08-2017 08:32

Sporting perde no andebol e no futebol de praia

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7edef573-a225-47a6-ac53-

c2d22c6bd9f7&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
O ABC de Braga venceu a Supertaça de andebol sobre o Sporting e o Braga o novo campeão nacional
de futebol de praia venceu nas grandes penalidades a equipa de Alvalade.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2017-08-28 09:33
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 	OCS: TVI 24 - Diário da Manhã
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1 1 1

ABC vence supertaça de andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bf85f992-78db-4384-bdd1-

7b2eef53b8eb&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
O ABC conquistou a Supertaça de andebol frente ao Sporting, a formação bracarense foi ao pavilhão
municipal de Meda na Guarda vencer os leões por 26-21.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2017-08-28 08:09
 TVI 24 - Notícias , 2017-08-28 10:45
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ABC é o clube com mais Supertaças no currículo, após ganhar duelo a reeditar a final da Taça de Portugal, que fechou a época de 2016/17 Gil PERES/ A,  

ÚLTIMOS 10 
VENCEDORES 

B>OCA CLUBE  
2001/02 Sporting..  
2002/03 FC Porto 
2009/10 FC Porto  
2010/11 aerifica  
2011/12 Berdica 

..»«..2012/13 SiortIng 
2013/14 FC Porto 

+"2014/15 ABC  
-7' 2015/16 Benfica 

2016/17 ABC 
Total de bofem 1', ABC 
(7)2.',FCPorto(6}3.',  
Benfica (5), Sporting 
(3); S.*, Belenne! 

Monch‘su

(1)  
„, ,d1\ mbls lawklbv 

ei 
!" 

A figura 

NUNO 
SILVA 
(ABC) 

Soube surpreender a defesa do 
Sporting com remates rápidos em apoio 
e foi o central cerebral que desmon-
tou a defesa adversária com o jogo 
para o pivõ. Sete golos decisivos, trés 
seguidos dos 20-22 aos 20-25 e a es-
tocada final. 

E a festa foi minhota! 
ABC conquista 7.a  Supertaça do seu historial após bater o Sporting em Mêda o Equipa de Braga 
já tinha ganho ao campeão nacional na Taça de Portugal há três meses e agora repete feito 

ANDEBOL 

por 
HUGO COSTA 

O
ABC, detentor da Taça 
de Portugal, decidiu 
contrariar o favoritismo 
do campeão nacional 
Sporting, conquistando 

a sétima Supertaça do seu historial 
— passou a clube com mais troféus 
destes — no encontro realizado, 
ontem, no Pavilhão Municipal da 
Mêda, no distrito da Guarda. As 
duas equipas repetiram o desfecho 
do último duelo da época de 
2016/17, a Taça de Portugal. 

Só por duas vezes os minhotos 
estiveram em desvantagem, mas 
estratégia defensiva com profun-
didade e ajudas constantes foram 
criando dificuldades ao ataque leo-
nino, que cometeu um incrível nú-
mero de falhas técnicas: 17! E se na 
retaguarda o Sporting até teve Asa-
nin inspirado (15 defesas), as falhas 
originaram os contra-ataques ve-
nenosos tão do agrado do ABC. E 
aqui, não importa a altura ou o peso 
mas, sim, a velocidade, algo que os 
bracarenses fizeram durante 60 mi-
nutos. E o Sporting não. 

Ofensivamente, a estratégia era 

ANDEBOL —SUPERTAÇA MASC.— FINAL 
Pavilhão Municipal, 

em Mèda 

SPORTING ABC 

Mate)  Asanin (GR Humberto Gomes (GR) 
Manuel Gaspar (GR) Ricardo Ferreira (GR)  

Cláudio Silva (GR)  
Pedro Portela Déido Plna (2)  

. 
Boskoli¡elanovIc (1) 
Cláudio Pedroso (4) 
Carlos Ruesga (4) 

Tiago Rocha (3) Dado Andrade  
Carlos Carneiro (1) Carlos Martins (4)  

Frankls Carpi Nuno SM (7) 

Francisco Tavares (1) Belmiro Alves (1) 
Edmilson Araújo (5) Hugo Rosário (1)  
Ivan Nikcevk (1) Tomás Albuquerque  (1) 
bolo Bozovk Francisco Silva 
Felipe Borges RUI Ferreira 

;ORCE RITO 

&ISTMOS 
Duarte Santos e Ricardo Fonseca (Madeira) 

simples: constantes 2x2 como pivô, 
obrigar os defesas centrais a abri-
rem e remates rápidos, capítulo no 
qual Nuno Silva foi exímio, com sete 
golos. E Hugo Rocha, um lutador 
nato entre as torres leoninas. 

Com três golos de vantagem mer-
cê dum parcial de 0-4 (3-2 para 3-
-6), o ABC conseguiu um balão de 
oxigénio que soube gerir a preceito 

INTRANQUILOS 

Sensação estranha. Estivemos 
muito intranquilos o Jogo todo, não faz 
sentido numa equipa com tanta 
experiência. Cometemos muitos erros, 
defensivamente não conseguimos 
fazer o que planeámos. Temos de 
melhorar rapidamente, de lutar um 
bocadinho mais 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

durante a primeira parte, mesmo 
quando os leões obtiveram as igual-
dades a oito e nove golos. Mas a von-
tade de marcar era muita pelos mi-
nhotos e qualquer espaço serviu para 
encontrarem o caminho da baliza. 

Tudo igual na segunda parte, 
mas com o Sporting mais coeso de-
fensivamente e a conseguir empa-
tar a 18 e 19 golos. Porém, o ataque 
voltou nesta altura a cometer falhas 
e nem o apoio dos adeptos nas ban-
cadas ajudou a melhorar. Depois 
de reduzir para 20-21, a 11 minu-
tos do fim, o Sporting baqueou, por 
culpa das falhas e com Humberto 
Gomes eficaz na baliza do ABC, que 
dilatou o resultado até 21-26. 

A festa rebentou em Mêda, com 
um abraço sentido entre os técni- 

Têm a palavra 

ALMA E ENTREAJUDA 

Jogámos com alma, uma forma 
de jogar tão empenhada e até 
apaixonada em termos defensivos. 
Sofremos poucos golos, mas o forte foi 
a entreajuda. Está na altura de alguns 
pensarem nesta equipa, isto não acaba 
amanhã [hoje] com a entrega da taça 
na Câmara 

JORGE RITO 
Treinador do ase 

cos Jorge Rito e Carlos Ferreira e os 
oficiais Armando Fernandes e Gui-
lherme Freitas. A taça foi levanta-
da pelo capitão Humberto Gomes. 

Pedro Vaidés 

Anichai Rocha 7) 
Roberto Ferreira (1) 

Bandeira (2) 
Rafael Peixoto 
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ANDEBOL 
ABC VENCE SUPERTAÇA 
O ABC, detentor da Taça de 
Portugal de andebol, con-
quistou ontem a Supertaça 
ao vencer o campeão nacio-
nal Sporting, por 26-21, em 
encontro realizado na Mêda. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho venceu ontem,
no Pavilhão Municipal da Mêda,
o Sporting por 26-21 e averbou
a para a sua vitrine de troféus a
oitava Supertaça.

No jogo que marcou o regresso
oficial de Jorge Rito ao banco
academista, o reencontro com os
‘leões’ — campeões nacionais a
quem os academistas tinham
ganho a Taça de Portugal — foi
evidente a coesão defensiva dos
minhotos. É uma qualidade que
a turma bracarense demonstrara
na sua apresentação, frente aos
espanhóis do Cangas.  

Ainda na primeira parte, tanto
sportinguistas como academistas
ficaram privados de jogadores
da primeira linha, por  cartão
vermelho a Frankis Carol aos 8
minutos e a Délcio Pina aos 18.

Matej Asanin, o croata de dois
metros e 23 anos do Sporting,
distinguido sábado como melhor
guarda-redes da época 2016/17,

e o veterano Humberto Gomes
do ABC foram, no plano indivi-
dual, artistas de um espectáculo
à parte. No capítulo da concreti-
zação sobressaem, pelos sete go-
los  conseguidos, no ABC/UMi-
nho, Hugo Rocha e Nuno Silva,
aquele pivot e este central, am-
bos  a confirmar boa forma.

Embora o Sporting tenha mar-
cado primeiro, pelo esquerdino
Cláudio Pedroso, os de Braga,
aos 3 minutos já davam a volta
ao marcador. O Sporting voltou
a empatar (7-7), mas os minho-
tos voltaram para a frente. 

Ao intervalo, o ABC ganhava
13-14, vantagem que a formação
bracarense dilatou logo no início
da segunda parte, com golos de
Carlos Martins (13-16). 

Ruesga ainda igualou (18-18),
Nuno  Silva desempatou (19-18)
e Carlos Carneiro voltou a igua-
lar (19-19). 

Com Humberto Gomes em
bom nível e o ataque a marcar os
minhotos embalaram para o pri-
meiro troféu da época.

Jorge Rito, treinador do ABC
“Vamos ver se conseguimos 
uma equipa coesa para a época inteira”
“Vamos ver se conseguimos criar uma equipa coesa para a época  inteira.
Quanto ao jogo, os jogadores estão de parabéns,  fizeram um jogo fantástico,
principalmente em termos defensivos. Foram de uma entrega incrível e, 
portanto, uma equipa que está a ganhar desde o primeiro minuto merece 
ganhar a Supertaça. Tivemos uma prestação defensiva muito coesa, muita 
paciência no ataque e acho que fomos justos vencedores”.

Humberto Gomes, capitão de equipa do ABC
“Agradeço a este público que nos veio
apoiar e aos colegas da Taça de Portugal”
“Tenho que agradecer a este público que nos veio apoiar e dedicar esta vitória
aos nossos colegas que não estão agora na equipa, mas nos ajudaram a estar
aqui com a vitória na Taça de Portugal na época passada.  Foi uma vitória do
trabalho de equipa. Temos os pés assentes na terra. Temos muita malta nova e
muito trabalho pela frente, mas com esta garra e com esta vontade que mos-
trámos podemos causar surpresas. Sabemos as dificuldades que passamos,
mas somos um grupo unido e coeso que promete trabalhar muito.”

SPORTING 21  
Matej Asanin e Manuel Gaspar (GR),
Pedro Valdes, Pedro Portela, Michal Kopco
(1), Bosko Bjelanovic (1), Cláudio Pedroso
(4), Carlos Ruesga (4), Frankis Marzo,
Tiago Rocha (3), Carlos Carneiro (1),
Francisco Tavares (1), Edmilson Araújo (5),
Ivan Nikcevic (1), Janko Bozovic e Felipe
Ribeiro.
Treinador: Hugo Canela.

ABC/UMINHO 26  
Humberto Gomes, Cláudio Silva e Ricardo
Ferreira (GR); Delcio Pina (2), Hugo Rocha
(7) ,  Roberto Ferreira (1), Carlos Bandeira
(2) , João Peixoto, Ricardo Ferreira, Nuno
Silva (7), Dario Andrade, Carlos Martins
(4), Belmiro Alves (1), Hugo Rosário (1),
Tomás Albuquerque (1), Francisco Silva e
Rui Ferreira. 
Treinador: Jorge Rito.

Ao intervalo: 13-14

ABC/UMinho vence Sporting 
e conquista oitava Supertaça
SURPRESA ONTEM NA MÊDA.  O Sporting, campeão nacional, era favorito perante o ABC/UMinho 
em fase de reestruturação. Mas o clube de Braga superou o adversário e arrebatou oitava Supertaça.

§cabinas

FLÁVIO FREITAS 

Jogadores do ABC/UMinho, que na Mêda contaram com apoio de adeptos bracarenses, festejam início de época a conquistar a Supertaça

lll
“O ABC foi mais assertivo, 
as coisas correram-lhes bem
no ataque. Defensivamente
não conseguimos acertar 
e o ABC aproveitou bem.”

HUGO CANELA
Treinador do Sporting

“Este início de época 
tem sido difícil para nós. 
Não estamos a conseguir
jogar bem e neste jogo
novamente quase tudo nos
correu mal. ABC fez jogo
quase perfeito e ganhou
com todo o mérito.”

CARLOS CARNEIRO
Jogador do Sporting

+ exclusões
O Sporting teve a sua dose
de infelicidade, ao ficar
privado, a partir dos 8
minutos, do lateral Frankis
Carol e no início da
segunda parte do
esquerdino Pedro Portela,
jogadores que costumam
ser relevantes no
rendimento ofensivo 
dos leões. O ABC ficou 
sem Délcio Pina, lateral
que não tem ainda 
a mesma relevância.
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Publicidade

Correio
SEGUNDA 28 AGOSTO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10469 DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

do Minho.pt

VILA NOVA DE FAMALICÃO
FEIRA DAS CEBOLAS 
PROMOVE REGIÃO
Pág. 12

POUPE
METADE
DO VALOR

��������������	
��
�����	
��
������	�������

Unid.
€99

,8

Publicidade

Publicidade

BRAGA
Parque de
Campismo
recebe bangalôs
em Setembro 
Págs. 3 a 5

BRAGA
‘Tardes de
domingo’
para manter
na Ponte 
Págs. 8 e 9

ESPOSENDE
Cidade viveu 
e sentiu várias
tradições 
do século XVI
Pág.10

CAMINHA
Vilar de Mouros
recebeu 
26 mil pessoas
em três dias 
Pág. 15

Publicidade

REVOLUÇÃO DE ABEL INCAPAZ DE IMPEDIR A DERROTA ARSENALISTA FRENTE AO FC PORTO
ABC CONQUISTA SUPERTAÇA SCBRAGA CAMPEÃO NAS AREIAS PIMENTA CHEGA AO OURO 

DOMINGO QUASE PERFEITO
Págs. 19 a 22, 26 e 27

0 - 1
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Avelino Conceição

A equipa sénior masculina da
Artística de Avanca continua a
sua preparação tendo em vista
o arranque do campeonato de
Andebol 1.

Desta feita, a formação orien-
tada por Carlos Martingo par-
ticipou, no último sábado, no
“Torneio AAAS 2017”, organi-
zado pelo Águas Santas e no
qual também marcaram pre-
sença Xico Andebol e ISMAI.

O torneio quadrangular dis-
putou-se no sistema de todos
contra todos e a Artística aca-
bou por perder o jogo que viria
a decidir a atribuição do pri-
meiro lugar diante da forma-
ção anfitriã.

No primeiro dia, o conjunto
avancanense venceu de forma
clara o ISMAI, por 29-21, mas
no segundo dia, no confronto
diante do Xico Andebol, regis-
tou uma igualdade a 32 golos.
No jogo decisivo, que viria a
decidir o vencedor do torneio,

o Águas Santas venceu a Ar-
tística de Avanca, por 26-24,
mesmo depois de ter ido para
o intervalo a perder por 11-13.
A equipa da casa acabou, desta
forma, o torneio com três vi-
tórias em outros tantos jogos.

Campeonato arranca
no próximo sábado

No próximo sábado arranca

o campeonato e a Artística de
Avanca vai até ao Pavilhão
Municipal da Maia para de-
frontar a turma do ISMAI. O
jogo tem o seu inicio às 17 ho-
ras e terá arbitragem de Fer-
nando Costa e Diogo Teixeira,
dupla da Associação de Ande-
bol de Braga.

Já a formação aveirense do
São Bernardo, que está de re-

gresso ao convívio dos “gran-
des”, jogará perante o seu pu-
blico frente ao Xico Andebol,
em jogo que se disputará no
Pavilhão Gimnodesportivo de
São Bernardo e que tem o iní-
cio marcado para as 18 horas.
A partida terá arbitragem das
internacionais Marta Sá e Vâ-
nia Sá, dupla da Associação de
Andebol do Porto. |

Artística foi segunda
no “Torneio AAAS 2017”
Preparação Uma vitória, um empate e um derrota foi pecúlio da formação
de Avanca no “quadrangular” organizado pelo Águas Santas
Andebol
Seniores Masculinos

Equipa da Artística de Avanca que participou na final do torneio de Águas Santas

FOTOS: ANTÓNIO OLIVEIRA FOTOGRAFIA
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O São Bernardo realizou, no
sábado, mais dois jogos de pre-
paração para o principal cam-
peonato. Em partidas referen-
tes ao Torneio 99.º Aniversário
do Boa Hora Futebol Clube, o
conjunto liderado por João Al-
ves acabou por sofrer duas
derrotas pesadas, que podem
indiciar que o conjunto avei-
rense está atrasado na sua pre-
paração para o principal cam-
peonato português.

Na parte da manhã, a equipa
aveirense perdeu com o Ben-
fica, por 16-40, ao passo que
da parte da tarde foi derrotado
pelo Boa Hora, por 24-38. Re-
fira-se que o Boa Hora, que já

tinha derrotado o Benfica a
meio da semana, por 27-26,
acabou por vencer o torneio
triangular.

Tiago Sousa é reforço
Na última sexta-feira, o São

Bernardo anunciou mais um
reforço. Trata-se de Tiago Sou -

sa, atleta “da casa”, que, acredi-
tam os responsáveis do clu be,
trará “qualidade para acrescen-
tar valor ao nosso grupo”.|

São Bernardo sofre duas
derrotas pesadas em Lisboa
Andebol
Seniores Masculinos

Equipa do S. Bernardo que disputou o Torneio Triangular do Boa Hora
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A madeirense joga na equipa campeã nacional, o Colégio de Gaia. 

Jéssica Ferreira eleita a 
melhor guarda-redes 2017 
A VII Gala do Andebol realizou-se 
na noite do passado sábado no Cen-
tro de Congressos e Exposições de 
Pinhel, tendo a Madeira marcado 
presença entre os nomeados ao me-
lhores do ano. A madeirense Jéssi-
ca Ferreira veio mesmo a conquis-
tar um título para a Região, desta 
feita ao ser considerada a melhor 
guarda-redes da temporada. 

A jogadora do Colégio de Gaia 
repetiu a vitória da última edição 
e, da mesma forma, voltou a ga-
nhar a outra madeirense Isabel 
Góis (ex-Alavarium), também re-
petente na nomeação e a Mariana  

Agostinho (Passos Manuel). 
Paula Marisa Castro, treinadora do 

Colégio de Gaia, venceu o 'Prémio 
Melhor do Ano - Provas Nacionais 
Femininas', levando a melhor sobre a 
treinadora do Madeira Andebol SAD, 
Sandra Martins e José Ribas (Maias-
tars). 

Nos masculinos Paulo Fidalgo 
(Madeira SAD) figurou entre os no-
meados, mas Hugo Canela (Spor-
ting) foi o vencedor. A dupla de árbi-
tros madeirenses Duarte Santo/Ri-
cardo Fonseca estrvr na lista dos me-
lhores, mas a vitória sorriu a Eurico 
Nicolau e Ivan Caçador. 
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turma academista, com muita juventude à mistura, ganhou ao favorito campeão nacional

ABC bate Sporting e conquista a Supertaça

O
ABC/UMinho, de-
tentor da Taça de 
Portugal, conquis-
tou, ontem, a Super-

taça de andebol ao vencer 
o campeão nacional Spor-
ting, por 26-21, em encon-
tro que decorreu no Pavi-
lhão Municipal da Mêda, 
no distrito da Guarda.

O ‘leão’ Cláudio Pedro-
so foi o primeiro a mar-
car e a dar ao Sporting a 
liderança, mas o ABC deu 
a volta com golos de Nu-
no Silva, reforço que veio 

se impôs no duelo direto 
com o pivot Hugo Rocha 
e foi impedindo o mar-
cador de funcionar pa-
ra o ABC.

Aos 25 minutos, num 
dos momentos mais 
aguardados do jogo, o 
bracarense Dario Andra-
de entrou na partida, num 
regresso que foi saudado 
pelos espectadores pre-
sentes, dado o ponta ter 
anunciado, no final da 
Taça de Portugal, há três 
meses, o fim da carreira.

Depois de Tiago Rocha 
ter reduzido para a dife-
rença mínima de um go-
lo, aos 13-12, e de Décio 
Pina voltar a colocar em 
dois para o ABC (14-12), 
com uma jogada aérea, o 
Sporting sofreu nova con-
trariedade com a lesão de 
Pedro Portela.

O intervalo chegou 
com o Sporting a voltar 
a reduzir para a diferença 
mínima (14-13), com um 
golo de Edmilson Araújo 
sem o guarda-redes Hum-
berto Gomes na baliza, e 
a segunda parte começou 
com dois golos de Carlos 

ABC conquistou sétima supertaça em Mêda

do Madeira SAD, e Car-
los Martins, assumindo 
um comando que, salvo 
igualdades aos 7-7 e 8-8, 
não mais largaria.

Com o resultado em 
4-3, com oito minutos de 
jogo, o Sporting sofreu a 
contrariedade da exclu-
são de Frankis Carol, por 
uma entrada mais dura 
sobre Carlos Martins, e na 
conversão do livre de sete 
metros Hugo Rocha ele-
vou a diferença para 5-3.

A eficácia na marcação 

dos livres de sete metros e 
na execução dos lances de 
contra-ataque foram uma 
constante na equipa bra-
carense, face a um Spor-
ting a cometer muitas fa-
lhas técnicas, pelo que o 
ABC abriu vantagem pa-
ra uma diferença de três 
golos aos 13-10.

O Sporting já tinha lan-
çado o reforço Tiago Ro-
cha no jogo e a diferen-
ça só não era ainda maior 
pela atuação do guarda-
-redes Matej Asanin, que 

Martins (16-13).
Edmilson Araújo, com 

cinco golos, Cláudio Pe-
droso e Carlos Ruesga, 
ambos com quatro, ainda 
procuraram contrariar o 
ascendente do ABC, que 
aos poucos, com o decor-
rer do encontro, foi fican-
do confortável no jogo e 
no marcador.

O ABC voltou a con-
quistar uma vantagem de 
três golos aos 18-15, mas o 
Sporting voltou a anular a 
diferença com um parcial 
de três golos consecutivos, 
aos 18-18, por Tiago Ro-
cha e Carlos Ruesga (dois).

Após novo empate aos 
19-19, por Carlos Carnei-
ro, e com 15 minutos para 
jogar, o ABC embalou pa-
ra um final de jogo irre-
preensível a todos os ní-
veis, que culminou com 
um parcial de sete golos 
marcados e apenas dois 
sofridos (26-21).

No capítulo da eficácia 
da concretização, desta-
que para Nuno Silva e Hu-
go Rocha, ambos com sete 
golos, seguidos de Car-
los Martins, com quatro. 

O ABC ficou ainda pri-
vado de Délcio Pina, que 
foi excluído a 12 minutos 
do fim do encontro.

ABC e Sporting reedi-
taram no início da época 
de 2017/18 o duelo com 
que encerrou a de 2016/17, 
em que os bracarenses 
conquistaram a Taça de 
Portugal, por 35-33 no 
prolongamento (30-30), 
e com o mesmo desfe-
cho desfavorável para os 
"leões".

ABC é o clube
com mais supertaças
Com este triunfo, o ABC, 
que no final da época pas-
sada perdeu Pedro Sea-
bra, Ricardo Pesqueira, 
José Costa, Pedro Spíno-
la, André Gomes, Diogo 
Branquinho e o técnico 
Carlos Resende, entre ou-
tros, passou a ser o clube 
com mais supertaças con-
quistadas, sete, desfazen-
do a parceria que vinha 
mantendo com o FC Por-
to, que soma seis, segui-
do do Benfica, com cin-
co, e Sporting, com três.

Redação/Lusa

Jorge rito, técnico da turma academista, exultou com a conquista do primeiro troféu da época

«Jogámos bem e merecemos vencer a Supertaça»
a Supertaça», destacou, 
no final do encontro, Jor-
ge Rito.

Humberto Gomes
e um «trabalho 
de equipa»
Humberto Gomes, guar-
da-redes da turma acade-
mista, estava feliz no final 
do encontro.

«Foi um trabalho de 
equipa, mas temos os pés 
bem assentes na terra, por 
termos ainda muito tra-
balho pela frente. É uma 
equipa com muita malta 
nova, mas acho que, com 
esta garra e com esta luta 
que demonstrámos ho-
je, podemos causar gran-

J
orge Rito, técnico da 
turma academista, 
considerou, no final 
da partida, que o ABC/

/UMinho venceu, com to-
da a justiça, a Supertaça.

«Os jogadores estão de 
parabéns. Fizeram um jo-
go fantástico, principal-
mente em termos de-
fensivos. Foram de uma 
entrega incrível. Uma 
equipa que está a ganhar 
desde o primeiro minuto 
merece ganhar a Superta-
ça. Tivemos uma prestação 
defensiva muito coesa, ti-
vemos muita paciência no 
ataque e fomos um justo 
vencedor. O ABC jogou 
bem e mereceu ganhar 

des surpresas. Sabemos 
as dificuldades por que 
passámos, mas somos um 
grupo unido. Estamos a 
formar um grupo coeso e 
viu-se isso dentro de cam-
po», disse Humberto.

Hugo Canela: «ABC 
mais assertivo»
«O ABC foi mais asser-
tivo. Esteve muito certi-
nho no ataque, as coisas 
correram-lhes bem, tive-
ram alguns ressaltos, e nós 
defensivamente não con-
seguimos acertar as nos-
sas saídas ao portador da 
bola», destacou o técnico 
do Sporting, Hugo Cane-
la, no final do jogo. Carlos Martins (à esquerda) com Rafael Peixoto e a Supertaça nas mãos

D
R

D
R
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ABC vence Supertaça

Sp. Braga ganha campeonato 
de futebol de praia

F
P

C

Fernando
Pimenta 
campeão
do mundo

F
P

A

Guerreiros incapazes 
de travar dragões

Feira das Cebolas de Gondifelos
dinamiza economia local
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DESPORTO P.29

DESPORTO P.20-22

DESPORTO P.28

DESPORTO P.30

REGIÃO P.16

BRAGA  P.04

JUNTA E PARÓQUIA 
DE TADIM 
UNIDAS CONTRA 
MAUS-TRATOS 
A ANIMAIS

Sp. Braga, 0
FC Porto, 1
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ANZOL  FERRAZ 
ALEMANHA E REBELO 
João Ferraz esta de regresso à competição, 
após um ano de lesão. Ontem,9 lateral-
direito alinhou e marcou (um golo) no jogo 
inaugural da Bundesliga, pelo Wetzlar, que 
foi ganhar a casa do Gummersbach, por 22 - 
33. Na Holanda, Nuno Rebelo, com cinco 
golos, ajudou o Limburg Lions - onde 
também joga Jacob Ramos - a vencer a 
Supertaça, ao Aalsmer, por 29-23. 
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AFIGURA 

Humberto Gomes 

Nome mais experiente num Plantei jovem, o guarda-redes 
Humberto Gomes, de 39 anos, tornou-se o herói da 
Supertaça. tal como já fizera na conquista de outros troféus. 
O capitão dos minhotos protege; a baliza de todas as 
investirias leoninas,  sobretudo na reta final. Várias defesas 
foram até cara a cara como adversário. Foi dessa forma que 
c. A PC . iperias sof  r  um golo nos derradeiro510 minutos, 
laigancic.i nu marcador rumo a mais uma vitória. 

ABC contrariou o grande favoritismo do Sporting e ergueu o troféu 
pela sétima vez, numa fase em que até passa por dificuldades 

UMA SUPERTAQI EM 
CONTRACORRENE 
SPORTING 
&use 

ABC fez a festa em Mêda e sucedeu ao Benfica 

"Estivemos 
muito 
intranqui-
los, o que 
numa 
equipa com 
tanta 

experiência 
não faz 
~tido. 
Temos de 
melhorar 
rapidamen-
te" 

Rogo Canela 
Tr. Sporting 

"Houve 
entreajuda 
defensiva, 
preparámos 
bem este 
1090 e 
tínhamos 
uma 
vontade 
incrível de 
ganhar" 

Joeve Rito 
Tr. ABC 

~Mo MunidoaldaMida,Guarda 
Artartros: DuarteSantose Ricardo 
Fonseca (Madeira) ' 

SPORTING 
Mate¡ Asada Gr  
ManudGesper 014 
pedrikàii•-• 
MIchal Kopéti. 1 
Bosko Blelenekic 1 
oãdoPeciffiei-  4 
FraddiCral • 
Ivan Nikoak 1 
Pedro Vaidés 
Carlos Ruesça 4 
Tiago Rocha 3 
Carlos Camilo —1 
Frandsco 
Edmilson Ara*, 5 
.lanko Bom& 

FeliPe Borges 
Treinador: 
Hugo Caneta 

Ao Intervalo1344 

March&OS' 2,2.10'3x5,15 2p;114D, 
25' 11.73.30' 1344.35 1446.4015411 
45' 18-18, 5010,111.5120+24. 601126 

CATARINA DO61DW3OS 

••• Contra a grande maioria 
das apostas, foi o ABC que er-
gueu a Supertaça, ao vencer o 
Sporting, por 26-21, numa par-
tida disputada em Mêda, na 
Guarda. Foi a sétima vez do 
historial que os bracarenses 
conquistaram o troféu, tor-
nando-se assim os máximos 
vencedores da prova, à frente 
do FC Porto, quejáa arrecadou 
seis vezes. 

Este foi um triunfo que pou-
cos arriscariam, tendo em con-
ta a enorme valia do plantei 
leoninoeaprofunda reformu-
lação que os minhotos sofre-
ram desde o final da época 
passada, além dasdificuldades 
económicas que atravessam. 
Essas limitações financeiras 
levaram a que o técnico Jorge 
Rito fizesse um apelo na hora 
da saborosa conquista. "Mos-
trámos que temos valor, inde-
pendentemente dos proble-
mas que estamos a passar 
neste momento, viram que 
jogámos sem patrocínios na 
camisola e está na altura de 
alguém pensar nestes jogado-
res, que não podem fazer mais 
do que fizeram.Tem de apare-
cer alguém para nos ajudar a 
dar vida a este clube", aler-
tou. 

1989/90 
Benlica 

1990/91 
ABC 

1991/92 
ABC 

1992/93 
ABC 

1993/94 
Benfica 

1994/95 
FC Porto 

1995/96 
ABC 

1997/98 
Sporting 

1998/99 
ABC 

1999/00 
FC Porto 

2000/01 
FC Porto 

2001/02 
Sporting 

2002/03 
FC Porto 

2009/10 
FC Porto 

2011/12 
Benfica 

2012/13 
SPorting 

2014/15 
FC Porto 

2015/16 
ABC 

2016/17 
Benfica 

2017/18 
ABC 

TOTAS 

ABC 7 
FCPotto  6  
..l 5  
Spadini, 3 
Blieransis 1  

Quanto ao duelo propria-
mente dito, à exceção de duas 
vantagens madrugadoras por 
parte do emblema de Alvalade 
(1-0 e 3-2), o ABC controlou 
quase sempre as operações, 
chegando a ter uma vantagem 
de três golos em diversas opor-
tunidades. Mas nem mesmo 
quando a diferença era míni-
ma, o jogo não parecia sair do 
controlo dos homens de Rito, 
que surgiram com atitude, se-
gurança defensiva e não des-
perdiçaram sucessivas situa-
ções de contra-ataque rápido. 

Sem poder contar Frankis 
Carol (expulso cedo) e Pedro 

Portela (lesionado perto do 
intervalo), o melhor que os 
leões conseguiram foi, já na 
segunda parte, empatar o en-
contro a 18 e a 19, na expecta-
tiva de uma reviravolta, mas 
a falta de esclarecimento a 
que já se tinha assistido ao 
longo do encontro manteve-
se. Nos últimos dez minutos, 
com a baliza muito bem pro-
tegida pelo guarda-redes 
Humberto Gomes, o ABC lar-
gou no marcador com seis go-
los concretizados, sofrendo 
apenas um. A partida ficou 
assim sentenciada, seguindo-
se a festa minhota. 
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Minhotos celebram a conquista do primeiro troféu da temporada 

Andebol Bracarenses impuseram-se ao Sporting por 26-21 

ABC conquista 
sétima Supertaça 

Susana Silva 
desportoMn pt 

O ABC de Braga con-
quistou, ontem, a sétima 
Supertaça de andebol do 
palmarés, ao vencer o cam-
peão nacional Sporting, 
por 26-21, numa partida 
disputada no pavilhão Mu-
nicipal de Méda. Com  este 
triunfo a formação minho-
ta passa a liderar isolada a 
lista de vencedores da 
competição, sendo seguida 
pelo F. C. Porto, com seis 
vitórias, e pelo Benfica, 
com cinco. Os leões têm 
três Supertaças e o Bele-
nenses uma. 

Os minhotos justifica-
ram inteiramente a con-
quista, não só porque mos-
traram maior acerto ofen-
sivo, como defensivamente 
foram melhores, ante um 
adversário que evidenciou 
muita intranquilidade. 

Após uns primeiros mi-
nutos em que as equipas 
repartiram a liderança no 
marcador, o ABC assumiu 
a dianteira e foi controlan-
do o marcador, nunca con-
seguindo ter uma vanta-
gem superior a três golos. 
Mas ao intervalo os leões 
perdiam apenas por um 
(14-13). 

Após a pausa, entrou 
melhor a formação leonina 
e, em pouco menos de 15 
minutos logrou empatar a 
partida a 18 golos. Os bra-
carenses reorganizaram-se 
e recuperaram o fôlego 
para o quarto de hora final. 

Voltaram a assumir o 
controlo e paulatinamente 
foram aumentando a dis-
tância em relação ao adver-
sário, alcançando a maior 
vantagem no jogo mesmo 
nos instantes finais (26-20). 
O Sporting ainda reduziu 
em cima da buzina. • 

Local Vamo Municipal de M4da 
Malhas Duarte Santos e Ricardo Fonseca  
Semeia Macei Asam (GR) Manuel 
Gaspar (C,R) e Felipe Rbero (GR1 Redro 
Vades, Dedo Rortel,‘ Micha KOPCO 
Bodo Nelanac (1). aludo Redcos%1 
Calos Ruesga (4i Frarlid% Card, Tlaw.) 
Rocha (31 Calos Carneiro atancrsco 
Tarars (1), Edrnéson Ataaa Ivan l'ilecevc (1)e 
laCco Bom& 
Treinador Hugo Calda 
MC Humberto Gomes (GRIRczado 
Ferrera (GR) e Chucho Siei (GR) Debo 
Pata (21 Hugo Rocha (ri Roberto 
Fereza (11 Cartas Bandeira (21 lato Retoco 
Nulo Slya (7), Dato Andrade, Carlos 
Matrs (41 Berrnro Ahres(1). Hug!? 
%saio (1). Torrds Mouquerque O.). Francisco 
Stva e Ra Ferreira 
Treinador Jorge No 
Ao ~o 13-14 Venni% Franlas Car01(9) 

reações 

64  Os jogadores es-
tão de parabéns. 

Foi um jogo fantástico a 
nivel defensivo. Merece-
mos vencer" 
Jorge Rito 
Treinador do ABC 

4‘,,  O ABC foi mais 
W assertivo e nós 

não conseguimos ser 
fortes a defender. Fal-
tou-nos tranquilidade" 
Hugo Canela 
Treinador do Sporting 

21 
26 
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A15Ricardo Vasconcelos: O português que faz furor no andebol britânico
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Mon, 28 Aug 2017 09:18:00 +0200
 
O técnico português está em Inglaterra e é o atual selecionador de andebol da Grã-Bretanha. Em
entrevista ao Desporto ao Minuto, Ricardo Vasconcelos falou sobre a sua aventura em terras de Sua
Majestade e destacou a evolução dos treinadores lusitanos no velho continente europeu.
 
O andebol é um dos desportos que mais têm crescido nos últimos anos em Portugal, com várias
equipas lusas a marcar presença nos grandes palcos europeus.
 
No entanto, não são apenas os clubes que têm dado cartas no estrangeiro. Os treinadores
portugueses também têm tido sucesso lá fora, adquirindo cargos de destaque na modalidade.
 
Um dos melhores exemplos é Ricardo Vasconcelos, de 33 anos, que atualmente é selecionador da Grã-
Bretanha, ao mesmo tempo que é um dos técnicos principais da Federação Inglesa de Andebol e ainda
treinador do Nottingham HC.
 
Em entrevista ao Desporto ao Minuto, o técnico português dá a conhecer a sua história de sucesso até
chegar à seleção da Grã Bretanha, sem nunca esquecer o que se passa no panorama nacional.
 
"Tudo começou com uma oferta de trabalho que eu vi na internet, para desenvolver o setor de
andebol da seleção britânica. Decidi concorrer e acabei por ser chamado para fazer uma entrevista e
assim se iniciou o meu processo em Inglaterra", começa por explicar.
 
Uma mudança que o próprio afirmou não ter sido fácil, porque a vida em terras de Sua Majestade é
bem distinta, até "pelo contexto cultural de Inglaterra". No entanto, é no andebol que as diferenças
são mais notórias.
 
"Um país onde o andebol não está muito desenvolvido e o interesse não é grande, enquanto que, em
Portugal, o andebol está no top 3 dos desportos mais praticados", realçou o técnico.
 
Com a pouca visibilidade da modalidade, Ricardo Vasconcelos revelou que o principal pilar do andebol
britânico são as escolas, isto porque, "em Inglaterra as escolas e universidades têm tido um papel
importante no desenvolvimento de atletas e na promoção dos mais variados desportos".
 
Apesar do trabalho e do esforço que está ser feito no Reino Unido, o treinador português considerou
que, "por, agora é complicado" colocar uma seleção como a da Grã-Bretanha na elite do andebol, pois
está a ser feito um "trabalho de desenvolvimento que precisa de tempo para dar frutos": "Primeiro, as
bases têm de ser bem preparadas para que depois haja apoio financeiro para atacar as grandes
competições".
 
Mesmo estando a passar um bom momento em Inglaterra, Ricardo imagina-se um dia a treinar em
território português: "É um sonho para mim voltar a Portugal, temos das melhores equipas da Europa.
Portugal está no horizonte assim que haja oportunidade".
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Isto apesar de, em termos monetários, "em Inglaterra haver estabilidade e melhores condições de
vida do que na maior parte dos clubes da principal liga nacional". Por essa mesma razão, o próprio
admitiu que, por agora, tenciona manter-se em Inglaterra: "O meu principal objetivo nesta fase da
minha vida é o bem-estar da minha família e ser feliz".
 
No entanto, o caso de Ricardo Vasconcelos não é único na Europa. Tem havido um crescimento de
treinadores portugueses no continente europeu nos últimos anos, "principalmente na Alemanha e na
Áustria". "É uma situação que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos".
 
Isto porque as caraterísticas dos técnicos portugueses têm interessado aos clubes estrangeiros: "É
muito trabalhador, não tem medo de 'arregaçar as mangas' e de arriscar. Acima de tudo, não tem
receio de dizer quando não sabe as coisas, o que é um fator fundamental para nos ajudar como
profissionais deste desporto, e isso agrada lá fora".
 
Porém, têm sido os jogadores nacionais a evoluir mais :"Os atletas estão muito bem cotados neste
momento, existem diversos clubes europeus que os têm ido buscar".
 
Para finalizar, Ricardo Vasconcelos revelou quais são os seus sonhos para o futuro da sua carreira de
treinador de andebol: "Um dos meus maiores sonhos é treinar uma equipa das melhores ligas do
Mundo, mas neste momento apenas procuro estabilidade".
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M. GASPAR® o 
MICHAI KOPKO 1 

C. CARNEIRO 1 
PEDRO MON O 
E. ARAÚJO 5 
B. BJEIANOVIC 1 
F. TAVARES 1 
JANKO BOZOVIC O 
FELIPE BORGES . O 

o 
o 
O 

o 
o 
o 
o 

R FERREIRA® O 
CIAI rolo silvAeo 
DARIO ANDRADE O 
BELMIRO ALVES 1 
HUGO ROSARIO 1 
T. ALBUQUERQUE1 
FRANCISCO SILVAO 
JOÃO PEIXOTO O 
RUI FERREIRA O 

m. ASANIN • O 
CARLOS RUESGA 4 
FRANKIS CAROL O 
C. PEDROSO 4 
IVAN NIKCEVIC 1 
PEDRO PORTELA O 
TIAGO ROCHA 3 

H. GOMES • O 
DELCIO PINA O 
HUGO ROCHA 7 
R. FERREIRA 1 
C. BANDEIRA 2 
NUNO SILVA 7 
CARLOS MARTINS4 

o 
o 

o 

o 
O 

Academistas conquistam 
a Supertaça e iniciam 
a época como acabaram 
a anterior: a ganhar 

HogoCanola. 

• LIS EXC 

°Jorge Rito 

GtSILXC 

AO INTERVALO: 13.14 

LOCAL: Pavilhão Municipal de Méda 

ÁRBITROS: Duarte Santos e Ricardo Fonseca 

Co 

21 
SPORTING 

26 
ABC 

4170., 

ANDEBOL 

ABC DOMINA LEÕES 

ALEXANDRE REIS 

A escola do ABC continua a es-
crever a história do andebol com 
letras de ouro. Se não vejamos: a 
turma de Braga perdeu no defeso 
dois jogadores e o treinador para° 
Benfica; outros dois andebolistas 
fugiram para o FC Porto e o presi-
dente demitiu-se, entre outras 
peripécias. Mas ultrapassado o 
momento conturbado, os minho-
tos, sem qualquer estrangeiro no 
plantei e com orçamento muito 
controlado, mantiveram a mesma 
alma, ao vergarem (26 - 21) ontem 
o campeão nacional Sporting na 
conquista para o clube da 73  Su-
pertaça, disputada em Méda. 

Para os academistas, é um início 
de temporada com o mesmo su- 

cesso com que acabaram a ante 
rior, onde também bateram os 
leões na final da Taça de Portugal. 

E os pupilos do novo treinador, 
Jorge Rito, mereceram inteira-
mente o troféu, dominando o en-. 
contro de início ao fim, pese as té- 

TURMA DE BRAGA SOFRE MUITAS 
CONTRARIEDADES NO DEFESO 
MAS CONTINUA A APRESENTAR A 
MESMA QUALIDADE DE SEMPRE 

nues reações da equipa mais cara 
de sempre do andebol em Portu - 
gal, que apenas conseguiu empa-
tar por duas vezes (8-8 aos 16' e 
18-18 aos44'). 

Enquanto a equipa da Cidade dos  

Arcebispos apresentou 
uma defesa aberta agres-
siva, com muito contra-
ataque, e um ataque or-
ganizado eficiente, o 
conjunto de Lisboa esteve 
em campo sem ideias, 
nem na defesa nem no 
ataque, e as suas pedras 
que tão bem funcionaram 
na época transata pare-
ciam cansadas e desmoti-
vadas, sofrendo a derrota 
mais pesada nas últimas 
seis edições do troféu. 

Como é óbvio, o ABC 
deve o seu sucesso ao trabalho co-
letivo, mas teve grandes trunfos na 
estratégia, designadamente o seu 
guarda-redes, Humberto Gomes, 
Nuno Silva (7 golos), Hugo Rocha  

(7) e Carlos Martins (4). 
Ao invés, °Sporting teve 

uma fraca produtividade, 
sofrendo desde muito cedo 
a desqualificação de 
FrankisCarol (aos 8'), para 
além do azar da lesão de 
Pedro Portela (28'). 

A uma semana da dis-
puta da qualificação para a 
Liga dos Campeões e a 10 
dias do início do campeo-
nato, o campeão apresen-
ta uma forma física e psi-
cológica preocupante, que 
não se compadece com a 

qualidade dos seus jogadores. 
Já o ABC é mais do mesmo. Tem 

uma formação de excelência e 
neste momento é muito mais can-
didato ao título que o Sporting. e 

ÚLTIMOS 
VENCEDORES 
2017-ABC 
2016-Benfica 

2015-ABC 

2014-FC Porto 
2013-Sporting 
2012-Benfica 
2010-Benfica 
2009-FC Porto 
2002-FC Porto 
2001-Sporting 
Resumo: ABC (7), 
FC Porto (6), Benfica 
(5), Sporting (3) 
e Belenenses (1) 

JORGE RITO, TREINADOR DO ABC 

"Jogo fantástico na defesa" 

HUGO CANELA, TÉCNICO DO SPORTING 

"Não percebo falta de confiança" 
EM Para Jorge Rito, treinador 
do ABC, foi um regresso em 
grande, juntando mais um tro-
féu ao seu vasto palmares: "Os 
jogadores estão de parabéns. Fi-
zeram um jogo fantástico, prin-
cipalmente em termos defensi-
vos. Foram de uma entrega in-
crível. Uma equipa que está a 
vencer desde o primeiro minuto 
merece ganhar a Supertaça. Ti-
vemos uma prestação defensiva 
muito coesa, muita paciência no 
ataque e fomos um justo vence- 

dor. O ABC jogou bem e mere-
ceu ganhar a Supertaça." 

Já Humberto Gomes, guarda-
redes dos bracarenses, destacou o 
espírito da equipa: "Temos os pés 
bem assentes na terra, com muito 
trabalho pela frente. É uma equi-
pa com muita 'malta' nova, mas 
com esta garra podemos causar 
grandes surpresas. Sabemos as 
dificuldades por que passámos, 
mas somos um grupo unido. Es - 
tamos a formar um grupo coeso e 
viu-se isso dentro de campo."  

El  O treinadordo Sporting, Hugo 
Canela, ficou resignado face à su-
perioridade do adversário: "O 
ABC foi mais assertivo. Esteve 
muito certinho no ataque. Defen-
sivamente, não conseguimos 
acertar as nocsassaídas ao portador 
da bola, com dificuldades no lxl. 
Também tivemos dificuldades em 
defender o pivô. O nosso guarda-
redes ainda aguentou, mas não fo-
mos fortes defensivamente e 
quandoassimésofremos. Jáo ABC, 
com defesa agressiva, criou-nos  

dificuldades, pois não consegui-
mos circular a bola. Não percebo a 
falta de confiança dos jogadores, 
com imensa qualidade, neste mo-
mento. O ABC esteve tranquilo. 
Temos de avaliar oque passou e fa-
zer melhor, porque temos uma eli - 
minatória da Liga dos Campeões 
pela frente." 

Carlos Carneiro deu os para-
béns ao seu antigo clube: "O iní -
cio de época tem sido difícil. O 
ABC fez um jogo quase perfeito e 
ganhou com todo o mérito." o 
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CANOAGEM38 39 EM KI 5000 M  

IMENTA CAMPEAO MUNDIAL 
riiror. ore' Adjuntos' 

Antonio  Magalhães I  Bernardo Ribeiro  e  Nuno  Farinha 

2-1 '7- 
Sporting ,,, £storü 

P.2A8 
LEÕES CHEGARAM 
CEDO AOS 2-0 
MAS PERMITIRAM 
REAÇÃO DOS 
CANARINHOS 4  

F NAL  FE 
JORGE JESUS  %SI 
"Agora há mais emoção. 
Até tens picos cardíacos..." 

 

FC Porto 

 

SÉRGIO CONCEICÃO  — - 4  

BOAVISTA $4 AVES 
"A nossa primeira meia hora foi fantástica" 

LEVA A TAÇA  v E 
KNÍICA L1 MOV1STAR 

PREOCUPA 
EMPRESTIMO QUASE GARANTIDO 

GABIGOL  PODE FICAR HOJE RESOLVIDO 

ANDEBOL P.41 

ARC VENCE 
SPORTING 
E GANHA 
SUPERTAÇA 

FUTEBOL DE PRAIA 
P.47 
SP. BRAGA CAMPEÃO  

BOXE P. 45 E 48 

MAYWEA y E; ER 
VS  MCGREGOR 

AS FOTOS 
DA GRANDE 
NOITE 

 

BENFICA  P ia A  20 
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FERNANDO 
PIMENTA • 
OURO: Depois da prata 
da véspera, o canolsta fe-

cha a participação no Mundial com 'chave' 
de ouro. Trata-se da 7o.a medalha interna-
cional da carreira. 5.3  em Campeonatos do 
Mundo. Impressionante! [págs. 38 e 391 

PRATA: O clube de Braga 
perdeu o treinador e al-

guns dos melhores jogadores para os rivais, 
mas recompôs a equipa com base na forma-
ção e já deu para ganhar a Supertaça de an-
debol ao campeão Sporting. lpág. 411 

LEONARDO 
JARDIM 
BRONZE: Mais uma exi-
bição memorável do Mo-

naco, com um 'gordo' triunfo frente ao Mar-
selha, naquela que é a 163 vitória seguida no 
campeonato francês. O treinador portu-
guês soma e segue no Principado. lpág.341 

ARSÈNE 
WENGER 
LATA: O treinador vol-
tou a ouvir pedidos de 

demissão vindos das bancadas depois da 
humilhante goleada que o Arsenal sofreu 
diante do Liverpool. A paciência dos adep-
tos está a esgotar-se... [pág. 37 
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