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Sporting
com visita
difícil a Braga
-, Leões empolgados com
jogo no Flávio Sá Leite; FC
Porto recebe Fermentões
O Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga, recebe, hoje, o principal jogo
da 15.ajornada do Andebol 1: a
receção do ABC, 5.° classificado, ao
Sporting, segundo classificado, a
três pontos do líder, FC Porto.
«Este é o tipo de jogos em que os
jogadores gostam de jogar e de
competir. Por isso é sempre um
jogo diferente», assegurou Nuno
Silva, jogador da equipa bracarense,
reconhecendo a maior valia do
plantei leonino: «São conjunto de
Liga dos Campeões. Alguns até
estão pré-convocados para o
Mundial, o que só mostra a
qualidade da equipa.» Já do lado do
Sporting, o treinador, Hugo Canela,
deseja que a equipa mantenha os
níveis de intensidade e
concentração face às dificuldades
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mais Andebol
O ÁUSTRIA. Guarda-redes
do FC Porto, Thomas Bauer é
um dos 12 convocados para o
estágio da seleção austríaca
marcado para Modling, de 27
a 30 deste mês. A Áustria
prepara a participação no
Mundial, a disputar de 10 a 27
de janeiro de 2019, na
Alemanha e Dinamarca, no
qual vai integrar o grupo C.
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que vai encontrar em Braga. «Se
formos muito intensos na nossa
defesa, julgo que o ABC terá muitas
dificuldades. Temos sido felizes em
Braga nos últimos anos.»
Quanto ao primeiro classificado,
FC Porto, recebe o Fermentões,
11.° da tabela, no Dragão Caixa,
jogo sobre o qual o lateral-esquerdo Leandro Semedo, na
antevisão da partida, destaca que
o mais importante é «vencer e
somar três pontos», reconhecendo
que o Fermentões «joga melhor
agora, do que jogava na primeira
volta».
CID RAMOS

A Seleção Nacional sub-17
feminina vai discutir o escalão
sénior na 30,0 edição do Kakygaia,
em Vila Nova de Gaia, tendo a
selecionadora nacional, Ana
Seabra, convocado as jogadoras
Mariana Rocha (S. Pedro Sul), Ana
Sofia Pinto, Constança Sequeira e
Francisca Martins (Santa Joana),
Teresa Pereira e Margarida Morais ANDEBOL 1
15.' Jornada3 Hoje
(B. Perestrelo), Joana Oliveira e
Belenenses-Maia/ISMAI
15.30 h
Rita Campos (Juve Lis), Mónica
Pavilhão Acácio Rosa, no Restelo, Lisboa
Correia (Camacha), Carolina
ABC-Sporting
17.00h
Justino (JAC-Alcanena), Maria

Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga
FC Porto-CCR Fermentões
18.00 h
Dragão Caixa, no Porto
A. Santas-A. Avanca
18.00 h
Pavilhão do Águas Santas, na Maia
AC Fafe-Boa Hora
18.00 h

Pavilhão Desportivo, na Horta, Açores
SC Horta-A. Devesa
13 fev.21.00 h
Pavilhão Desportivo da Horta, na Madeira
Benfica-Madeira, SAD
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa

A definir

Unjanque e Joana Pires (Porto
Salvo), Ana Frade (Col. Gaia),
Beatriz Prata e Beatriz Barros
(CALE), e Vera Costa (Benfica).
Dia 26 a seleção entra em prova
frente ao Colégio de Gaia,
segue-se o Académico e, a 28, a
la fase termina com o encontro
frente ao Ílhavo.
C. R.
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AGENDA
HOJE
ANDEBOL
ABC Braga-Sporting
15.a jornada do campeonato de
andebol. Pavilhão Flávio Sá
Leite, às 17h00.

AMANHÃ
FUTSAL
Futsal Azeméis-Benfica
Campeonato nacional, jornada
15, Pavilhão Municipal de Oliveira de Azeméis
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Nuno Silva sobre o ABC-Sporting:
público no Sá Leite pode ajudar
HOJE ÀS 17 HORAS o ABC/UMInho recebe o Sporting, para a 15.ª jornada do campeonato nacional
Andebol 1. Nuno Silva, central do clube minhoto, lembra estímulo do Pavilhão Flávio Sá Leite.
ANDEBOL 1

§15.ª jornada

| Rui Serapicos |

O jogo de hoje, às 17 horas, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, entre
ABC/UMinho e Sporting coloca
frente a frente o quarto da tabela,
com 33 pontos, e o actual campeão nacional, com 43, que na
presente edição do Andebol 1 só
ainda conta uma derrota.
Jogar em casa, para o jogador
minhoto Nuno Silva, é um factor
que pode pender a favor do
ABC/UMinho.
“Temos connosco as pessoas
que nos são queridas” — frisou,
recordando que o clube de Braga
tem na sua história uma tradição
de jogos com o pavilhão cheio.
Para o clube de Braga este é
um encontro em que só com
uma atitude de superação até aos
limites pode ambicionar os três
pontos.
É do senso comum a diferença
de potencial que no presente
momento as duas equipas evidenciam, com os ‘leões’ a assumirem, só em guarda-redes, três
estrangeiros - Aloja Cudic, que
assumiu nacionalidade catari,
Matej Asanin, croata, e Matevz
Skok, internacionais de muito
elevada qualidade que, quando
um não fecha a baliza dá lugar a

Hoje às 18 horas
Fermentões
visita FC Porto
Belenenses – Maia/ISMAI
Benfica – Madeira SAD
FC Porto – Fermentões
Águas Santas – Avanca
ABC/UMinho – Sporting
SC Horta – A. Devesa
AC Fafe – Boa Hora

DR

Nuno Silva, no jogo da primeira volta, passa por Valdez e remata de mão esquerda

outro. No ataque basta olhar ao
central espanhol Carlos Ruesga,
ao pivot português Tiago Rocha
ou ao lateral Frankis Carol, de
origem cubana e naturalizado
catari, para formar uma ideia do
nível qualitativo do Sporting.
Todavia, para o central do ABC
Nuno Silva este é também um
estímulo. “São jogos que os jo-

gadores gostam de jogar, gostam
de competir. Estamos na época
natalícia, acho que vamos ter
muita gente no pavilhão. Vai ser
um jogo diferente. O Sporting
tem poucas derrotas nós queremos mudar isso”, comentou.
Mesmo reconhecendo que o
Sporting é um adversário com
“um plantel de Liga de Cam-

peões”, em que os jogadores
“têm todos qualidade”, o central
do ABC realçou que vários dos
elementos da turma leonina estão pré-convocados para o próximo campeonato do mundo.
Questionado sobre se entre os
candidatos ao título o Sporting é
o que tem a equipa mais forte,
Nuno Silva – cujo irmão Rui Silva é central do FC Porto – respondeu que as três formações
dos clubes grandes “são muito
equilibradas” e perspectivou
“uma luta grande entre elas”.
Adiante, lembrou ter sido a turma leonina quem na primeira
volta “nos ganhou por mais”,
mas foi numa fase ainda muito
inicial da competição.
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central nuno silva diz que ABC é mais forte com o pavilhão cheio

DM

"Aliança" para travar o Sporting

Nuno Silva (à direita) acredita que ABC pode vencer leões

pedro vieira da silva

O

ABC/UMinho recebe, esta tarde
(17h00), o Sporting,
em partida da 15:ª
jornada do campeonato
nacional da I Divisão de

andebol.
O "fator casa" pode ser
importante, destaca Nuno Silva, central da turma
academista, confessando,
ainda, que estes jogos com
os "grandes" trazem uma
motivação suplementar.

«Jogar em casa é sempre um fator a nosso favor. Jogar perante os
nossos adeptos, às pessoas que são queridas, é
sempre mais motivador
para nós. Ajudam a ter
o resultado positivo e o
ABC, ao longo da sua história, teve muitos exemplos disso, ou seja, sempre
que o pavilhão está cheio
os resultados aparecem.
Jogar com um grande?
Não digo que seja mais
motivador, mas estes jogos todos gostamos de
jogar e competir e, por
isso, é sempre um jogo
diferente, sobretudo nesta época natalícia, provavelmente teremos muita
gente aqui no Sá Leite.
Vai ser um jogo diferente. Eles só têm uma derrota e queremos mudar
isso», vincou Nuno Silva,
que tece rasgados elogios

à turma leonina.
«Eles têm um plantel
de Liga dos Campeões e,
por isso, todos têm qualidade. Alguns estão pré-convocados para ir para
o Mundial e isso mostra a valia deles», destacou, considerando que
os três grandes estão ao
mesmo nível. «O Sporting
foi a equipa que nos ganhou por mais golos, mas
foi uma fase no início da
competição e vamos ver
o que acontece e se eles
assim tão fortes», vincou.

Jogos de hoje
Jogos de hoje: Belenenses-ADA Maia ISMAI (15h30),
ABC/UMinho-Sporting
(17h00), FC Porto-CCR
Fermentões, Águas Santas-Avanca e AC Fafe-Boa
Hora FC (todos às 18h00)
e SC Horta-Arsenal da
Devesa (21h00).
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ANDEBOL

Último clássico do ano em Braga
Sporting tem teste
frente ao ABC e o FC
Porto não deve ter
dificuldades com o
Fermentões
••• A derradeira jornada de
2018 do Andebol 1 traz o último clássico do ano, com o
Sporting a visitar o ABC
(17h00), que não perde há cinco jogos. "Eles têm poucas
derrotas e nós queremos mu-

dar isso", disse Nuno Silva sobre os leões, que são segundos
com 43 pontos, a três do FC
Porto. Os dragões têm umjogo
a mais e hoje (18h00) recebem
o Fermentões (11.°) em busca
da12.a vitóriaseguida.Aronda
tem mais três jogos agendados
para hoje (Belenenses-ISMAI,
Águas Santas-Avanca eAC Fafe-Boa Hora), mas ainda não
tem data para terminar, após
o adiamento do jogo entre
Benfica e Madeira SAD.

Nuno Silva
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MELHOR SÉRIE DOS CAMPEÕES
VAI A EXAME FRENTE AO ABC
Leões deslocam-se a Braga com oito vitórias consecutivas
no campeonato. Minhotos não vencem leões em casa há dois anos
atravessa também uma fase
positiva de quatro triunfos
consecutivos, a melhor série dos minhotos na época.
"Vamos defrontar um
plantel de Liga dos Campeões. São jogos que os jogadores gostam de jogar.
Eles têm poucas derrotas e
nós queremos mudar isso",
revelou o central Nuno Silva.
SPORTING FELIZ EM BRAGA

Fábio Chiuffa é um dos trunfos do Sporting para o embate difícil contra o ABC

Álvaro Gonçalves
desporto•jn.pt
ANDEBOL A três pontos da li-

derança ocupada pelo F. C.
Porto, mas com menos um
jogo realizado que os dragões,
o Sporting tem, hoje [17 horas, TVI 24], pela frente uma
das deslocações tradicionalmente mais complicadas do
campeonato, frente ao ABC.

Os bicampeões nacionais
têm como objetivo voltar a
partilhar o primeiro lugar
com o F. C. Porto e chegam
ao duelo no Pavilhão Flávio
Sá Leite, em Braga, na melhor série de resultados da
época no campeonato, com
oito vitórias consecutivas.
Os comandados de Hugo
Canela estão, por isso, moralizados. "Se formos mui-

to intensos na nossa defesa
acho que o ABC vai ter muitas dificuldades em conseguir ultrapassar a nossa última linha e é nisso que temos de apostar. Vai ser um
jogo muito complicado",
avisa o técnico leonino.
O ABC ocupa o quarto lugar da tabela classificativa,
apenas atrás dos três crónicos candidatos ao título, e

ABC e Sporting defrontam-se pela segunda vez esta
época. Na primeira volta, os
leões derrotaram os minhotos, por 30-23, no Pavilhão
João Rocha.
Agora é a vez dos dois conjuntos medirem forças no
Minho, onde o Sporting
tem sido feliz nas últimas
temporadas. Sinal disso é
que a turma verde e branca
soma quatro vitórias consecutivas em Braga. É preciso
recuar à época 2015/16 para
se encontrar a última vitória do ABC em casa frente
ao Sporting, conseguida
nessa altura pela margem
mínima, 29-28. •
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A ESTRELA
DO VIGOROSA
E A FAMILIA
Clube portuense distingue-se pelo espírito de união
e entreajuda. Ganhar não é o objetivo mais importante
Ricardo Rocha Cruz
desporto@jn.pt

ANDEBOL O relógio marca
19.30 horas. O Pavilhão do
Estrela e Vigorosa Sport, no
Porto, já está cheio de miu-

dagem. De um lado da quadra, os bambis treinam os livres de sete metros. Do outro, os infantis saltitam e
serpenteiam as sequências
montadas pelos treinadores. Ali, entre dribles, rema-

tes e cortes, há sempre espaço para mais um sorriso.
Para um sorriso e para a presença dos encarregados de
educação, sejam pais, tios
ou avós. Chegam a conta gotas, e após os habituais

"olás", beijos e alguns abraços, os corredores ficam totalmente preenchidos. E se
em alguns clubes os pais são
um problema para os filhos
e até para os treinadores, no
Vigorosa representam o
oposto. "Cerca de 80% do
que se faz neste clube deve-se à ajuda dos encarregados
de educação. Em muitos
desportos os pais incomodam e as posturas não são as
mais corretas. Connosco
funciona de forma diferente", explica João Fonseca,
que coordena a secção de
andebol do Estrela e Vigorosa Sport há nove anos.
Já vão longe os tempos em
que os resultados assumiam
proporções colossais. Hoje
em dia, o Vigorosa ganha
mais do que perde, e isso
personifica, de certa forma,
o bom trabalho que está a
ser desenvolvido. "Ainda

me lembro do primeiro jogo
de infantis. Perdemos 74-0.
Com um começo desses, só
podia melhorar. O caminho
tem sido feito com muito
esforço e dedicação", afirma
João Fonseca, realçando que
nas idades mais novas os resultados desportivos são a
parte menos importante. "É
óbvio que todos os treinadores querem ganhar. Mas
em crianças com seis, sete
ou oito anos isso é o que menos importa. Os momentos
aqui passados têm de ser relembrados no futuro como
uma experiência positiva".
Vários dos jovens do Vigorosa começaram por praticar outras modalidades - futebol, râguebi e voleibol,
por exemplo -, mas faltava-lhes experiência competitiva, do que é sentir o desporto de forma efetiva. E é
aí que este clube portuense

João Fonseca está no
Vigorosa há ii anos e
coordena a formação
há nove
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Pais e filhos

se destaca. Entre portas há
um lema seguido à risca: todos têm oportunidades.
"Mais ou menos, todos os
miúdos convocados têm de
jogar. É algo que faz parte da
nossa filosofia e todos os
treinadores cumprem com
esta regra", revelou o coordenador João Fonseca.
A presença na primeira divisão por parte da equipa de
juvenis é o garante de ambição para as gerações mais
novas. Ao todo, o Vigorosa
conta com mais de 90 atletas a praticar andebol, divididos por cinco escalões e
sete equipas. Num caminho
que se fez caminhando, ainda há outro tanto a percorrer. Para João Fonseca, a
ideia é simples: "Quem corre por gosto também se cansa, mas com entrega e compromisso o futuro será bastante promissor". 4)

Inês Cabrito

Afonso Barros

43 anos, gestora

7 anos, bambis

"Gosto de ver os meus
filhos a jogar. O
Vigorosa tem um
espírito de equipa
muito especial. São
diferentes"

"Escolhi o andebol
porque o meu irmão
também pratica. Ele é
o meu ídolo. Aqui,
sinto-me feliz e já fiz
muitos amigos"

Nuno Sousa

Noah Gil Hays

43 anos, informático

to anos, minis

"Também já joguei
andebol. É um
desporto que
beneficia o espírito de
camaradagem. O meu
filho adora"

"Gosto muito de
correr, pois sou muito
elétrico. Aqui joga
toda a gente. Isso é
muito importante
para todos"

Andreia Magalhães

Rodrigo Rodrigues

42 anos, diretora-executiva

13 anos, infantis

"Há um espírito de
educação para o
desporto, que não foca
só a parte desportiva.
Acredito que isso é
realmente importante"

"Estou no Vigorosa
desde os cinco anos.
No andebol, há
bastante contacto
físico, mas não me
incomoda nada"

Rui Sousa

Gustavo Couto

42 anos, informático

Is anos, iniciados

"No Estrela Sport e
Vigorosa, todos jogam
e existe muita
amizade entre os
miúdos. Acho
engraçado o espírito
de entreajuda"

"Somos muito unidos.
O Vigorosa é uma
excelente escola de
formação. Ajuda
bastante na
construção do nosso
caráter"

ESTRELA E VIGOROSA
SPORT
Fundação: 1924
Sócios: 1000
Atletas na formação: 100
Treinos: Segunda, quarta,
quinta e sexta-feira
Horários: das 18h às 21:30h
Mensalidade: dos17 aos 30

euros

Vigorosa tem
mais de go
atletas a
praticar
andebol, dos
cinco aos 17
anos
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DRAGAO NO MAR E DERBI
LISBOETA A VISTA NAS MEIAS
/ Impostos Futebol português
é o segundo mais caro da Europa P2-3
Reportagem Santa Maria da Feira
Promover a inclusão através
do desporto plural P10-11
Desporto Juvenil /Vigorosa
A familia é a grande
Estrela do andebol P8-3
ittreuista

Lima
"Tenho gratidão
pelo Braga, mas
vou torcer pelo
Benfica" P6-7

F. C. Porto visita o Leixões na Taça de Portugal. Benfica e Sporting podem
decidir lugar no Jamor, desde que vençam em Guimarães e na Feira
O F. C. Porto teve o brinde
do sorteio dos quartos de
final da Taça de Portugal,
ao defrontar o Leixões, a
única equipa da LigaPro na
competição. Se eliminar o
vizinho do Mar defronta o
vencedor da partida entre
Aves e Sp. Braga. No papel,
o campeão nacional evitou os eternos rivais, Benfica e Sporting, mas isso
não quer dizer que o percurso seja menos sinuoso,
conforme vincou, em exclusivo, ao JN, Fernando
Gomes, representante dos
azuis e brancos na Cidade
do Futebol.
"Só no fim é que se sabe
o que é bom ou não. Obviamente que, em teoria,
pode ser que algumas pessoas pensem que as coisas
estão facilitadas. Mas não.
Só serão facilitadas se nós,
em campo, assim o fizermos. Se tivermos um comportamento dentro do
nosso nível, aí, sim, os jo-

gos serão menos difíceis",
começou por dizer ao nosso jornal o Bibota de Ouro,
comentando também o
bom momento dos portistas: "O F. C. Porto tem 14
vitórias seguidas. É verdade que a vitória traz mais
alma e confiança, mas
também mais responsabilidade e exigência".
já as águias ficaram com
o adversário, em teoria,
mais complicado. Terão
de se deslocar a Guimarães para levar de vencida
o Vitória se quiserem ambicionar a um lugar na final. E ainda poderão ter
de defrontar o Sporting a
caminho do Jamor, nas
meias-finais, se os leões
baterem o Feirense, em
Santa Maria da Feira. O
Aves, vencedor em título
da Taça de Portugal, recebe o Braga, com a ambição
de continuar rumo ao Ja-

"É um jogo de
exigência máxima,
mas tudo vamos
fazer para passar
a elinainatoria"

"Vai ser com certeza
um grande jogo. O
Benfica obviamente
tem a ambição de
ganhar a Taça"

Flávio Meireles

Tiago Pinto

V. Guimarães

Benfica

"Que seja um grandP
espetáculo e que o
Aves.passe à Kóxima
eliminatória. E isso
espero"

"Claro que não há
jogos fáceis. É um
campo dificil, mas
todos querem chegar
à final

Quim

Alan

Aves

Braga

"Os clubes não se
medem pelo que
investem, mas pela
garra, ambição e
querer"

"Sei o que é jogar no
Mar. Em 60/61, tivemos um dissabor e
não queremos voltar
a passar por isso"

mor.

Paulo Lopo

Fernando Gomes

LUÍS MOTA

Leixões

F. C. Porto
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