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ANDEBOL 
| Rui Serapicos | 

À entrada no último minuto, a
diferença de um único golo que
Nuno Grilo ampliou para dois,
só nos últimos segundos, de-
monstra a dificuldade que o
ABC acusou para vencer ontem,
em Guimarães. O Xico entrou
neste jogo da sexta jornada do
campeonato nacional Andebol 1
só com derrotas e saiu, com o
mesmo registo, na última posi-
ção da tabela.

Os vimaranenses, que se en-
contram temporariamente priva-
dos do seu treinador principal,
Eduardo Rodrigues, entraram
melhor no jogo; comandaram o
marcador numa primeira fase até
aos três minutos e numa segunda
fase entre os sete e os doze mi-
nutos. Voltariam a animar nos
últimos cinco minutos, chegan-
do a lançar a incerteza no resul-
tado.

As vantagens iniciais do Xico
eram fruto de um bom aprovei-
tamento das oportunidades, que
construíam em tempos de ataque
longos. O ABC respondia em
contra-ataques ou em ataques
curtos, que ao princípio não re-
sultaram mas que com o correr
do cronómetro foram surtindo
efeito. Após a passagem do mi-
nuto 13, com o empate em qua-
tro golos sucessivos de Fábio
Vidrago, o ABC assumiu irrevo-
gavelmente a liderança, graças a
uma aceleração do ritmo e a um
afinamento dos gestos técnicos.

Aos 22 minutos, os de Braga já
ganhavam por avanço de cinco
golos (9-14), diferença que, em-
bora tenham visto reduzir ao in-
tervalo para quatro (13-17), não
prenunciava o equilíbrio da eta-
pa complementar, ao longo da
qual o treinador dos bracarenses,
Carlos Resende, experimentou
alternativas diversas, rodando o

plantel. Nas acções ofensivas, o
lateral Nuno Grilo passou a ata-
car como central, um papel nor-
malmente a cargo de Pedro Sea-
bra, e entrou Hugo Rocha para o
lugar de lateral esquerdo. Na
ponta esquerda, Fábio Vidrago
dava lugar a Diogo Branquinho.
Além disso, Resende foi rodan-
do os três guarda-redes. 

O Xico respondeu com uma
marcação individual a Grilo.

Os bracarenses foram gerindo
o avanço de dois, três, às vezes
quatro golos, vendo-se por vezes
nos jogadores de ambas as equi-
pas bons gestos técnicos, como
foi o caso do surpreendente re-
mate em apoio de Luís Sarmento
que deu o vigésimo golo (20-23)
ao Xico ou a solução do passe de

Grilo,  por trás da nuca, que iso-
lou Diogo Branquinho para o vi-
sésimo quarto (21-24) golo do
ABC. Perante uma vantagem
tangencial (26-27) nos últimos
três minutos, Resende relançou
Pedro Seabra para a posição de
central e Humberto Gomes para
a baliza.  O Xico pareceu acredi-
tar na inversão do resultado, mas
sem a felicidade que tivera nos
minutos iniciais, em que tinha
sido o ABC, agora os vimara-
nenses — que tiveram em Pedro
Correia, exímio nos livres de se-
te metros, o seu melhor marca-
dor — acertavam mais na trave.

Arbitragem de jovens minho-
tos quase sempre bem, excepto
na segunda exclusão do vimara-
nense Tiago Andrade.

ABC arranca com dificuldade
triunfo na visita ao Xico
ABC/UMINHO VENCEU ONTEM, em Guimarães, o Xico Andebol em jogo a contar para a sexta jornada
do campeonato nacional Andebol 1. Bracarenses só seguraram triunfo nos segundos finais.

ROSA SANTOS

Xico Andebol disputou o resultado com o ABC até aos derradeiros segundos

XICO ANDEBOL 27
Humberto Ferreira e Pedro Carvalho  (GR),

Gustavo Castro (2), Raul Roque, Pedro

Correia (9), João Santos (4), Mário Peixoto

(2), André Caldas (4), Rui Oliveira (1), Luís

Sarmento (2), Paulo Castro, João Martins,

Rui Lourenço, Tiago Andrade (3) e João

Macedo.

Treinador: Marco Guimarães

ABC/UMINHO 29
Humberto Gomes, Bruno Dias e Emanuel

Ribeiro (GR), Fábio Vidrago (5) , Hugo

Rocha (1), Pedro Seabra  (3), Diogo

Branquinho (2),  David Tavares (3),

Eduardo Salgado, João Gonçalves, Carlos

Martins, Nuno Grilo (7), Nuno Rebelo (1),

Ricardo Costa,Tomás Albuquerque (2) e

João Pinto (5). 

Treinador: Carlos Resende

Ao Intervalo: 13-17

Árbitros: Daniel Freitas e César Carvalho

Marco Guimarães
(tr. Xico Andebol)
“Acreditei que
podíamos vencer”
“Acreditei que podia vencer des-
de o apito inicial. Senão, não ía-
mos jogar”, começou por dizer
Marco Guimarães. “Sabíamos
que era muito difícil, íamos jogar
contra uma das melhores equi-
pas nacionais”, acrescentou o
treinador que substitui tempora-
riamente  Eduardo Rodrigues.
“Na nossa humildade e capaci-
dade de trabalho, esforçámo-nos
e demos tudo o que pudemos
para tentar vencer o jogo”,
adiantou, vincando que “os meus
atletas estão tristes e eu estou
triste. Mas a nossa equipa vai
crescer.”

Carlos Resende
(tr.ABC/UMinho)
“Qualquer dos meus
jogadores tem que ser
capaz de vencer Xico”

“O nosso primeiro objectivo, que
era  vencer, foi conseguido”, des-
tacou Carlos Resende, o treina-
dor do ABC/UMinho ao comentar
o triunfo em Guimarães.
“O segundo objectivo era uma
boa diferença de golos, que não
conseguimos, e o terceiro era dar
tempo de jogo a todos os joga-
dores”, explicou.  Carlos Resende
vincou que o desporto “envolve
sempre riscos, é uma metáfora
da vida” e explicou que “qualquer
um dos meus jogadores tem que
ser capaz de vencer o Xico, ape-
sar de ser uma equipa que res-
peito, pois tenho aqui excelentes
amigos.”

§cabinas

O treinador principal do
Xico Andebol, Eduardo
Rodrigues, encontra-se fora
de actividade por motivos
de saúde, após ter sido
submetido a uma
intervenção cirúrgica.

ABC terceiro
À espera do jogo entre
Sporting e Á. Santas

A sexta ronda, ainda incompleta
porque falta disputar o jogo
Sporting-Águas Santas, devido a
compromissos internacionais 
dos leões, foi pautada por resul-
tados sem surpresas, acentuan-
do as diferenças entre equipas
candidatas ao título e as que vão
lutar pela sobrevivência.

§6.ª jornada ANDEBOL 1
JORNADA 6

TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S

1. Porto 18 6 6 0 0 177 130 3 0 0 91 65 3 0 0 86 65
2. Benfica 16 6 5 0 1 189 139 4 0 0 136 87 1 0 1 53 52
3. ABC/UMinho 15 6 4 1 1 183 156 1 0 1 59 58 3 1 0 124 98
4. Sporting 14 5 4 1 0 155 122 3 0 0 94 71 1 1 0 61 51
5. Madeira SAD 13 6 3 1 2 157 160 1 0 1 53 61 2 1 1 104 99
6. Sp. Horta 11 6 2 1 3 163 162 1 1 1 80 77 1 0 2 83 85
7. Ag. Santas 10 5 2 1 2 129 118 2 1 0 83 68 0 0 2 46 50
8. Passos Manuel 10 6 2 0 4 167 185 1 0 3 107 120 1 0 1 60 65
9. Belenenses 10 6 2 0 4 146 171 1 0 2 71 81 1 0 2 75 90

10. ISMAI 9 6 1 1 4 146 177 1 1 0 49 48 0 0 4 97 129
11. G. St. Tirso 8 6 1 0 5 149 199 1 0 2 80 91 0 0 3 69 108
12. Xico Andebol 6 6 0 0 6 144 186 0 0 3 77 98 0 0 3 67 88

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

G. St. Tirso, 28; Madeira SAD, 31

P.Manuel, 26; Belenenses, 29

Benfica, 30; Sp. Horta, 25

Xico Andebol, 27; ABC/UMinho, 29

Porto, 32; ISMAI, 21

Sporting-Ag. Santas (adidado)

ABC/UMinho - Ag. Santas

G. St. Tirso - Passos Manuel

Sp. Horta - Porto

Belenenses - Benfica

Sporting - Xico Andebol

Madeira SAD - ISMAI

Página 9



A10

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,00 x 35,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56238777 19-10-2014

correiodominho.pt 19 de Outubro 2014 Desporto 27

BRAGA
| Joana Russo Belo | 

Mais de setenta galardões. A I
Gala do Desporto vai homena-
gear e distinguir os atletas cam-
peões nacionais, europeus e
mundiais, assim como clubes,
associações, treinadores, diri-
gentes e árbitros que mais se
destacaram no último ano em
termos desportivos. 

Organizada pela Câmara Mu-
nicipal de Braga - através do pe-
louro do Desporto - a Gala, que
se realiza na próxima quarta-fei-
ra, no Theatro Circo, a partir das
21.30 horas, vai prestar homena-
gem a todos os campeões braca-
renses, em várias modalidades,
desde desporto adaptado, atletis-
mo, futebol, hóquei em patins,
natação, orientação, triatlo, xa-
drez, entre outros. 

A nível de campeões nacionais,
serão entregues 39 galardões, a
atletas como José Carlos Mace-
do (boccia), Tamila Holub (nata-
ção), Rafael Vilas Boas (atletis-
mo), José Rodrigues (taekwon-
do), Rita Vilaça (ténis) e às equi-
pas de juniores e futebol de praia
do Sp. Braga (ver caixa com to-
dos os homenageados). 

Para além dos bracarenses
campeões nacionais, a I Gala do
Desporto destaca os êxitos al-
cançados a nível internacional,
com homenagem aos medalha-
dos europeus (19 galardões).

Neste campo, um dos desta-
ques vai para a equipa de ande-
bol da Universidade do Minho,

que se sagrou bicampeã euro-
peia universitária, com Gabriel
Oliveira no comando técnico,
nomeado para o Prémio Treina-
dor. 

No triatlo, Pedro Mendes será
distinguido pela medalha de
bronze na prova de sub-23 dos
europeus que decorreram na

Rússia, enquanto a equipa de vo-
leibol da EB 2,3 de Lamaçães
será, igualmente, homenageada. 

Em taekwondo, realce para oi-
to atletas bracarenses que rece-
berão o galardão, como Mário
Silva, medalha de bronze nos
campeonatos da europa; Rui
Bragança, primeiro lugar no

Open de Israel e Júlio Ferreira
medalha de prata. Em atletismo,
Jessica Augusto recebe a distin-
ção pela medalha de bronze nos
europeus de atletismo, assim co-
mo Filomena Costa.

A nível mundial, são 13: Ema-
nuel Silva, na canoagem, recebe
o galardão pelo título de vice-
campeão do mundo em K4
1.000 metros, enquanto Miguel
Vieira, no hóquei em patins, é
homenageado pelo título mun-
dial de sub-20. Há ainda prémios
para os atletas de andebol e Ma-
riana Silva, 3.ª classificada nos
mundiais escolares de xadrez. 

Autarquia distingue campeões
CÂMARA MUNICIPAL vai homenagear os atletas bracarenses campeões nacionais, europeus e mundiais. No total, serão entre-
gues 71 galardões, entre várias modalidades. I Gala do Desporto decorre na quarta-feira, no Theatro Circo, pelas 21.30 horas.

CAMPEÕES NACIONAIS

Desporto adaptado:
José Carlos Macedo/Roberto Mateus;
Mário Peixoto/Alberto Peixoto;
Eunice Raimundo/Carla Loureiro;
equipa andebol APD Braga 
e Diana Oliveira (judo);
Aeromodelismo:
Óscar Lopes e Pedro Precioso;
Atletismo:
Paulo Rosário; Ana Monjane;
Francisco Rodrigues; Teresa Silva 
e Rafael Vilas Boas;
Badminton:
Ana Rita Amaral;
Bilhar:
equipa Sp. Braga;
Dança desportiva:
João Barroso/Margarida Dias;
António China/Luz Pinto; 

Hugo Abelheira/Ana Cunha;
Miguel Fernandes/Beatriz Clemente; 
João Barbosa/Margarida Silva; 
Paulo Faria/ Vânia Araújo e  
Tiago Abelheira/Sara Pereira;
Futebol:
equipa júnior Sp. Braga e equipa 
de futebol de praia Sp. Braga;
Hóquei em patins: 
equipa juvenis HC Braga;
Natação:
Tamila Holub; Jorge Silva; Mário
Veloso; estafeta Sp. Braga João
Lopes; Luís Ribeiro e Bruno Silva;
Orientação:
Davide Machado;
Taekwondo:
Francisco Costa e Michel Fernandes;
José Rodrigues; equipa sénior 
Sp. Braga e equipa sub-21 Sp. Braga;
Ténis:

Rita Vilaça e Hugo Maia;
Triatlo:
António Mesquita. 
MEDALHADOS EUROPEUS
Andebol:
equipa AAUMinho;
Atletismo:
Jessica Augusto e Filomena Costa;
Boxe:
Francisco Moreira;
Futebol:
Tiago Sá;
Hóquei em patins:
Gabriel Costa e Gonçalo Meira;
Natação:
Rodrigo Albuquerque;
Taekwondo:
Ana Coelho; Mário Silva; 
Júlio Ferreira; Ana Rita Lopes; 
Beatriz Fernandes; João Ferreira; 
Rui Bragança e José Fernandes;

Triatlo: 
Pedro Mendes;
Voleibol:
equipa EB 2,3 Lamaçães;
Xadrez:
Ivo Dias;

MEDALHADOS MUNDIAIS

Andebol:
Carlos Martins; Hugo Rosário; 
Fábio Vidrago; João Paulo Santos;
Nuno Rebelo; João P. Gonçalves;
Diogo Branquinho; Nuno Silva 
e Miguel Pereira;
Canoagem:
Emanuel Silva;
Hóquei em patins:
Miguel Vieira e Carlos Loureiro;
Xadrez:
Mariana Silva.

+ atletas homenageados na Gala do Desporto

I Gala do Desporto

Para além da homenagem
ao mérito desportivo de
atletas, clubes, associações,
treinadores, dirigentes e
árbitros, será escolhido o
melhor evento: Rampa da
Falperra; Volta a Portugal
em bicicleta; Corrida de S.
João; Braga Open Under 12
e Corrida S. Silvestre. 
A votação é feita pelos
bracarenses, online, no site
www.cm-braga.pt. 

DR

Equipa de andebol da UMinho é homenageada pelo título europeu e o técnico Gabriel Oliveira está nomeado ao Prémio Treinador

Página 10



A11

  Tiragem: 37798

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 5,31 x 24,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56230672 19-10-2014

Página 11



A12

  Tiragem: 37798

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 18,93 x 32,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56230659 19-10-2014

Página 12



A13

  Tiragem: 37798

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 5,09 x 7,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56230663 19-10-2014

Página 13



A14

  Tiragem: 37798

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 8,98 x 7,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56230677 19-10-2014
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A15

  Tiragem: 37798

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,49 x 32,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56230661 19-10-2014
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A16

  Tiragem: 37798

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 8,91 x 22,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56230674 19-10-2014
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A17

  Tiragem: 82492

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 8,98 x 15,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56229866 19-10-2014
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A18

  Tiragem: 36230

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 49

  Cores: Cor

  Área: 4,90 x 12,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56229611 19-10-2014

Andebol

Sporting perde, 
mas segue em 
frente na Taça EHF
O Sporting perdeu ontem 
por cinco golos em Hlohovec 
(33-28), na Eslováquia, para 
a Taça EHF, um resultado que 
lhe permite passar à terceira 
ronda, após vitória por dez 
golos na primeira mão. Após 
os 34-24 em Odivelas, os 
“leões” geriram a partida e 
a vantagem (Pedro Portela, 
com oito golos, foi o melhor 
marcador do jogo) e juntam-
-se, na fase seguinte da 
prova, ao FC Porto, campeão 
nacional, que iniciou a 
época na Champions, mas 
foi relegado para a EHF. No 
campeonato nacional, o 
Benfica venceu o Sporting 
da Horta por 30-25 na 6.ª 
jornada, o Belenenses ganhou 
fora ao Passos Manuel por 
29-26, o Xico Andebol foi 
derrotado pelo ABC por 27-29 
e o Madeira SAD triunfou em 
Santo Tirso por 31-28.
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A19

  Tiragem: 86197

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 15,78 x 24,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56230420 19-10-2014
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A20

  Tiragem: 86197

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 10,88 x 24,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56230427 19-10-2014
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A21

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 5,54 x 17,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56223841 18-10-2014
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A22

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 5,77 x 15,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56223837 18-10-2014
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A23

D`Agosto campeão africano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d29c558e

/

 
António Barroso
 
 O 1.º de Agosto sagrou-se este sábado campeão africano de andebol feminino (seniores), ao vencer o
Petro por 27-25 (14-13 ao intervalo), na final da prova continental, que decorreu em Tunis, na
Tunísia.
 
 A equipa orientada por Viktor Tchikoulaev junta assim o título africano ao angolano. É o primeiro
título para o D`Agosto, que tinha perdido três finais nos últimos quatro anos para o rival de Luanda,
orientado por Vivaldo Eduardo, e que buscava o seu 19.º título (e 17.º consecutivo).
 
 O Progresso do Sambizanga garantiu, tal como em 2013, a medalha de bronze, ao vencer o Etoile, do
Congo Brazzaville, por 28-25, também este sábado, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.
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A24

Petro e D`Agosto na final da Champions de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d38d3ec8

/

 
António Barroso
 
 As equipas do Petro de Luanda, campeão africana e vice-campeã angolana, e do 1.º de Agosto, vice-
campeão de África e campeão de Angola, qualificaram-se esta sexta-feira para a final da Liga dos
Campeões de andebol feminino (seniores), ao vencerem os jogos das meias-finais da prova, a
decorrer em Tunis (Tunísia).
 
 O Petro, orientado por Vivaldo Eduardo, e que busca o seu 19.º título africano (17.º de rajada),
venceu esta sexta-feira o Progresso do Sambizanga, medalha de bronze na Champions africana de
2013, por 30-19, numa meia-final 100 por cento angolana.
 
 Já o 1.º de Agosto, cuja equipa é orientada por Viktor Tchikoulaev, superiorizou-se às congolesas do
Etoile, por 29-19, para reeditar com as petrolíferas, sábado, a final da última edição da prova.
 
 Sábado, tricolores e militares decidem o título africano, enquanto o Progresso do Sambizanga joga
antes (11.30 horas, mesma hora em Lisboa e Luanda) com as congolesas do Etoile, para a atribuição
dos terceiro e quarto lugares. Mas o ouro e a prata já não escapam, uma vez mais, a Angola, cujos
principais representantes confirmam a hegemonia a nível do continente.
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A25

  Tiragem: 150542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 79

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56223221 18-10-2014
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A26

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,15 x 7,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56224228 18-10-2014

Andebol feminino
ABC/Manabola visita Académico
na primeira ronda da Taça de Portugal
O ABC Braga/Manabola disputa hoje, no recinto do Académico, aprimeira
eliminatória da Taça de Portugal Seniores Femininos de andebol. 
A prova  é composta por três zonas e vão disputar-se hoje jogos a envolver
oito clubes.  O sorteio ditou os doze os clubes isentos que passam já para a
segunda  ronda, sendo quatro da Zona 1 - AA Didáxis - A2D, AD Amarante,
FC Infesta e ND Santa Joana. Cinco são da Zona 2 - AA Espinho, ADA Canelas,
Batalha AC, SIR 1.º Maio e Ílhavo AC. Acrescem três clubes da Zona 3 - ARE
Porto Alto, ASS Assomada, Lagoa AC.
Os jogos a realizar são: Zona 1: S. Félix Marinha-AC Lusitanos; Académico-
ABC/Manabola. Zona 2:  C. Benfica Castelo Branco -Cister SA.  Zona 3. - Porto
Salvo-C. Vela Tavira. 
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A27

Taça EHF de andebol: Sporting perde na Eslováquia mas segue em frente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=48c3ff7f

/

 
HOJE Ã s 20:38
 
 O Sporting perdeu este sábado por cinco golos em Hlohovec (28-33), na Eslováquia, para a Taça EHF
de andebol, um resultado que lhe permite passar ? terceira ronda, após vitória por dez golos na
primeira mão.
 
 Após os 34-24 em Odivelas, esperava-se que a viagem dos "leões" à Eslováquia fosse menos
complicada - o que se confirmou, já que ao intervalo a equipa local não ganhava por mais que 18-14.
 
 Pedro Portela, com oito golos, foi o melhor marcador do jogo, enquanto que Pedro Solha ("demolidor"
no jogo de Odivelas, com 12 golos) se ficou agora pelos seis, tantos quantos apontou o eslovaco Laho.
 
 Os sportinguistas juntam-se assim, na fase seguinte da prova, ao FC Porto, campeão nacional, que
iniciou a época na "Champions" mas foi relegado para a segunda competição da associação europeia.
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A28

  Tiragem: 37798

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 25,30 x 31,58 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 56223934 18-10-2014
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  Tiragem: 37798

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 25,30 x 31,09 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 56223934 18-10-2014

Página 29



A30

  Tiragem: 37798

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 4,52 x 31,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56224119 18-10-2014
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A31

  Tiragem: 37798

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 6,90 x 10,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56224106 18-10-2014
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A32

Sporting apurado para a terceira ronda - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b7065384

/

 
Leões perderam na Eslováquia (28-33), mas nunca tiveram a passagem em risco
 
 O Sporting apurou-se para a terceira ronda da Taça EHF, eliminando os eslovacos do Sporta
Hlohovec, mesmo tendo perdido hoje, por 33-28.
 
 O triunfo dilatado na primeira mão (34-24), há uma semana, deixou os leões confortáveis nesta
deslocação, apesar de ao intervalo já perderem por 14-18.
 
 Os contra ataques leoninos permitiram defender o resultado com golos dos pontas, tendo Pedro
Portela (8 golos) e Pedro Solha (6) mantido a equipa de Frederico Santos sempre com a passagem à
vista.
 
 Na próxima ronda da Taça EHF, última antes da fase de grupos, estará também o FC Porto.
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A33

  Tiragem: 82492

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,23 x 27,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56222364 18-10-2014
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A34

  Tiragem: 82492

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 8,91 x 30,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56222335 18-10-2014
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A35

Andebol - Sporting - Sporting perde, mas segue em frente na Taça EHF |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4b25ede2

/

 
O Sporting perdeu por cinco golo em Hlohovec (33-28), na Eslováquia, para a Taça EHF de andebol,
mas a equipa portuguesa segue para a terceira ronda da prova. Os leões ganharam 34-24 no jogo da
primeira mão, em Odivelas e a diferença de dez golos a favor desse resultado foi suficiente para
eliminar os eslovacos.
 
 há 4 minutos
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A36

  Tiragem: 86197

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 16,07 x 9,08 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56223849 18-10-2014
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A37

  Tiragem: 86197

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 16,14 x 24,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56223845 18-10-2014
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A38

Benfica vence e ultrapassa provisoriamente o Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=475d4ea

/

 
ÁGUIAS BATERAM O SP. HORTA EM CASA (30-25)
 
 , 18 outubro de 201421:42
 
 O Benfica recebeu e venceu o Sp. Horta por 30-25, em jogo da 6.ª jornada do campeonato nacional
de andebol. Um resultado que permite às águias ultrapassar, ainda que provisoriamente, o Sporting
no 2.º lugar da prova - os leões só jogam na 4.ª feira, visto que hoje.
 
 Contudo, a tarefa dos encarnados não foi fácil, já que ao intervalo perdiam por quatro golos de
diferença (11-15). Seria então graças a uma segunda parte de luxo (19-10) que o Benfica alcançaria o
triunfo. Cláudio Pedroso foi o melhor marcador do Benfica (5) mas quem esteve verdadeiramente de
pontaria afinada foi o visitante Yuriy Kostetskyy, com 11 disparos certeiros.
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A39

Crime deu em castigo ao agressor de Solha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a7204984

/

 
sporting na eslováquia para carimbar apuramento
 
 , 18 outubro de 201401:52
 
 Por um golo se ganha e... por um se perde. Deve ter sido essa a ideia do ucraniano Oleksandr Petrov
quando agrediu Pedro Solha há uma semana. O ponta-esquerda do Sporting dirigia-se em contra-
ataque para a baliza do HC Sporta Hlohovec e o lance resultou num livre de 7 metros, que Pedro
Spínola falhou já depois do soar da buzina.
 
 "Fui atropelado", lamentou na altura Pedro Solha, assistido após o encontro de Odivelas, na primeira
mão da 2.ª ronda da EHF Cup, que terminou com a vantagem de 10 golos (34-24) para os leões.
 
 Mas como o crime quase sempre tem castigo, o possante lateral-esquerdo da turma eslovaca, que viu
o cartão vermelho direto do alto dos seus 2 metros, vai ficar de fora do encontro de hoje em
Hlohovec, onde o Sporting terá de gerir a goleada e provar que a agressão em nada influenciará o
curso da eliminatória.
 
 Refira-se que Oleksandr Petrov tem sido uma das principais armas ofensivas do Sporta Hlohovec e o
melhor goleador da sua equipa na EHF Cup, tendo marcado 7 golos em Odivelas, mas Pedro Solha não
se ficou atrás, ao autenticar 12 tentos, sendo hoje uma das opções do treinador Frederico Santos.
 
 Patrik Voltman, presidente do 3.º classificado da liga eslovaca, ficou conformado com a sanção
disciplinar aplicada a Petrov, depois do HCSporta Hlohovec ter recorrido da decisão:"Aceitamos o
parecer do Conselho de disciplina da EHF. É claro que sem Sasha ficamos muito mais fracos, mas são
estas as regras e, por isso, teremos de dominar a equipa portuguesa com as armas que nos restam",
considerou o dirigente.
 
 Sem se preocupar com a ausência do gigante ucraniano, para o internacional Pedro Portela, ponta-
direita do Sporting, a receita para ultrapassar o adversário é só uma:"Uma vantagem de 10 golos
pode não chegar, pois o HCHlohovec tem jogadores fortes e rápidos. No entanto, temos evoluído e se
defendermos como na primeira mão, facilitamos a eliminatória para a nossa equipa."
 
Alexandre Reis VÍTOR CHI
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A40

Taça EHF: Sporting apurado na Eslováquia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a71e4985

/

 
DERROTA NÃO COMPROMETEU OS LEÕES
 
 , 18 outubro de 201419:50
 
 O Sporting qualificou-se para a 3.ª ronda da Taça EHF, apesar de este sábado à tarde ter perdido
(28-33), na Eslováquia, frente ao HC Sporta Hlohovec.
 
 O triunfo (34-24) de há uma semana em Odivelas deu fôlego aos leões para o jogo da segunda mão,
tendo a equipa lisboeta gerido bem a vantagem.Ao intervalo, a turma eslovaca vencia por 18-14, mas
na segunda parte o Sporting equilibrou.
 
 Destaques individuais para os pontas Pedro Portela e Pedro Solha, autores de 8 e 6 golos,
respetivamente. O melhor marcador do HC Sporta Hlohovec foi Tomas Laho (6).
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A41

1º de Agosto sagra-se campeão africano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=777a2f11

/

 
18-10-2014 18:29
 
 "Militares" do Rio Seco conquistam taça dos clubes campeões em andebol feminino.
 
 Atletas do 1ª Agosto com o troféu
 
 Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 O 1º de Agosto conquistou hoje, em Tunis, a Taça dos Clubes Campeões Africanos Sénior Femininos
de Andebol, ao vencer na final o Petro de Luanda, por 27-25.
 
 Numa reedição da final anterior, ao intervalo as petrolíferas levavam vantagem mínima (14-13). Este
é o primeiro título africano para as "militares" do Rio Seco, que destronam assim o Petro Atlético.
 
 O Progresso do Sambizanga, outro representante angolano, ficou com a medalha de bronze, após
derrotar nas classificativas o Etoile do Congo Brazzaville, por 28-25.
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A42

Benfica vence Sp. Horta enquanto ABC triunfa sobre o Xixo Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6439a17e

/

 
18-10-2014 22:17
 
 Encarnados vencem e ultrapassam provisoriamente o Sporting no segundo lugar.
 
 Claúdio Pedroso esteve em destaque no triunfo sobre o Sporting da Horta
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa de andebol do Benfica venceu Sporting da Horta por 30-25 em jogo a contar para a sexta
jornada do Andebol 1. No derbi regional, o Liberty Seguros ABC/UMinho venceu o Xico Andebol
enquanto o Belenenses triunfou sobre o Passos Manuel por 26-29.
 
 Na Luz, o comando do marcador foi do Sp. Horta até aos 42 minutos de jogo, mas o Benfica acabou
por dar a volta ao resultado e ganhar o jogo. A equipa insular surpreendeu a formação benfiquista
com uma entrada a toda a velocidade e, com grande eficácia, o Sp. Horta vencia por 1-7 nos primeiros
minutos.
 
 O Benfica reagiu e reduziu a diferença, mas o Sporting da Horta soube gerir a vantagem ao longo de
todo o primeiro tempo e sair para o descanso a ganhar por 11-15. Já na segunda parte, a equipa
açoreana, na qual se destacava o incansável Yuriy Kostetskyy (11 golos), ainda conseguiu segurar a
vantagem durante largos minutos; no entanto, a pressão da equipa da casa começava a dar resultado
e, pouco a pouco, o Benfica foi reduzindo a diferença no marcador. Aos 42 minutos, Carlos Carneiro
empatou o jogo (19-19) para, em seguida, Cláudio Pedroso colocar o Benfica em vantagem, pela
primeira vez no encontro.
 
 O Sp. Horta acusava algum cansaço e o Benfica não desperdiçou as oportunidades de dilatar a
vantagem no marcador. O jogo manteve-se equilibrado durante mais uns minutos, mas o Sp. Horta já
não conseguiu recuperar e, por sua vez, o Benfica consolidou a vantagem que garantiu a vitória, por
30-25.
 
 Em Guimarães, o Liberty Seguros ABC/UMinho venceu o dérbi regional frente ao Xico Andebol. A
equipa da casa entrou melhor no jogo e chegou a estar a ganhar por 6-3, mas a equipa de Carlos
Resende reagiu e deu a volta ao resultado (7-9), vantagem que se dilatou até ao intervalo, altura em
que o Xico Andebol perdia por 13-17. A equipa bracarense utilizou um sete na primeira parte, não fez
qualquer substituição - exceto o guarda redes Emanuel e, na segunda parte, Carlos Resende apostou
num sete completamente novo. Aos 37 minutos, o marcador mostrava 15-19, com o Liberty Seguros
ABC/UMinho a seguir na frente.
 
 O Xico Andebol procurava a recuperação e, à entrada dos cinco minutos finais, reduziu para 25-26,
levando Carlos Resende a pedir um time-out para mexer na equipa, fazendo entrar Pedro Seabra e
João Pinto. Grilo marca (25-27), a equipa da casa também, (26-27); com dois minutos a faltar, Grilo
parece resolver a partida com novo golo (26-28). A 28 segundos do fim, ainda houve tempo para dois
golos, um para cada lado, com o Liberty Seguros ABC/UMinho a confirmar a vitória por 27-29.
 
 O Madeira Sad confirmou o favoritismo na deslocação a Santo Tirso. Num jogo que foi bastante
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equilibrado e no qual as duas equipas procuraram a vitória até ao fim, a equipa madeirense entrou
melhor no jogo (4-1) e obrigou a equipa da casa a correr atrás do resultado desde os primeiros
minutos. Ao intervalo, o Madeira Sad ganhava por 16-14, vantagem que o Stº Tirso não conseguiu
anular ao longo da segunda parte e perdeu por 31-28.
 
 No duelo lisboeta, o Delta Belenenses levou a melhor sobre o Passos Manuel num jogo que, como se
esperava, foi jogado de forma muito equilibrada. A equipa da casa entrou melhor (6-3) e esteve a
ganhar durante quase toda a primeira parte (12-10), mas um parcial de três golos da equipa do
Restelo, nos minutos finais da primeira parte, levou o Delta Belenenses já a ganhar para o intervalo
(12-13). No segundo tempo, o Passos Manuel ainda reduziu a diferença, no marcador, mas o Delta
Belenenses manteve-se na frente até ao apito final e assegurou a vitória, por 26-29.
 
 Resultados:
 
 - Ginásio Santo Tirso : Madeira SAD, 28-31 (14-16)
 
 - CD Xico Andebol : ABC/UMinho, 27-29 (13-17)
 
 - NAAL Passos Manuel : Delta Belenenses, 26-29 (12-13)
 
 - SL Benfica : Sp.Horta, 30-25 (11-15)
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A44

SL Benfica recebe Sp. da Horta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=15388640

/

 
18-10-2014 15:56
 
 Este fim-de-semana a competição conhece a realização de quatro jogos da sexta jornada. O FC Porto-
Maia ISMAI já se disputou (32-21) e o Águas Santas Milaneza-Sporting CP foi adiado para 22 de
Outubro.
 
 Receção do Benfica ao Sporting da Horta é um dos grandes destaques desta jornada
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A receção do SL Benfica ao Sporting da Horta e o dérbi regional que, em Guimarães, coloca frente a
frente Xico Andebol e Liberty Seguros ABC/UMinho são dois dos quatro jogos da sexta jornada do
Campeonato Fidelidade Andebol 1 que vão disputar-se este sábado. Recorde-se que a partida entre FC
Porto e Maia ISMAI já se realizou, com triunfo dos hexacampeões nacionais (32-21), e que o Águas
Santas Milaneza-Sporting CP foi adiado para 22 de Outubro devido à presença dos leões nas
competições europeias.
 
 Em Guimarães acontece o primeiro dérbi minhoto após o regresso do Xico Andebol ao escalão
principal do andebol nacional. A formação vimaranense ainda não conseguiu pontuar na competição e
vem de uma derrota pesada na deslocação à Maia, onde perdeu frente ao Águas Santas Milaneza. Os
bracarenses também vêm de um desaire, caseiro, frente ao campeão nacional, FC Porto (23-26). Em
teoria os pupilos de Carlos Resende são favoritos mas, em jogos entre estas duas equipas, tudo pode
acontecer e o Xico Andebol pretende, o mais rapidamente possível, saborear uma vitória.
 
 Favorito é igualmente o SL Benfica na receção ao Sp. Horta. Os insulares impuseram na última
jornada um empate ao Sporting CP mas, a jogar fora, não será fácil repetir o feito. Com maior ou
menor dificuldade, o SL Benfica apresenta-se como favorito.
 
 Também em Lisboa defrontam-se Passos Manuel e Delta Belenenses. Um jogo interessante em
perspetiva, que deve ser jogado de forma equilibrada, já que coloca frente a frente duas equipas
separadas por dois pontos, com vantagem para o Passos Manuel. O fator casa pode ajudar aos
estudantes somarem a terceira vitória na competição.
 
 Finalmente, em Santo Tirso, o primodivisionário Ginásio recebe o Madeira SAD. Favoritismo dos
insulares, frente a uma equipa que procura a segunda vitória no campeonato, depois de na quarta
ronda ter vencido o Maia ISMAI (27-21). O jogo Águas Santas Milaneza-Sporting CP foi adiado para o
dia 22 de Outubro e já se realizou a partida entre FC Porto e Maia ISMAI (32-21).
 
 17.00 h. - Municipal St. Tirso - Ginásio Santo Tirso-Madeira SAD - Mário Coutinho/Ramiro Silva
(Aveiro)
 
 18.00 h. - Pav. Franc. Holanda - Xico Andebol-ABC/UMinho- Daniel Freitas/César Carvalho (Braga) -
ANDEBOL|tv
 
 18.30 h. - Pav.Quinta de Marrocos - Passos Manuel- Delta Belenenses - Daniel Martins/Roberto
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Martins (Leiria)
 
 19.30 h. - Pav. Luz - SL Benfica-Sp.Horta - Fernando Costa/Diogo Teixeira (Braga) Benfica TV
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Taça EHF: Sporting perde na Eslováquia, mas segue em frente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=faa090f

/

 
18-10-2014 20:35
 
 Leões seguem para a terceira ronda da competição.
 
 Rui Silva num jogo de andebol do Sporting
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting perdeu hoje por cinco golo em Hlohovec (33-28), na Eslováquia, para a Taça EHF de
andebol, um resultado que lhe permite passar à terceira ronda, após vitória por dez golos na primeira
mão.
 
 Após os 34-24 em Odivelas, esperava-se que a viagem dos "leões" à Eslováquia fosse menos
complicada - o que se confirmou, já que ao intervalo a equipa local não ganhava por mais que 18-14.
 
 Pedro Portela, com oito golos, foi o melhor marcador do jogo, enquanto que Pedro Solha ("demolidor"
no jogo de Odivelas, com 12 golos) se ficou agora pelos seis, tantos quantos apontou o eslovaco Laho.
 
 Os sportinguistas juntam-se assim, na fase seguinte da prova, ao FC Porto, campeão nacional, que
iniciou a época na "Champions" mas foi relegado para a segunda competição da associação europeia.
 
 HC Sporta Hlohovec - Sporting, 33-28.
 
 Ao intervalo: 18-14.
 
 Sob arbitragem da dupla formada pelos ucranianos Taras Kouz e Viktor Zhoba, as equipas alinharam
e marcaram:
 
 - HC Sporta Hlohovec (33): Dusan Olejar, Juraj Kastak e Marian Zernovic (gr), Matej Takac (2),
Vladimir Guzy (5), Tomas Laho (6), Marcos Balaz (4), Martin Mizenko (1), Lubomir Duris (5), Juraj
Janicek, Igor Vanko, Alexander Ivanov (1), Samuel Mazar (1), Frantisek Zatko (4), Peter Dudas (4) e
Lukas Majbik.
 
 Treinador: Martin Liptak.
 
 - Sporting (28): Ricardo Candeias, Luís Oliveira e Ricardo Correia (gr), Nuno Pinto (1), Pedro Portela
(8), Bosco Bjelanovic (1), Bruno Moreira (2), Sérgio Barros, João Ligeiro, Frankis Carol (4), Rui Silva
(1), Pedro Solha (6), Diogo Godinho, Diogo Domingos, Fábio Magalhães (3) e Pedro Spínola (2).
 
 Treinador: Frederico Santos.
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Petro e D`Agosto na final da Champions
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/10/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d38d3ec8

/

 
António Barroso
 
 As equipas do Petro de Luanda, campeão africana e vice-campeã angolana, e do 1.º de Agosto, vice-
campeão de África e campeão de Angola, qualificaram-se esta sexta-feira para a final da Liga dos
Campeões de andebol feminino (seniores), ao vencerem os jogos das meias-finais da prova, a
decorrer em Tunis (Tunísia).
 
 O Petro, orientado por Vivaldo Eduardo, e que busca o seu 19.º título africano (17.º de rajada),
venceu esta sexta-feira o Progresso do Sambizanga, medalha de bronze na Champions africana de
2013, por 30-19, numa meia-final 100 por cento angolana.
 
 Já o 1.º de Agosto, cuja equipa é orientada por Viktor Tchikoulaev, superiorizou-se às congolesas do
Etoile, por 29-19, para reeditar com as petrolíferas, sábado, a final da última edição da prova.
 
 Sábado, tricolores e militares decidem o título africano, enquanto o Progresso do Sambizanga joga
antes (11.30 horas, mesma hora em Lisboa e Luanda) com as congolesas do Etoile, para a atribuição
dos terceiro e quarto lugares. Mas o ouro e a prata já não escapam, uma vez mais, a Angola, cujos
principais representantes confirmam a hegemonia a nível do continente.
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I DIVISÃO
| Carlos Costinha Sousa | 

Um objectivo claro na mente de
toda a estrutura do ABC/UMi-
nho para o jogo de amanhã em
casa do Xico Andebol: a vitória.
É com esta vontade que os bra-
carenses se vão apresentar em
Guimarães, onde querem triun-
far também para esquecer a der-
rota da última partida, na recep-
ção ao FC Porto.

O treinador Carlos Resende an-
teviu esta partida do dérbi mi-
nhoto com as naturais dificulda-
des de defrontar um adversário
como o Xico Andebol, mas assu-
miu o favoritismo da partida,
considerando que para o ABC o
normal será o triunfo e qualquer
outro resultado terá que ser con-
siderado negativo.

“É um jogo importante, como
todos os outros. E entramos
sempre em todos os jogos com o

objectivo de vencer. Respeita-
mos o adversário, mas tenho que
assumir que para nós o normal
será a vitória e tudo o que possa
acontecer fora disso terá que ser
considerado negativo, algo que
não acontece com o Xico Ande-
bol que, certamente, pensa o
contrário de nós”, afirmou.

Por sua vez, Fábio Antunes
lembrou que a equipa, apesar de
saber que defronta o último clas-
sificado, não vai “entrar em faci-
litismos”. “Estamos mentaliza-
dos para alcançar a vitória e
vamos dar o nosso melhor para a
conseguirmos. O importante pa-
ra nós são os três pontos e agora
temos que corrigir os erros co-
metidos no último jogo e não os
voltar a repetir”, referiu o atleta.

O sempre emocionante dérbi
minhoto entre Xico Andebol e
ABC/UMinho disputa-se ama-
nhã, no pavilhão do Xico Ande-
bol, a partir das das 18 horas.

I DIVISÃO
| Carlos Costinha Sousa | 

Ainda em busca do primeiro
triunfo na edição desta tempora-
da do campeonato, a formação
do Xico Andebol está em fase de
crescimento e evolução, pelo
que procura, na recepção ao
ABC/UMinho, uma vitória que
poderá servir de tónico extra.

Segundo o treinador adjunto da
formação vimaranense, Marco
Guimarães, que vai assumir a
equipa no encontro devido à au-
sência do técnico Eduardo Ro-
drigues, o objectivo nesta parti-

da, apesar de todas as dificulda-
des inerentes a defrontar uma
equipa como o ABC, é a vitória.

“O objectivo da equipa é con-
quistar os três pontos. No entan-
to, temos que nos situar na nossa
realidade. Nesta fase queremos
continuar a crescer porque ainda
estamos a adaptar-nos à I Divi-
são. Temos um plantel com atle-
tas jovens, habituados a um rit-
mo de jogo diferente, com me-
nos experiência, mas vamos dar
o nosos melhor para tentar con-
quistar o triunfo“, começou por
referir o treinador, acrescentan-
do que “vai ser um jogo difícil

contra uma das equipas que é
candidata aos primeiros lugares,
mas são estes jogos que moti-
vam os jogadores. Experiência
de jogar com estas grandes equi-
pas que têm os melhores jogado-
res é muito importante para os
nossos jovens atletas”.

No entanto, Marco Guimarães
lembra que o principal objectivo
da equipa nesta fase passa por
“continuar a crescer para criar
uma equipa mais consistente pa-
ra, mais para a frente do cam-
peonato e na segunda fase, co-
meçar a lutar pelo objectivo da
manutenção”.

“Como sempre, procuramos a vitória”
É O OBJECTIVO APONTADO pelo ABC/UMinho para o jogo de amanhã em casa do Xico Andebol. Bracarenses querem esquecer
derrota com o FC Porto e prometem não facilitar por defrontar o actual último classificado da prova.

Marco Guimarães reconhece dificuldades

“Objectivo é conquistar os três pontos”

ROSA SANTOS

Fábio Antunes e Carlos Resende querem um triunfo em Guimarães

DR

Xico Andebol apresenta-se coma moral em alta
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BRAGA
| Joana Russo Belo | 

A I Gala do Desporto de Braga -
organizada pela câmara munci-
pal, através do pelouro do Des-
porto - vai homenagear os cam-
peões da última época despor-
tiva e também os treinadores que
mais se destacaram ao serviço
de clubes e atletas bracarenses. 

Depois de terem sido conheci-
dos os nomeados nas categorias

Prémio Árbitro (Valdemar Maia,
Maurício Oliveira e Daniel Frei-
tas) e Prémio Dirigente (Luís Te-
les, Pedro Dias e Fernando Pa-
rente), segue-se os escolhidos
para o Prémio Treinador. 

José Sousa Carvalho, conheci-
do como ‘Chalana’, integra a lis-
ta de nomeados na Canoagem.
Técnico nacional de seniores e
sub-23 (kayak masculinos) é
treinador do Sporting e do cam-
peão bracarense Emanuel Silva.  

Em Andebol, o nomeado é Ga-
briel Oliveira. Treinador da
equipa da AAUMinho desde
2006, já alcançou vários títulos
nacionais e europeus universitá-
rios. É o selecionador nacional
universitário desde 2012, tendo
se sagrado campeão mundial
universitário em 2014 e vice-
-campeão em 2012. Orienta tam-
bém o ABC, desde 2008, clube
onde conquistou o título de cam-
peão nacional de iniciados. 

Pedro Duarte está nomeado na
categoria Futebol. O jovem trei-
nador bracarense, de 34 anos,
esteve em destaque na última
época, 2013/14, no Sp. Braga,
com o título de campeão nacio-
nal juniores A sub-19, o segundo
título alcançado pelo clube no
escalão. Licenciado em Gestão
do Desporto, como treinador já
passou pelos vários escalões de
formação do clube arsenalista,
desde 2007. 

Treinadores reconhecidos
I GALA DO DESPORTO DE BRAGA vai homenagear atletas, clubes, dirigentes, árbitros e treinadores.
Nomeados ao Prémio Treinador são: José Sousa Carvalho ‘Chalana’, Gabriel Oliveira e Pedro Duarte.

JOSÉ SOUSA CARVALHO
‘CHALANA’, de 47 anos, é
treinador de canoagem e
já passou pelo Clube
Náutico de Prado e Clube
Fluvial de Merelim.
Técnico nacional de
seniores e sub-23 (kayak
masculinos), é treinador 
do Sporting e do campeão
bracarense Emanuel Silva. 
Mestre em Ciências do
Desporto – Treino de Alto
Rendimento Desportivo,
tem no currículo títulos de 
campeão da Europa K2
500m (2014), campeão do
Mundo K2 500m (2013),
vice-campeão Olímpico K2
1000m (Londres 2012), 
1.º lugar na Taça do
Mundo K2 500m (2013),
campeão do mundo
juniores K1 500m (2003),
entre muitos outros.

GABRIEL OLIVEIRA, de
39 anos, é treinador
nacional de andebol nível
3 e está à frente da equipa
da AAUMinho desde 2006,
tendo alcançado diversos
títulos: campeão nacional
universitário (de 2006/07
a 2013/14); 
vice-campeão nacional
universitário (2007/08;
campeão europeu
universitário (2011, 2013
e 2014); vice-campeão
europeu universitário
(2006, 2007, 2009 e
2010); medalha de bronze
europeu universitário
(2012). Seleccionador
nacional universitário
desde 2012, sagrou-se
campeão mundial
universitário (2014)
e vice-campeão mundial
universitário (2012).

PEDRO DUARTE, 
de 34 anos, é treinador do
Sp. Braga desde 2007. Já
passou por vários escalões
da formação do clube
bracarense, mas destacou-
-se, na última temporada
desportiva, ao serviço da
equipa de juniores sub-19.
Em 2013/14, levou o 
Sp. Braga à conquista do
título nacional de juniores,
feito que ganhou especial
relevo por ser o segundo
na história do clube
bracarense. 
Licenciado em Gestão do
Desporto, integra o Curso
de Treinadores UEFA -
‘Advanced’ /Grau lll. 
Paixão pelo futebol
começou como jogador, no
Sp. Braga e Sandinenses. 
Mantém-se no comando
dos juniores bracarenses.

+ nomeados ao Prémio Treinador

I Gala do Desporto

Lista de cinco eventos 
Votação do melhor evento desportivo 
on-line no site da autarquia
Para além dos prémios Árbitro, Treinador e Dirigente - e dos troféus de
homenagem aos campeões nacionais, internacionais e medalhados
olímpicos - a I Gala do Desporto de Braga vai distinguir o melhor evento
desportivo realizado na última temporada. 
A particularidade é que serão os bracarenses a escolher qual o evento que
se destacou em Braga, de um leque de cinco opções - os mais votados pe-
lo júri: Rampa da Falperra; Volta Portugal Bicicleta; Corrida S. João; Braga
Open Under 12 e Corrida S. Silvestre. 
A população pode, assim, escolher o evento que merece a distinção da
autarquia, votando no preferido no site da Câmara Municipal de Braga,
em www.cm-braga.pt. O processo é simples, basta entrar na página ofi-
cial da autarquia e, no canto superior direito, encontra um link para a vo-
tação do evento desportivo do ano. O vencedor será conhecido na Gala do
Desporto de Braga, no próximo dia 22. 

71 galardões  
Atletas homenageados são anunciados
na edição de amanhã 
Como parceiro ao nível de comunicação, o jornal Correio do Minho des-
venda, nas próximas edições, todos os pormenores sobre a I Gala do Des-
porto de Braga. A cada dia, serão conhecidos os nomeados dos principais
troféus, assim como todos os atletas e campeões homenageados pela au-
tarquia. Amanhã, são revelados todos os nomeados. 

§curiosidades

O emblemático Theatro
Circo é o palco das
homenagens aos
campeões, na primeira
edição da Gala do Desporto
de Braga, promovida pela
autarquia bracarense,
através do pelouro do
Desporto. Evento está
marcado para o próximo dia
22, a partir das 21.30 horas. 
Para além da homenagem
ao mérito desportivo de
atletas, clubes, associações,
treinadores, dirigentes e
árbitros, será escolhido o
melhor evento. A votação
tem a particularidade de ser
feita pelos bracarenses 
no site www.cm-braga.pt. 

Recorde-se que já são
conhecidos os nomeados
ao Prémio Dirigente.
Gala irá consagrar um dos
três nomes.
Luís Teles (Andebol); 
Pedro Dias (Futsal) 
e Fernando Parente
(Desporto Universitário).

+ dirigentes
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Diferença de valores
foi demasiado evidente

ESTARREJA                                     27

Treinador: Carlos Arrojado.
Carlos Matos; João Vilar (4), Pedro Silva
(3), Diogo Tabuada (5), Tiago Arrojado
(3), António Silva (1) e Alexandre Rodri -
gues (1) - sete inicial - João Santos, Luís
Cruz (2), Alberto Silva (6), Marco Resen -
de (1), Filipe Silva, Sandro Gomes, Luís
Tavares, Fernando Vilar e Tiago Mar-
reiros (1).

BEIRA-MAR                                    11

Treinador: José Bartolomeu.
Paulo Alo; Carlos Santos (2), João
Pereira, Pedro Ferreira (5), Vasco Coe -
lho (1), Carlos Rocha (1), e Ricardo Dias
- sete inicial - Diogo Pinho, Tiago Novo,
João Vieira, André Miranda (2), Paulo
Bizarro, Michael Vaz e Sérgio Costa.

Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 150 espectadores.
Árbitros: Nuno Marques e João Cor-
reia (A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: Rui Silva e Luís Costa.
Ao intervalo: 12-6

Avelino Conceição

“DERBY” Esta primeira elimi-
natória en tre duas equipas da
região e do mesmo campeo-
nato ficou marcada por dois
factores: a supremacia dos lo-
cais sobre o seu opositor e o
piso que, devido à humidade,
se tornar-se demasiado escor-
regadio, o que poderia ter posto
em causa a integridade física
dos jogadores.

E apesar de as expectativas
serem altas, a verdade é que o
jogo foi pouco atractivo, ou
não fosse o Estarreja candidato
a vencer a sua série da 3.ª Di-
visão Nacional, enquanto o
Beira-Mar está a dar os primei-
ros passos neste seu regresso
à modalidade.

Por isso não foi de estranhar
que os locais dominassem to-
talmente o encontro, como de-
monstra o resultado de 7-0, aos
13 minutos, com os aveirenses
a festejarem golo pela primeira
vez à entrada para o primeiro
quarto de hora, comprovando
o favoritismo do Estarreja
quanto ao apuramento para

ronda seguinte.
Mas mesmo sem apresentar

as mesmas “armas”, o Beira-
Mar teve, em alguns períodos,
boa intensidade de jogo, com
destaque para o guarda-redes
Pau lo Alo, que mostrou segu-
rança na baliza, e para Pedro
Fer reira, que demonstrou ser
um excelente organizador de
jo go. Atributos que, no entanto,
não evitaram que a desvanta-
gem ao intervalo fosse de seis
golos.

Na segunda metade, e com o
piso praticamente impraticável,
foi ainda notória a supremacia
dos estarrejenses, que marca-
ram por 16 vezes, contra apenas
cinco dos “auri-negros”. Neste
período, e face ao desequilíbrio
patente, os técnicos aproveita-
ram também para rodar os jo-
gadores, o que originou tam-
bém uma quebra na intensi-
dade que se havia verificado no
primeiro tempo.

A vitória sem margem para
dúvidas do Estarreja, que assim
segue em frente na Taça de Por-
tugal, sabendo já que vai de-
frontar, novamente em casa, o
Fermentões, na segunda elimi-
natória cujos jogos estão mar-
cados para 23 de Novembro. Já
o Beira-Mar sai da pro va com
a consciência de que terá feito
o melhor possível frente ao um
forte adversário, com destaque
para os jogadores atrás referi-
dos. No Estarreja, excelentes fo-
ram as prestações de Alberto
Silva e Diogo Tabuada. |

Jogos da 2.ª Eliminatória
Zona 1

Estarreja-Fermentões
Arsenal Devesa-Ílhavo
Monte-Académico
Sp. Espinho-FC Infesta
Albicastrense-Juve Lis
São Bernardo-Marítimo
Modicus-Artística Avanca
Amarante-Santana
Sanjoanense-Sismaria
Gondomar-São Mamede
AC Fafe-FC Gaia
S. Paio Oleiros-Boavista

Andebol
Taça de Portugal

O Beira-Mar ainda mostrou alguma intensidade na primeira parte

D.R.
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LUÍS FILIPE SILVA

O técnico do ABC/UMi-
nho, Carlos Resende as-
sumiu ontem o favoritis-
mo no dérbi  ante o Xico 
Andebol, que se disputa 

amanhã, no pavilhão do 
clube vimaranense.

«Qualquer equipa, peran-
te qualquer adversário, tem 
que ter sempre motivação. 
Acredito que o Xico An-
debol não terá a pressão 

do jogo. Para eles, tudo 
que daí advir será positi-
vo. Para nós uma vitória 
será normal, tudo o resto 
será muito negativo. Ou 
seja, nós temos pouco a 
ganhar e muito a perder 

«Xico não terá a pressão 
do jogo mas preferimos assim»

Fábio Vidrago e Carlos Resende fi zeram ontem a antevisão do dérbi

AVELINO LIMA

CARLOS RESENDE, TÉCNICO DO ABC/UMINHO, ASSUME RESPONSABILIDADE NO DÉRBI

mas esta é uma respon-
sabilidade boa e preferi-
mos estar assim do que 
ao contrário», começou 
por referir o técnico dos 
academistas.

Carlos Resende, no en-
tanto, deixou o aviso aos 
seus atletas para enca-
rarem o dérbi de ama-
nhã com «máxima serie-
dade».

«Para nós é um jogo im-
portante. Vale três pontos 
como o jogo com o FC 
Porto. É com esta serie-
dade que temos de entrar 
em todos os jogos, como 
em tudo o que fazemos na 
vida. E a seriedade signifi-
ca darmos o nosso melhor 
no jogo, só assim, conse-
guiremos bons resulta-
dos», sublinhou.

Sobre a derrota da sema-
na passada, frente ao FC 
Porto, Resende disse que 

«os erros são para serem 
corrigidos» e servem tam-
bém para se aprender com 
isso. «Já dissecámos o jogo 
e já vimos onde errámos. 
A equipa está consciente 
de que não fez um bom 
jogo», sublinhou.

Ricardo Pesqueira 
é a única baixa

Ricardo Pesqueira, a 
contas com uma lesão nos 
ligamentos, é a única bai-
xa no ABC para o jogo de 
amanhã.

No entanto, a sua recu-
peração está a decorrer 
de forma francamente fa-
vorável.

Fábio Vidrago: «Só a 
vitória nos interessa»

Para Fábio Vidrago, só 
o triunfo interessa ama-
nhã, em Guimarães, fren-
te ao Xico Andebol.

«Estamos completamen-
te mentalizados. Só os três 
pontos que estão em jogo 
interessam», referiu o joga-
dor do ABC/UMinho.

Sobre os problemas de 
concretização evidencia-
dos na semana passada, 
frente ao FC Porto, Fábio 
Vidrago acredita que os er-
ros serão corrigidos.

«Não vivemos do pas-
sado, mas sim do presen-
te, o que interessa agora é 
não cometermos os mes-
mos erros», disse.

O ABC vem de uma der-
rota frente ao FC Porto 
(23-26) no Flávio Sá Lei-
te, no passado sábado, e 
ocupa o quarto lugar no 
campeonato, com 12 pon-
tos em cinco partidas dis-
putadas, menos seis do 
que o líder, mas com os 
portistas a terem um jogo 
a mais.

LUÍS FILIPE SILVA

O técnico do Xico An-
debol, Eduardo Rodrigues, 
disse ontem que a sua equi-
pa tudo irá fazer para con-
seguir amanhã, às 18h00, 
o seu primeiro triunfo no 
campeonato nacional de 
andebol da I Divisão, no 
dérbi frente ao ABC.

«O Xico Andebol vai en-
trar no jogo para vencer, 
mas sabemos que o favo-
ritismo está do lado do 
ABC, que tem objetivos 
completamente diferentes 
dos nossos», começou por 
dizer o técnico da forma-
ção vimaranense.

No entanto, Eduardo Ro-

«Tudo faremos para conseguir 
a primeira vitória da temporada»

Xico Andebol ainda não venceu nesta temporada desportiva

ARQUIVO DM

EDUARDO RODRIGUES, TÉCNICO DO XICO ANDEBOL, E O DÉRBI COM O ABC

drigues lembrou que «se 
trata de um dérbi, um jogo 
sempre especial» e que tal 
poderá mexer com os jo-
gadores.

«Para nós é um jogo 
como os outros no cam-
peonato, mas para os 
atletas há sempre a ques-
tão da rivalidade e é sem-
pre um jogo diferente. Va-
mos entrar determinados 
em vencer porque joga-
mos em casa e queremos 
somar o nosso primeiro 
triunfo», disse.

«Não há segredos 
de parte a parte»

Numa partida de ande-
bol entre duas equipas em 

que os atletas se conhe-
cem plenamente, onde há 
casos de jogadores que já 
defenderam as cores dos 
dois clubes, será muito di-
fícil surpreender com al-
gum esquema tático di-
ferente.

«Já defrontámos esta tem-
porada o ABC no Torneio de 
Fafe e no ano passado tam-
bém os defrontámos na pré-
-temporada. Todos nos co-
nhecemos bem uns aos ou-
tros e ninguém será surpre-
endido nesse aspeto. Da 
nossa parte, tudo faremos 
para conseguir a nossa pri-
meira vitória da tempora-
da no campeonato», disse 
Eduardo Rodrigues
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• ABC e Xico preparam dérbi minhoto
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Pedro Duarte, José Sousa e Gabriel
nomeados na categoria de treinador

Pedro Duarte, José Sousa e Gabriel Oliveira

AVELINO LIMA

Pedro Duarte (futebol), 
José Car valho Sousa (ca-
noagem) e Gabriel Olivei-
ra (andebol) são os nomes 

propostos para a catego-
ria do melhor treinador 
de 2014, prémio que será 
atribuído na Gala do Des-

porto de Braga, na próxi-
ma quarta-feira, no Thea-
tro Circo.

Pedro Duarte levou o 

GALA DO DESPORTO DE BRAGA

Gala 
do Desporto da Câmara de Bra-ga é no dia 22 de outubro, 

no Theatro 
Circo

Sporting de Braga, na 
época finda, ao título na-
cional de juniores em fu-
tebol, feito que o clube ar-

senalista já não conseguia 
há largos anos.

José Carvalho Sousa, 
conhecido na modalidade 
como “Chalana”, é respon-
sável por alguns dos últi-
mos grandes feitos da ca-
noagem nacional a nível 
europeu e mundial, fazen-
do parte do corpo técnico 
da Federação Portugue-

sa de Canoagem. O seu 
clube de origem é o 

Náutico de Prado, 
onde “viu” des-
pontar nomes 
como Emanuel 
Silva.
Já Gabriel Oli-

veira é técnico de 
andebol da Universi-

dade do Minho, modali-
dade onde tem um longo 
currículo.

Gabriel Oliveira tem já 
um palmarés “recheado” 
com 6 vitórias consecu-
tivas no Campeonato Na-
cional Universitário pela 
Associação Académica 
da Universidade do Mi-
nho (AAUM), sendo tam-
bém o atual Campeão Eu-
ropeu Universitário, título 
este que já havia conquis-
tado em 2012. 

Há ainda a somar a es-
tas conquistas, três meda-
lhas de prata (2006, 2007 
e 2010) e uma de bronze 
(2012) a nível europeu. 
Como treinador da AAUM, 
foi considerado Melhor 
Treinador do Ano três ve-
zes desde a existência da 
Gala do Desporto Universi-
tário, nas edições de 2009, 
2011 e 2013.
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• Gala do Desporto de Braga: nomeados para treinador
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ANDebol Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão – Zona Sul 

Almada joga 
na Boa-Hora 

A
lmada, Alto do Moinho,
Torrense e V. Setúbal
são os representantes

da nossa região no Campeo-
nato Nacional da 2.ª divisão,
onde participam na Zona Sul.

Na última jornada realizada,
o Almada perdeu em casa
com o Benfica B por 25-32; o
Torrense venceu o Ílhavo por
30-24; o Alto do Moinho em-
patou com o Vela de Tavira
(26-26); e o V. Setúbal perdeu
no pavilhão Antoine Velge com
o Camões (26-30).  

Ao fim das cinco primeiras
jornadas o Almada [que sofreu
nesta jornada a sua primeira
derrota] é o clube que se en-
contra melhor classificado
ocupando nesta altura o sex-
to lugar na tabela classificati-
va com duas vitórias, dois em-
pates e uma derrota (11 pon-
tos); seguindo-se o Torrense
em 9.º lugar com duas vitórias
e três derrotas (9 pontos); o
Alto do Moinho em 11.º lugar
com dois empates e três der-
rotas (7 pontos) e por fim em
12.º lugar o V. Setúbal com cin-
co derrotas (5 pontos). 

esta sexta-feira, 17 de Ou-
tubro, o V. Setúbal desloca-se
ao pavilhão n.º 2 da Luz para
defrontar o Benfica B (21 ho-

ras), em jogo a contar para a
6.ª jornada. No dia seguinte,
sábado, o Torrense viaja até ao
Algarve para defrontar o Vela
de Tavira (17 horas); o Alto do
Moinho joga no pavilhão da
Gândara, em Leiria, com o
Sismaria (19 horas); e o Al-
mada vai medir forças em Lis-
boa (18 horas) com o Boa
Hora, que lidera a competição
juntamente com o Benfica,
só com vitórias.

Taça de Portugal

Já é conhecido o resultado
do sorteio da segunda elimi-
natória da Taça de Portugal
que vai ser disputada pelos
clubes vencedores e pelos
clubes isentos da primeira eli-
minatória; ou seja, nesta fase
ainda não participam os clu-
bes da 1.ª divisão. A segunda
eliminatória realiza-se apenas
no dia 23 de Novembro. 

de acordo com o sorteio
realizado, o Torrense recebe o
GS Loures, o V. Setúbal des-
loca-se a Sassoeiros, o Alma-
da viaja até Beja para defron-
tar o Zona Azul e o Alto do Moi-
nho joga em casa com o Be-
navente. 

JOSÉ PINA
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Andebol

2.ª Divisão – Zona Sul
Resultados
Almada AC-Benfica B 25-32
Alto Moinho-Vela Tavira 26-26
Benavente-Sportivo Loures 31-27
Marienses-AC Sismaria 31-30
Samora Correia-Boa Hora FC 21-25
Torrense-Ílhavo AC 30-24
V. Setúbal-CDE Camões 26-30

Classificação
P J V E D G

Boa Hora FC 15 5 5 0 0 144-94
Benfica B 15 5 5 0 0 133-95
CDE Camões 13 5 4 0 1 140-115
Marienses 12 4 4 0 0 119-101
Benavente 12 5 3 1 1 121-119
Almada AC 11 5 2 2 1 135-137
Sportivo Loures 10 5 2 1 2 108-107
AC Sismaria 9 5 2 0 3 130-125
Torrense 9 5 2 0 3 107-115
Alto Moinho 7 5 0 2 3 113-134
Ílhavo AC 7 4 1 1 2 98-104
Vela Tavira 6 5 0 1 4 108-149
V. Setúbal 5 5 0 0 5 127-145
Samora Correia 5 5 0 0 5 82-125

Próxima jornada 18 de Outubro
AC Sismaria-Alto Moinho, Benfica B-V. Setúbal,
Boa Hora FC-Almada AC, CDE Camões-Bena-
vente, Ílhavo AC-Samora Correia, Sportivo Lou-
res-Marienses, Vela Tavira-Torrense
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Andebol Só Sismaria e
Juve Lis estão na Taça
de Portugal

Das quatro equipas do distrito
presentes na 1.ª ronda da Taça de
Portugal em andebol masculino,
apenas a Juventude do Lis, que
venceu o Carregal do Sal, (42-13),
segue em frente. O SIR 1.º de Maio, o
Batalha AC e o NDA Pombal foram
eliminados. Na segunda ronda, que
irá disputar-se a 23 de Novembro, a
Sismaria entra em competição e
visita a Sanjoanense, enquanto a
Juve Lis joga com o Albicastrense.
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