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A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 5,48 x 7,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61976495 23-11-2015

Portugueses 
afastados 

Guarda-redes Paulo Barbosa 
mareou mas não evitou derrota do 
London GD na Challenge 

Paulo Barbosa marcou um golo (ele que 
alinha como guarda-redes) pelo London 
GD, mas a derrota (42-26) na Estónia, 
frente ao HC Kehra, afastou os ingleses 
da Taça Challenge, Na Taça das Taças, Ana 
Rodrigues anotou três golos no empate 
(22-22) do seu Atl. Guardés contra o 
Zvezda que continua em prova. H. C. 
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A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 5,54 x 2,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61976464 23-11-2015

O ANDEBOL Em França, na principal 
liga, o Montpellier de José Costa 
venceu em Tremblay (30-22). O • 
pivot não marcou mas a sua equipa 
igualou o St-Raphael no 2.° lugar, 
atrás do Paris SG. 
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A3

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 5,29 x 8,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61976476 23-11-2015

ANDEBOL 

Colégio de Gaia 
apurado 
-* Equipa repetiu vitória sobre 
HIFK em Helsínquia e garante 
'oitavos' da Taça Challenge 

O Colégio de Gaia voltou a bater o HIFK, em 
Helsínquia, para a Taça Challenge, 
vencendo por 32-29, depois de, ao 
intervalo, estar a perder por 15-14.As 
gaienses tinham sete golos de vantagem 
obtidos no dia anterior, na 13 mão (36-29). 
Sandra Santiago, com 10 golos, foi 
novamente a melhor marcadora da equipa 
que conhece, amanhã, o adversário dos 
oitavos de final desta competição. H C 
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  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 5,22 x 3,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61976474 23-11-2015

mais Andebol 

O TAÇA DE PORTUGAL O Arsenal 
Devesa vai receber o FC Porto a 8 de 
dezembro, em Jogo dos 1/16 de final 
da Taça de Portugal, após vencer em 
Estarreja, a equipa local, por 31-19. 
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A5

  Tiragem: 10888

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 10,93 x 17,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61977187 23-11-2015

Madeirenses foram infelizes no Norte 

Andebol do Marítimo perde 
Nada feliz a dupla ronda disputada 
pela equipa sénior masculina de 
andebol do Marítimo este fim de 
semana no norte de Portugal con-
tinental. 
Depois de no sábado os madeiren-
ses terem perdido em Santo Tirso, 
frente ao Ginásio local por 32-29, 
relembre-se que o Ginásio de San-
to Tirso é o actual líder da compe-
tição, ontem na deslocação ao re-
duto do Sanjoanense, os andebo-
listas comandados pelo técnico 
Paulo Vieira perderam de novo 
agora por 34-21, com 17-13 ao in-
tervalo também favorável à equi-
pa da casa. Um derrota certamen-
te bem mais 'sentida' até porque 
ontem os madeirenses defronta-
ram o 10.° classificado na prova 
um conjunto bem mais perto da  

realidade actual dos madeirenses. 
Em São João da Madeira assistiu-
se quase a uma partida dominada 
pela equipa da casa com os verde-
rubros claramente incapazes de 
dar a volta. A primeira metade ain-
da assim foi mais disputada em 
termos de qualidade de jogo. No 
segundo período os madeirenses 
estiveram pior. 

Os madeirenses seguem agora 
na 7.a  posição na tabela classificati-
va com 14 pontos. 

O Marítimo alinhou com, Luís 
Gama, Xavier Barradas (3), Fran-
cisco Silva (1), José Santos (4), Ro-
drigo Sousa (2), Pedro Rodrigues 
(2), Francisco Freitas, Márcio 
Abreu, Hugo Freitas, Diogo Nunes 
(1), Paulo Moura (5) e Guilherme 
Nascimento (3). 
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A6

  Tiragem: 7000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,36 x 12,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61976463 23-11-2015

A equipa do Marítimo perdeu
ontem em casa da Sanjoanense
por 34-21, com 17-13 ao inter-
valo favorável aos nortenhos,
em jogo em atraso da 6.ª jor-
nada da II divisão - Zona Norte.
Depois do desaire na véspera
em casa do líder Santo Tirso,
os verde-rubros voltaram on-
tem a claudicar desta feita com
uma equipa de nível competi-
tivo semelhante. Com esta du-
pla derrota, o Marítimo é agora
oitavo com 14 pontos, enquanto
a Sanjoanense é sétima com
mais um ponto, numa classifi-
cação liderada pelo Santo Tirso
com 24 pontos. Na próxima
jornada, a 9.ª, o Marítimo visita
o FC Porto B, jogo que se dis-
puta no dia 5 de dezembro. JM

ANDEBOL
MARÍTIMO PERDE NA VISITA
À SANJOANENSE
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A7

  Tiragem: 7000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,43 x 10,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61976469 23-11-2015

O Colégio de Gaia apurou-se
ontem para os oitavos de final
da Taça Challenge em andebol
feminino, ao vencer novamente
as finlandesas do HIFK, em jogo
da 2.ª mão, por 32-29. Ao inter-
valo, a equipa portuguesa perdia
por 15-14. Depois de no sábado
já ter vencido por 36-29, também
em jogo disputado em Helsín-
quia, o Colégio de Gaia acabou
por ser superior, e com Sandra
Santiago uma vez mais em evi-
dência. No sábado, já tinha sido
a melhor marcadora, com oito
golos, e ontem apontou dez. JM

ANDEBOL
COLÉGIO GAIA NOS OITAVOS
DA TAÇA CHALLENGE
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A8

  Tiragem: 29848

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 9,32 x 20,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61976661 23-11-2015

ANDEBOL 

Colégio de Gaia 
arrasou na Finlândia 
Líderes do Nacional 
feminino passaram 
aos "oitavos" da Taça 
Challenge com duas 
vitórias fora 

••• O Colégio de Gaia encer-
rouumfundesemanadeglória 
para os clubes portugueses nas 
competições europeias ao apu-
rar-se para os oitavos de final da 
TaçaChallengefeminina,ven-
cendopelasegundavezoHEFIC, 
na Finlãndia, agora por 32-29, 
depois dos 36-29 de sábado. As 
gaienses, que lideram o Nacio-
nal com dez vitórias em outras 
tantasjomadas -adiaramojogo 
daLLa -, arriscaram fa7Prosdois 
jogos em Helsinquia e ainda so-
freram em ambos, estando on-
tem a perder ao intervalo (14-
15) e chegando a tercinco golos 
de desvantagem aos 45 minu 
tos. A reação foi poderosa, San- 

dra Santiago voltou a brilhar, 
com dez golos a somar aos oito 
desábado, rnasfoisobretudona 
aplicação, ilustradanosaaificio 
de Bebiana Sabino, que jogou 
depois de ter partido o nariz na 
véspera, que a equipa de Paula 
Castro se destacou. O sorteio 
cliis"oitavos"seráamanhã mas 
os jogos apenas em janeiro. 

Ontem, o Colégio alinhou e 
marcou com: Jessica Ferreira e 
Irina Vieira (Gr); Sara Andrade 
(1), Fernanda Carvalho (4), Be-
biana Sabino (1), Vanessa Silva 
(4), Sandra Santiago (10), Hele-
na Soares (3), Ana Gante (4), 
Nair Pinho (3), Patrícia Lima 
(2), Melissa Costa, Slavia João e 
Patrícia Resende. —cs. 

qr.c , r„ito ri n.:1(s1VNI,) 71.1.101111ADA 
MeiaStan-Santa bina 25-23 
AlavarkwwluveUs W32 
AlpencloraderCA Laça 20,23 

9.01011NADA 
Asseinacb-CA Laça 31,27 

Sandra Santiago fez io golos ontem e oito no sábado 
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A9

  Tiragem: 29848

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 9,00 x 10,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61976654 23-11-2015

Jacob e Jorge Silva 
bem lançados na EHF 
AUGUSTO FEZU20 
• s. Apesar de já não contar 
com nenhuma equipa nacio-
nal na Taça EHF, o andebol 
português teve três jogadores 
na primeira mão da terceira 
ronda. 0Anaitasuna,deJorge 
Silva, que fez quatro golos, 
triunfou na Bélgica frente ao 
Hubo Hasselt (20-28), João Ja-
cob, com o mesmo número de 
golos, foi vencer, pelos holan-
deses do Lions, a casa dos bós-
aios do Burac, por 31-29. Pior 
sorte teve Filipe Mota (cinco 
golos), pois o seu Csurgoi per-
deu em Magdeburgo por 42 - 
37. As equipas dos lusos, se fo-
rem bem-sucedidas nos jogos  

em casa no próximo fim de se-
mana, passarão à fase de gru-
pos. 

O Montpe llier de José Costa, 
triunfou em Trembley (22-
30) e isolou-seno segundo lu-
gar da liga francesa, atrás do 
imperial PSG, enquanto na 
BeneLeague o Sasja, de Sérgio 
Rola (nove golos), perdeu na 
casa do Bocholt por 36-23. 

Ontem encerrou a jornada 
da Liga dos Campeões, com o 
Barcelona a dar um passo deci-
sivo ao ganhar em Vardar. 

Vardir-Barodons ZZr27 
Klelat4Colding 33-31 
Skjern-Elvenorn 34-29 
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A10

  Tiragem: 75721

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 55

  Cores: Cor

  Área: 8,50 x 6,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61975263 23-11-2015

Andebo Meninas do Colégio de Gaia 
passam aos oitavos da Taça Challenge 

• Sandra Santiago voltou a 
ser decisiva para a forma-
ção feminina de andebol do 
Colégio de Gaia, ao marcar 
dez dos golos das portugue-
sas. na  vitória frente às fin-
landesas do HIFK (32-29), 
que lhes valeu a passagem 
aos oitavos de final da Taça 
Challenge. Anteontem, na 
primeira mão, também em 
Helsínquia (os dois jogos  

decorreram em solo finlan-
dês), as gaienses já tinham 
,vencido por 36-29, com oito 
golos da mesma Sandra 
Santiago. Desta vez, o con-
junto português até chegou 
a estar a perder por quatro 
(22-26). no segundo tempo. 
mas uma ponta final multo 
forte dó Colégio de Gaia 
mudou o rumo dos aconte-, 
cimentos. 
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A11

  Tiragem: 33573

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 4,78 x 7,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61975043 23-11-2015

Andebol

Colégio de Gaia nos 
oitavos-de-final
da Taça Challenge
O Colégio de Gaia apurou-
se para os oitavos-de-final 
da Taça Challenge em 
andebol feminino, ao vencer 
novamente as finlandesas do 
HIFK, em jogo da segunda 
mão, por 29-32, depois de 
no sábado já ter vencido 
por 29-36, também em jogo 
disputado em Helsínquia, 
onde decorreram as duas 
mãos. Ao intervalo, a equipa 
portuguesa perdia por 15-14.
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ANDEBOL José Costa ficou em 
branco mas a sua equipa, o 
Montpellier, venceu (30 -22) 
ontem na deslocação a 
Tremblay, ocupando o 2.º lugar 
da Liga de França - a 1 ponto do 
líder PSG , após 10 jornadas. 
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ANDEBOL 

Colégio de Gaia passa 
na Taça Challenge 
9 Depois de ganhar na véspera (36- 
-29), o Colégio de Gaia venceu (32-29) 
ontem, também na Finlândia, o H IFK, 
apurando-se para os oitavos-de-final 
da Taça Challenge feminina. Desta-
que para Sandra Santiago (10 golos). 
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Sala Sport uri«, 

em Odorhei Secuiesc, na Roménia 

ODORHEI • ABC 

2 8 
Levente Szabo (GR) 
Szliard Man (GR) 
Petar lokanovk (GR) 
Goce Oilesid (7) 
Andrei Mihalcea (2)  
Adrian Sipos 
Elemer Tala (4) 
Radu (4)  
Goran Kuzmanovski '12)  
Andras Szasz (1)  
Chim Onyejekwe (3) 
betar Markez (1)  

Humberto Gomes (GR) 
Emanuel Ribeiro (GR) 
Fábio Vidrago (5) 
Hugo Rocha (4)  
Diogo Branquinho (2)  
Miguel Sarmento (3)  
Nardo Pesqueira (2) 
João Gonçalves  
Carlos Martins (2)  
Muno Grilo (3)  
Nono Rebelo (1) 

Ázarraos 
Csaba Kekes e Pai Kekes, da Hungria 

ABC triunfa 
na Roménia 
4 Equipa de Carlos Resende mos-
trou saber contrariar romenos e 
traz vantagem para Braga 

Meses depois da amarga derrota na final da 
Taça Challenge, com o fator arbitragem 
caseiro, o ABC demonstrou que sabe 
contrariar os romenos do Odorhei. A vitória 
(25-24) obtida na Roménia dá vantagem 
predosa para o jogo da mão, no próximo 
fim de semana, em Braga. A perder por 23-
-20, a equipa empatou com três golos sem 
resposta antes do final valioso... o mesmo 
que mereda na anterior deslocação a 
Odorhei Seculesc: com festa! H. C. 
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mais Andebol 

O COLÉGIO DE GAUL Venceu o 
HIFK, por 36-29, na 1' mão da 3.' 
ronda da Taça Challenge, com 8 golos 
de Sandra Santiago. Hoje, realiza-se 
a 2.' mão igualmente na Finlândia 
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Sporting 
avassalador 
-3 Leões goleiam Fafe, en-
quanto Benfica sofre mas 
triunfa no Andebol 1 

Sporting e Benfica reduziram 
para 4 a diferença em relação ao 
FC Porto com as vitórias ontem 
obtidas, ao passo que a Madeira 
SAD ocupa o 5.° lugar depois de 
bater o Passos Manuel (29-20). 
Na Cova da Piedade, o Sporting 
goleou o AC Fafe, por 38-21, 
numa exibição consistente dos 
pupilos de Zupo Equisoain, 
enquanto na Mala o Benfica 
sofreu para vencer o ISMAI, por 
31-29. Depois de estar a perder, 
ao intervalo (16-17), logrou o 
empate a 25, antes de parcial de 
4 golos sem resposta. H. C. 
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Voei Morales contribuiu com sete golos para o êxito dos azuis e brancos em casa 

FC PORTO 

Apuramento ao virar da esquina 
Espetacular vitória do FC Porto não deixa dúvidas sobre intenções de qualificação o Classe 

ofensiva dos dragões manietou espanhóis Viagem à Rússia determinante para a classificação final 

HELENA VALNTE,ASK 
ANDEBOL — LIGA DOS CAMPEÕES — 8.' JOR.-GRUPO C 

Dragào Caixa, 
no Porto 

o LÀ RIM 

1.5 N1ERYALo 14  
Alfredo Quintana (GR) Rkhard  Kappehn (GR)  
Hugo Laurentino (GR) Gurutz Aguinagalde  (GR)  
Gilberto Duarte ''' Miguel Sánchez  
Yoel Morales (7) Alberto  Vai 
Gustavo Rodrigues (4) Miguel Velasco 
Miguel Martins (4) VIctor VIgo (2) 
Rui Silva (2) Ruben Garabag.  
Daymaro Sahnajl Carlos Mofina (5) -" 
Nuno Gonçalves Cristian Makpálnk ' 
RiCatdo Moreira (1) Philip Stenmakn 
Alexis RemandegÁ21 Francisco Garcia 8  
Hugo Santos (2)

)

Pedro Rodripez  
António Areia (5 Amei Femández (3) 
Nono  Roque (3). Imano( Gardandla  
Michal Rasai 
Jordan Pitre 

JESUS GONZALEZ 

ÁRBITROS 
Per Olesen e Claus Pedersen, da Dinamarca 

por 

HUGO COSTA 

A
necessitar de vencer o La 
Rioja para manter intactas 
as esperanças de apura-
mento, o FC Porto voltou 
a confirmar o seu valor na 

Europa. Frente ao vice-campeão es-
panhol não vacilou e conquistou uma 
vitória, por 35-31, que até acaba por 
deixar amargo de boca, pois quan-
do, a menos de cinco minutos do 
fim, Yoel Morales fez 34-28, o obje-
tivo de anular os sete golos de dife-
rença em Espanha esteve perto de  

acontecer. Porém, o La Rioja segu-
rou essa vantagem no confronto di-
reto, mas não estragou a festa da vi- 

DEPENDEMOS DE NÓS 

Dependemos de nós nestes 
últimos 3 jogos, não temos de pensar 
nos outros. Na 2.' parte estivemos 
mais cómodos e em determinadas 
alturas tivemos mais guarda-redes 
que eles. Foi bom jogo, o segundo 
objetivo era ganhar por 7, mas não 
estivemos bem nos últimos 4 minutos 

RICARDO COSTA 
Treinador do re porto 

tória aos azuis e brancos, que 
continuam a depender de si e com a 
certeza de que dois sucessos nos dois 

Têm a palavra 

NÃO DEFENDEMOS 

A chave do jogo foi não termos 
defendido nada na segunda parte. 
Estávamos a ser eficazes no ataque e 
a ofensiva a funcionar. Porém, na 
primeira parte, cometemos muitos 
erros, situações de passos e a verdade 
é que perdemos bolas que não 
devíamos ter perdido , 

JESUS GONZÁLEZ 
Treinador do La nioja 

LIGA DOS CAMPEÕES o
rkii,;, 

 
3GrupoC48.1omada 

Chekhovside Medvedl-Vojvodna 34-30 
Meshkov Brest-Tatran Presov 33-26 
FC Porto-Naturhouse La Rioja 39-31  

1VED G P  
1  LA RI= 8 6 O 2 249-219 12 
2  Meshkov 8 6 O 2 257-210 12-  
.3 FC PORTO 8 6__O 2 `230-22012 

5  Voivodina • 8 2 0 6 202-235 4 
6  Pfg!P!    .....  

9.'lornada,26nov.- Chekhovskle-FC PORTO, Vojvodlna-
- Ta t ran Presov; 28 nov. - La Rioja-Meshkov 

últimos jogos - 5.a  feira na Rússia e 
dia 5, em casa, com o Vojvodina - são 
sinónimo de qualificação para a fase 
seguinte da competição. 

Desde cedo o treinador Ricardo 
Costa colocou em prática o plano 
traçado: provocar falhas técnicas 
ao adversário (foram 17), transi-
ções rápidas e finalizações a precei-
to. No ataque posicional, o 6x0 es-
panhol só foi aguentando por causa 
da grande exibição de Kappelin na 
baliza, mas no inicio da 2.a parte e 
em superioridade numérica, o FC 
Porto manteve a velocidade de exe-
cução para impor parcial de 4-1, 
com Miguel Martins a ser funda-
mental. Com  várias opções no ata-
que, os golos iam surgindo e a di-
ferença aumentou até aos 6 (34-28), 
altura em que o treinador espanhol 
pediu desconto de tempo. Marcou 
dois golos, mas no fim a festa foi 
lusa e o apuramento está ao virar da 
esquina. 
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Golos com 
dedo nacional 

Vários jogadores portu-
gueses em ação, ontem, nas 
provas europeias 

Tiago Rocha (Wisla Plock) marcou 3 
golos na vitória sobre o Besiktas 
(38-29), em Istambul, na Liga dos 
Campeões, enquanto Jorge Silva e 
João Ramos apontaram 4 cada nos 
êxitos do Anaitasuna, em Hasselt 
(28-20) e na Bosnia, perante o 
Borac (31-29), respetivamente. Já 
Filipe Mota anotou 5 mas o Csurgói 
perdeu em Magdeburgo (42-37) e 
o guarda-redes Paulo Barbosa 
(London GD) pouco pode fazer no 
desaire na Estónia (37-16). A pivot 
Bárbara Rodrigues fez dois golos 
mas o Guardes perdeu com o 
Zvezda, na Rússia, por 29-25. H. C. 
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ANDEBOL 

Dragões na luta 

■ 0 FC Porto venceu (35-31) 
ontem, em casa, o La Rioja 
(Espanha). em jogo da 8.a jor-
nada do Grupo C da Cham-
pions de andebol. Os dragões 
continuam na luta pelo apu-
ramento para a próxima fase. 
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ANDEBOL
| Redacção | 

A equipa masculina de Andebol
da AAUMinho entrou com o pé
direito nas provas da Federação
Académica de Desporto Univer-
sitário (FADU), ao vencer as
quatro partidas disputadas, colo-
cando assim “um pé” nas Fases
Finais dos Campeonatos Nacio-
nais Universitários (CNUs).

Os minhotos, claramente favo-
ritos a triunfar em todas as parti-
das, fizeram jus ao seu estatuto
de campeões nacionais e euro-
peus, vencendo facilmente três
das quatro partidas: 29-14 frente
à AAUÉvora, 21-15 frente à
AAUTAD e 27-10 contra o IP-
Viseu.

A única partida em que existiu
algum equilíbrio, foi uma reedi-
ção da final do CNU de 2015.
Frente a uma aguerrida e mais
evoluída (relativamente ao ano
transacto) equipa do IPLeiria, o
conjunto de Gabriel Oliveira
chegou a sentir algumas dificul-
dades, mas com alguns ajustes
prontamente efectuados pelo ti-
moneiro dos minhotos, a vitória
acabaria por lhes sorrir. 16-14
foi o resultado final.

Para Gabriel, com esta altera-
ção do modelo de apuramento,
“todos os jogos são muito im-
portantes pois uma derrota pode
ditar a falha do apuramento em
1º lugar… algo que é impensá-
vel para nós”.

O técnico da AAUMinho real-

çou ainda o esforço dos seus
atletas. 

“Quero destacar todos os atle-
tas que se mostraram disponí-
veis. Não é fácil neste momento,
conseguir ter os estudantes/ atle-
tas sempre disponíveis, pois es-
tamos num período de exames.
Para dificultar ainda mais, a FA-
DU, não teve em consideração a
época desportiva federada e
marcou esta jornada concentrada
numa semana de competições
europeias e logo a seguir a uma
jornada dupla, que dificultou a
convocatória. Mas, como sem-
pre, os atletas que se disponibili-
zaram souberam defender e hon-
rar as cores e pergaminhos da
AAUMinho”, referiu o treina-
dor.

DR

AAUMinho em destaque na jornada concentrada dos campeonatos universitários

Desporto Universitário

AAUMinho com apuramento quase
garantido na fase final dos CNU´s
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ANDEBOL
| Redacção | 

Perante o adversário com quem
perdeu a final da Taça Challenge
2015, os bracarenses garantiram
ontem na Roménia, em jogo a
contar para a primeira  mão da
terceira eliminatória, uma vitó-
ria que, sendo tangencial, deixa
a decisão do apuramento para
o jogo da segunda mão, a jogar
no próximo sábado, a partir das
17 horas, em Braga.

O ABC entrou nos cinco minu-
tos finais a perder por três golos
(23-20), fez um parcial de 0-3
que voltou a empatar a partida e,
já nos instantes finais, acabou
por fazer, por Fábio Vidrago, o
golo que lhe garantiu o triunfo.

Fábio com cinco golos, e Hugo
Rocha, com quatro, foram os
melhores marcadores da equipa
portuguesa, que evoluiu ao lon-
go do jogo, superando as dificul-

dades por que passou no fim do
primeiro tempo.

Nos últimos dez minutos da
primeira parte, o ABC tremeu. O
desacerto ofensivo e a menor
concentração defensiva fizeram
que a equipa romena pudesse

aumentar a sua vantagem  ao in-
para 12-8. 

Depois de o ABC ter dominado
o primeiro quarto de hora, com
avanços de quatro golos, a reac-
ção romena não se fez esperar e
o Odorhei empatou a cinco aos

20 minutos para, a partir daí, co-
mandar o marcador até ao inter-
valo, onde chegou a vencer por
quatro. Isto aconteceu depois de
um parcial de quatro golos sem
resposta que levou o marcador
do 8-8 aos 25 minutos, até ao
12-8 na altura do descanso.

Os instantes iniciais do segun-
do tempo mostraram um HC
Odorhei dominador, que conse-
guiu várias vantagens de quatro
golos, passando aos 45 minutos
a ganhar por 19-15.

Com o evoluir da segunda me-
tade, o equilíbrio impôs-se como
a nota dominante. 

Ora marcas tu ora marco eu, foi
o ditame do jogo. A partida man-
teve-se durante os primeiros
quinze minutos nesta toada. 

O Odorhei à procura de cavar a
diferença, mas  ABC mantendo-
se firme e em jogo. 

E assim seria assim até ao final
não fosse a maior concentração

e maior frescura física dos bra-
carenses em momentos cruciais
dos segundos quinze minutos da
etapa complementar.

O jogo de ontem podia ser para
muitos uma desforra da partida
da temporada transata em que os
romenos, com as condicionantes
da altura, obtiveram a vitória na
final desta competição. 

Os romenos estariam à espera
de que o desenlace no jogo idên-
tico. A verdade é que encheram
o pavilhão e freneticamente
apoiaram a equipa do início ao
fim.

DR  

Ontem na Roménia, ABC/UMinho superou-se na segunda parte 

ABC/UMinho vence na Roménia
e traz decisão para o Sá Leite
PAVILHÃO SÁ LEITE recebe no próximo sábado o jogo da segunda mão da terceira eliminatória da
Taça Challenge. Ontem, na Roménia, o ABC/UMinho garantiu vantagem de um golo.

ANDEBOL
| Redacção | 

Carlos Resende, treinador dos
bracarenses estava satisfeito.
Começou por dizer que “em pri-
meiro lugar foi uma boa vitória
num jogo que sabíamos ia ser di-
fícil”. 

O responsável técnico conside-
ra que “entrámos muito bem no
jogo, à semelhança daquilo que
já tínhamos feito aqui, neste pa-
vilhão”.

“Hoje (ontem) tivemos o enge-
nho de não desistir nunca do jo-
go e isto apesar de passarmos
cerca de trinta minutos atrás do
resultado”, acrescentou. 

Segundo Carlos Resende “fe-
lizmente na parte final passámos
para a frente do marcador e, num
conjunto de decisões do treina-
dor adversário e nossas, fez com
que terminássemos o jogo a jo-
gar 7 contra 6 e que o Fábio con-
seguisse fazer o golo”.

Resende afirmou ainda que

“saímos contentes com o resul-
tado obtido nesta primeira parte
da eliminatória”, avisando, po-
rém, que face ao valor da equipa
adversária, “poderá não ser sufi-
ciente embora acreditemos que
no nosso pavilhão possamos fa-
zer melhor exibição”. 

O treinador dos bracarenses
ironizou ainda que “nestes dois
últimos jogos contra o Odorhei,
hoje (ontem) houve uma equipa
melhor que as outras duas e essa
equipa foi a de arbitragem”.

Relativamente ao jogo da se-
gunda mão, o treinador afirmou
que no sábado “queremos clara-
mente vencer”, questionando
“se hoje (ontem) tivemos 1.500
adeptos fervorosos do Odorhei a
puxar pela sua equipa numa ci-
dade de 35 mil habitantes, será
que, no sábado, em Braga, não
encontramos 2000 pessoas para
encher o Sá Leite?” e concluiu
com um apelo:“conto com os
nosso adeptos, o ABC merece
esse apoio e muito mais”.

Carlos Resende (treinador do ABC/UMinho)

“Pode não ser suficiente”

HC ODORHEI 24
Levente Szabo e Szilard Orban (GR), Goce
Ojleski (7), Andrei Mihalcea (2), Adrian
Sipos, Huba Talas (4),  Radu (Ghita (4),
Goran Kuzmanoski (2), Andras Szas (1),
Petar Jokanovic, Osita Onyejekwe (3) e
Mitar Markez (1).
Treinador: Lorant Sipos

ABC/UMINHO 25
Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro (GR),
Fábio Vidrago (5), Hugo Rocha (4), Carlos
Martins (2), Nuno Grilo (3), Oleksander
Nekrushets, André Gomes (2), Tomás
Albuquerque (1), Diogo Branquinho (2),
Miguel Sarmento (3), João Gonçalves,
Nuno Rebelo (1) e Ricardo Pesqueira (2). 
Treinador: Carlos Resende
Pavilhão Sporturilor HC Odorheiu.
Árbitros Kekes Csaba e Kekes Pal
(Hungria).
Intervalo 12-8.

Hugo Rocha
“Odorhei acredita que (em Braga) pode
discutir o jogo como nós fizemos cá”
Hugo Rocha começou por afirmar que “foi uma vitória sofrida, podíamos ter
feito melhor”. Segundo o polivalente jogador dos bracarenses         “o jogo foi
desgastante perante uma equipa muito forte fisicamente e que aproveita
sempre o factor casa” e esta foi “uma vitória com muito querer e muita gar-
ra, cometemos também falhas devido a alguma precipitação fruto da velo-
cidade que metemos no jogo”.  Questionado sobre o jogo da segunda mão,
afirmou que “o jogo do próximo sábado vai ser um grande desafio”, avisando
que “o Odorhei acredita que poderá discutir o jogo como nós o fizemos cá e
vamos começar em igualdade de circunstâncias”. 

§reacções

Luís Teles, vice presidente do
ABC,no final do jogo referiu
que se tratou de “um bom
resultado, pois é sempre
difícil jogar neste tipo de
ambientes”. Para o dirigente
“nada está ganho, pois o
Odorhei é uma boa equipa e
por isso temos de estar
muito fortes no próximo
sábado”. Para Luís Teles  “é
importante que a força do
ABC seja evidente no jogo
da segunda mão, é
importante termos um Sá
Leite lotado de adeptos
fervorosos, é importante
mostrarmos que os
bracarenses estão com o seu
ABC e nos ajudem a mais
uma importante vitória
europeia”, concluiu.
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ALAVARIUM                                  35

Treinador: Herlander Silva.
Isabel Góis; Mariana Lopes (7), Viviana
Rebelo (1), Ana Neves (8), Soraia
Domingues (1), Filipa Fontes (1) e
Mónica Soares (2) - sete inicial - Andreia
Madail, Inês Rocha, Maria Coelho (2),
Inês Moleiro, Sara Sousa (2), Ana Mor-
eira (2), Carolina Monteiro (1), Soraia
Fernandes (2) e Brynhildur Eddudottir
(5).

JUVE LIS                                            32

Treinador: Rui Machado.
Ana Teixeira; Patrícia Mendes (7), Isabel
Santos, Adriana Silva (4), Ana Sarmento,
Vanessa Oliveira (3) e Ana Silva (13) –
sete inicial – Sofia João, Luana Ligeiro,
Sara Gonçalves, Ana Henriques, Beatriz
Magro (4), Adriana Silva (4), Margarida
Gabriel e Adriana Bastos (1).

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 90 espectadores.
Árbitros: Nuno Marques e João Cor-
reia (AA Aveiro).
Ao intervalo: 17-13.

Sérgio Loureiro

A equipa sénior feminina do
Alavarium cumpriu com a sua
principal obrigação, que era a
de derrotar a aguerrida forma-
ção do Juve Lis. A forma como
a turma orientada por Herlan-
der Silva entrou em campo an-
tevia um desafio tranquilo para

as campeãs nacionais em tí-
tulo, que a primeira parte, na
sua globalidade, parecia con-
firmar.

Com um andebol rápido,
transições com boa eficácia
ofensiva serviam para mostrar
que esta poderia ser uma jor-
nada para cumprir calendário.
A vantagem de quatro golos
assentava, sobretudo, na ins-
piração de Isabel Góis, mas

também nalgum desacerto do
adversário.

O quadro, no entanto, amea-
çou alterar-se no início do se-
gundo tempo. Golo cá, golo lá
o desenrolar do desafio servia
as aspirações do Alavarium. A
vantagem de sete golos à pas-
sagem do minuto 39 (26-19)
tranquilizava Herlander Silva,
mas a perspicácia de Rui Ma-
chado deu alento para uma

recta final com mais emoção.
Vendo que as duas principais

guarda-redes estavam num fi-
nal de tarde verdadeiramente
desinspirado, o treinador lei-
riense fez entrar Luana Ligeiro.
Bem mais baixa que as colegas
de posto, a “16” do Juve Lis exe-
cutou um punhado de boas in-
tervenções que serviu de mote
às colegas.

Paulatinamente, a recupera-

Triunfo do Alavarium
com trabalho redobrado
Justo Boa ponta final da Juve Lis quase estragava planos às campeãs nacionais.
Num assomo de maior responsabilidade, as aveirenses conquistaram a vitória

Andebol
1-ª Divisão Feminina

RESULTADOS

1.ª Divisão Feminina
11.ª Jornada

Alpendorada-CA Leça                            20-23
Colégio Gaia-Col. João Barros  13 Dez.
Maiastars-Santa Joana                          25-23
Alavarium-Juve Lis                                      35-32
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Colégio Gaia         10   10    0      0  327-24530
Madeira SAD       11       9    1      1  334-21230
Alavarium               10       8    1      1  291-23427
Maiastars                10       7    0      3  265-23724
CS Madeira            11       5    0      6  293-30421
Col. João Barros    7       6    0      1  189-14119
CA Leça                     10       4    1      5  219-26419
Santa Joana           10       2    1      7  219-25715
Assomada               10       2    1      7  259-29815
Juve Lis                      11       1    2      8  263-30315
Alpendorada        10       1    1      8  221-26412
Passos Manuel   10       1    0      9  244-32512
Próxima jornada
Madeira SAD-CS Madeira, Alavar-
ium-Colégio Gaia, Juve Lis-Colé-
gio João Barros, Passos Manuel
Assomada, Maiastars-Alpendo-
rada e CA Leça-Santa Joana.

ção foi mesmo possível e um
parcial de 4-10, com menos de
dez minutos para o final, colo-
cou incerteza no marcador
(30-29). Maria Coelho emergiu
como tranquilizadora, não só
pelos golos que anotou nesta
fase, como pela capacidade de
dar qualidade ao ataque das
aveirenses.

O cansaço e algum desalento
nas visitantes fizeram ruir a
ambição de Rui Machado. O
Alavarium voltou a controlar
o jogo e, patenteando maior
qualidade, teve capacidade pa -
ra criar novo “fos so” no mar-
cador, dan do ao resultado uma
realidade bem mais ajustada
ao que se passou ao longo dos
60 minutos de um jogo em que
a arbitragem teve nota alta. |

Remate de Mónica Soares esbarra no bloco feito por Patrícia Mendes

PAULO RAMOS
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Equipa feminina do Alavarium
derrota Juve Lis em casa P23
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Os atletas madeirenses foram sempre superiores aos visitantes do clube Passos Manuel. 

adeira Andebol 
`despacha' Passos 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Madeira Andebol SAD entrou 
com uma vitória, na segunda volta 
da fase regular do campeonato na-
cional da 1 Divisão em seniores mas-
culinos, batendo ontem no Pavilhão 
do Funchal o Passos Manuel por 29-
20, com os comandados do técnico 
Paulo Fidalgo em vantagem no final 
do primeiro tempo por 14-11. E tal 
como os números facilmente de-
monstram, uma partida claramente 
dominada pelos madeirenses, so-
bretudo durante o segundo tempo 
onde, com dois parciais, o primeiro 
de 4-2 e depois de 4-0, com 15 minu-
tos de jogo determinaram pratica-
mente tudo no que à discussão da vi-
tória diz respeito. Antes durante a 

O MADEIRA ANDEBOL 
SAD ENTROU A 
GANHAR À ENTRADA 
DA SEGUNDA VOLTA 
DO CAMPEONATO 

primeira parte um encontro dispu-
tado co m algum equilíbrio, mérito 
por um lado na eficácia na finaliza-
ção do Passos Manuel ao mesmo 
tempo que o conjunto da Região se 
revelava perdulário nesse capitulo. 
No entanto sem nunca estar em 
causa a vitória e domínio dos madei-
renses este acabou por ser também 
um jogo disputado o quanto baste, 
numa gestão de recursos, onde mais  

uma vez o técnico do Madeira An-
debol SAD deu oportunidade aos 
menos utilizados para darem o seu 
contributo à equipa. 

Ontem o andebol nacional cum-
priu em todos os jogos um minuto 
de silêncio pelas vitimas dos aten-
tados de Paris. Um momento sem-
pre de grande respeito cumprido 
pelas três equipas em campo. Pena 
foi a postura do jovem pivout do 
Madeira Andebol SAD, David Pin-
to que se manteve em 'aquecimen-
to' lamentável mesmo. 

A SAD alinhou com Yusnier, 
Barros (2), Eduardo, Gonçalo (2), 
João Martins, Claudio (6), Daniel 
(2), Luís Carvalho, Nuno Silva (1), 
David Pinto (2), Elias (4), Carva-
lhais (2), Nelson (8), Marco Gil, 
Diogo e João Miranda. 
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Marítimo derrotado em Santo Tirso 
A contar para o campeonato nacio-
nal da II Divisão de andebol em se-
niores masculinos, a formação do 
Marítimo foi ao reduto do Ginásio 
de Santo Tirso perder por 32-29, 
com a equipa da casa em vantagem 
ao intervalo por 21-15. 

Um encontro que se esperava 
complicado para os maritimistas 
perante um adversário que teve so-
bretudo durante a primeira parte 
um maior cota de domínio no en-
contro. Aliás os madeirenses aca-
baram por realizar uma boa segun-
da parte que 'venceram' por 14-11, 

desfecho no entanto insuficiente 
para poderem dar a volta ao mar-
cador. 

Hoje jogo com Sanjoanense 
Para esta tarde a partir das 16 horas 
em São João da Madeira, o Maríti-
mo volta a competir, frente à San-
joanense, encontro igualmente re-
ferente ao campeonato nacional da 
II Divisão de andebol, fase regular 
zona Norte. Uma partida onde cer-
tamente os madeirenses irão ten-
tar rectificar o resultado de ontem 
em Santo Tirso. 
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O
ABC/UMinho ven-
ceu, ontem, na Ro-
ménia, o Odorhei, 
por 25-24, em jogo 

da terceira eliminatória 
da Taça Challenge. Os mi-
nhotos tinham ali perdi-
do a segunda mão da final 
da mesma competição, há 
poucos meses, com mui-
tas queixas da arbitragem. 
Desta vez, os juizes não ti-
veram influência...

Muitos olharam para 
este jogo e queriam a des-
forra. Os romenos, claro, 
gostariam de ver repeti-
do o resultado.

A equipa portuguesa 
desde cedo mostrou as 
suas garras e, inespera-
damente para os rome-
nos, o ABC/UMinho en-
trou forte nos primeiros 
minutos conseguindo um 
parcial de 4-0, o que fez 
soar o sinal de alarme na 
equipa romena levando a 
que o seu treinador soli-
citasse um “time-out” pa-
ra tentar colocar ordem 
na casa. As novas diretri-
zes eram fazer marcação 
individual a Nuno Grilo.

Resende já estaria à es-

bracarenses tinhaM perdido ali a final da challenge com muitas queixas... 

ABC/UMinho, desta vez,
venceu em terras romenas

SALA SPORTURILOR HC ODORHEIU 
SECUIESC, NA ROMÉNIA

Árbitro: Csaba Kekes e Pal Kekes 
(Hungria)

Odorhei 24
Szabo; Ojleski (7), Mihalcea (2), Sipos, 
Talas (4), Ghita (4) e Orban; Jogaram ain-
da: Kuzmanoski (2), Szasz (1), Jokanovic, 
Onyejewe (3) e Markez (1) 

Treinador: Lorant Sipos

ABC/UMinho 25
Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro; Fá-
bio Antunes (5), Hugo Rocha (4), Diogo 
Branquinho (2), Emanuel Ribeiro, Miguel 
Pereira (3), Ricardo Pesqueira (2), João 
Gonçalves, Carlos Martins (2), Nuno Pe-
reira (3), Nuno Rebelo (1), Oleksander, 
André Gomes (2) e Tomás Albuquerque

Treinador: Carlos Resende

ABC impôs-se num pavilhão do qual guarda fracas recordações

pera de uma solução des-
tas por parte da equipa 
romena e o ABC não va-
cilou. Todavia, o treina-
dor da equipa do leste eu-
ropeu deu ordens para se 
marcar individualmente 
o central português To-
más Albuquerque e, aos 
poucos, o Odorhei foi ga-
nhando algum ascenden-
te levando a que, aos 20 
minutos, passasse para a 
frente do marcador com 

um parcial de 8-7.
Nos últimos dez minu-

tos da primeira parte, os 
academistas tremeram. Ao 
intervalo, os locais ven-
ciam por quatro golos.

Na segunda metade, o 
equilíbrio foi a nota do-
minante. Ora marcas tu 
ora marco eu, foi o ditame 
do jogo. A partida mante-
ve-se durante os primei-
ros quinze minutos nes-
ta toada.

O Odorhei à procura 
de dar a sapatada no jo-
go, o ABC mantendo-se 
firme e em jogo.

E seria assim até ao fi-
nal não fosse a maior con-
centração e maior frescu-
ra física dos bracarense 
em momentos cruciais
dos segundos quinze
minutos da etapa com-
plementar.

A juntar a isto, os bra-
carenses começaram a 
melhorar o seu desem-
penho defensivo e Ema-
nuel Ribeiro começou a 
brilhar com um punhado 
de grandes intervenções 
que se juntava ao maior 
acerto para superar a du-
pla marcação individual 
que os romenos faziam 
a Grilo e a Albuquerque.

Tudo isto fez com que 
o ABC voltasse à frente do 
marcador, estávamos no 
minuto 28 e o placard era 
de 22-23. Faltavam dois 
minutos, as labaredas do 
inferno romeno tentavam 
reacender, mas do outro 
lado estava uma equipa 
que manteve a vantagem e 
chegou ao fim vencedora.

A eliminatória está em 
aberto e, apesar de derro-
tada, a formação romena 
vai discutir a passagem à 
próxima fase na catedral 
do andebol português, o 
Flávio Sá Leite.

Hugo rocha, central do ABC, e uma vitória «sofrida»

«Nada está decidido»  

N
o final, era natural a 
satisfação pela vitó-
ria alcançada. Hugo 
Rocha, central dos 

academistas, disse que «foi 
uma vitória sofrida», mas 
admitiu que a equipa po
«dia ter feito melhor».

«Quanto ao jogo da se-
gunda mão, Hugo Rocha 
disse que «o jogo do pró-
ximo sábado vai ser um 
grande desafio», avisan-
do que o Odorhei «acre-
dita que poderá discutir 
o jogo, como nós o fize-
mos cá». 

«O nosso desejo é que, 
como aqui jogamos com 
um pavilhão completa-

mente a abarrotar, possa-
mos ter, no próximo sába-
do, os nossos adeptos do 
nosso lado, a encherem o 
Sá Leite, para nos ajuda-
rem a seguir em frente», 
finalizou.

Luís Teles, presiden-
te da turma academis-
ta, falou em bom resul-
tado. «Nada está ganho. 
O Odorhei é uma boa 
equipa e, por isso, temos 
de estar muito fortes no 
sábado. É importante ter-
mos um Sá Leite lotado 
de adeptos fervorosos e 
mostrarmos que esta-
mos com a equipa», finali-
zou.

Carlos resende, técnico do abc/uminho 

«Nada está ganho»
«Foi uma boa vitória num jogo que sabíamos ia 
ser difícil. Entrámos muito bem no jogo à seme-
lhança daquilo que já tínhamos feito aqui nes-
te pavilhão. Hoje (ontem) tivemos o engenho de 
não desistir nunca do jogo, isto apesar de passar-
mos cerca de trinta minutos atrás do resultado. 
Felizmente, na parte final passámos para a fren-
te do marcador e, num conjunto de decisões do 
treinador adversário e nossas, fez com que ter-
minássemos o jogo a jogar 7 contra 6 e que o Fá-
bio conseguisse fazer o golo. Saímos contentes 
com o resultado obtido nesta primeira parte da 
eliminatória», destacou.

Relativamente ao jogo da segunda mão, Car-
los Resende espera um grande apoio na catedral 
do andebol.

«Sábado queremos claramente vencer. Se ho-
je (ontem) tivemos 1.500 adeptos fervorosos do 
Odorhei a puxar pela sua equipa numa cidade pe-
quena de 35 mil habitantes, será que, no próximo 
sábado, em Braga, não encontramos 2000 pessoas 
para encher o Sá Leite?», questionou.

«Conto com os nossos adeptos, o ABC merece 
esse apoio e muito mais!», finalizou o treinador da 
turma academista.

D
R
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ABC 
VENCEU

NA ROMÉNIA
PARA A TAÇA
CHALLENGE.

Página 28



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,08 x 2,14 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 61969913 22-11-2015
desporto P.25

ABC VENCEU 
NA ROMÉNIA
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andebol: I Divisão

Sporting goleou AC Fafe

O AC Fafe perdeu, ontem, por 38-21 no pavilhão do 
Sporting, em encontro da 12.ª jornada do campeonato 
de andebol da primeira divisão. Ao intervalo os “leões” 
já venciam por 15-8.

Também ontem, o Madeira SAD recebeu e bateu o 
Passos Manuel por 29-20 e o Maia/ISMAI foi derrota-
do no seu pavilhão pelo Benfica (31-29).

O encontro entre o ABC e o Belenenses foi adiado 
para o dia 12 de janeiro, uma vez que os bracarenses 
jogaram ontem na Roménia, para a Taça Challenge.

Ainda desta ronda, o FC Porto, que também ontem 
jogou para a Liga dos Campeões, já tinha vencido o 
Águas Santas por 37-25.
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madeira sad venceu
e reforça quinto lugar
O Madeira SAD venceu o Passos Manuel por 29-20 e reforçou o 5.º lugar no
Andebol 1. Já o Marítimo perdeu fora com o Santo Tirso, líder da II divisão.

O
Madeira SAD recebeu e
venceu ontem o Passos
Manuel por 29-20, com
14-11 ao intervalo, em
jogo da 12.ª jornada do

Campeonato Andebol 1. Um
triunfo justo e natural da equipa
que esteve em melhor nível no
jogo disputado no Pavilhão do

Madeira SAD revelou eficácia na receção ao Passos Manuel e mantem-se na senda dos triunfos.

ANDEBOL
carlos silva
carlosilva@jm-madeira.pt

©
Lu
sa

Funchal.
A formação de Paulo Fidalgo

teve um entrada determinada
que ajudou a dominar a partida
e desde cedo estar em vantagem
no marcador. Com este tiunfo,
no início da 2.ª volta da fase re-
gular, o Madeira SAD reforça o
5.º lugar com 27 pontos.
Frente ao Passos Manuel, Nel-

son Pina com oito golos foi o
melhor marcador, mas Cláudio
Pedroso (6), António Barros (2),
Gonçalo Vieira (2), Daniel Santos
(2), Nuno Silva (1), David Pinto
(2) Elias António (4) e Nuno Car-
valhais (2) contribuiram para o

triunfo por 29-20.

marítimo em santo tirso
Já o Marítimo visitou o Santo

Tirso e perdeu por 32-29, com
21-15 ao intervalo favorável aos
nortenhos, em jogo da 8.ª jor-
nada da II divisão – Zona Norte.
Defrontavam os líderes da série
e à partida tinham uma missão
difícil, mas na segunda parte
conseguiram contrariar esse fa-
voritismo e venceram o parcial
(14-11) insuficiente para virar o
resultado. Hoje o Marítmo de-
fronta a Sanjoanense, jogo em
atraso da 6.ª jornada. JM
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Um susto na Mala 
ISMAI 

Pavilhão Municipal do Formigufini>.  

Arbitres: Rui Almeida e AntórgoOlveira 
ISMAI Manuel Borges e Rui Santos (Gr); 
Hugo Glória, Pedro Vieira, Mário Silva, 
Paulo Castro, Sérgio Caniço (5), Pedro 
Teixeira (2), Pedro Mala, Sérgio Martins 
(6). Francisco Leitão (1), Bruno Borges, 
Tiago Heber, Leandro Semedo (6) e 
André Rei (9). 
Treinador. Rui Silva. 

BENFICA Hugo Figueira e Nikola 
Mitrevski (Gr); Davide Carvalho (2). 
Javier Femandez (7), Tiago Ferro (2), 
Tiago Pereira (1), João Pais (1), Betone 
Moreira, Paulo Moreira (2), Ilelington 
Silva (5). Elledy Semedo (5), Flávio 
Fortes (2), Dragan Vrgoc e Hugo Lima 
(4). 
Tribudor  MaianoOr!egi,_., 
POINT1ERVAL01946. 

••• Perante o ISMAI, equipa 
jovem que luta por entrar no 
grupo da frente na fase de 
play-off, o Benfica teve ines-
peradas dificuldades e foi obri-
gado a lutar até ao final para 
vencer. ComAndré Rei, Lean-
dro Semedo e Sérgio Caniço a 
destacarem-se nos maiatos, o 
Benfica só libertou um pouco 
a pressão a oito minutos do 
fim, quando, com um parcial 
de quatro golos, desempatou 
o jogo e conseguiu um confor-
to que, ainda assim, não fez o 
adversário baixar os braços, 
pois esteve a um golo do em-
pate a 30 segundos do fim. 
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TALA CNA/LENGE 

ABC vinga-se com 
reviravolta soberba 
ODORE 

Sala SportirilorOdorhel, Rorti6la 
ArbitrouGsabaKekes e Pal Kekes 
(Hungria) 

ODORHEI. Levente Szabo, Szilard 
Orban e Petar Jokanovic (Gr); Goce 
Ojleski (7), Andrei Mihalcea (2), Adrian 
Sipos, Elemer Talas (4), Radu Ghita (4), 
Goran Kuzmanoskl (2), Andras Szasz (1), 
Chike Onyejekwe (3) e Mitar Markez (1). 
Treinador: Lorant Sipos. 

ABC. Humberto Gomes e Emanuel 
Ribeiro (Gr); Fábio Vidrago (5), Hugo 
Rocha (4), Diogo Branquinho (2), Miguel 
Sarmento (3), Ricardo Pesqueira (2), 
João Gonçalves, Carlos Martins (2), 
Nuno Grilo (3), Nuno Rebelo (1), 
Oleksander Nekrushets, André Gomes 
(2) e Tomás Albuquerque (1). 
Treinador: Carlos Resende 

AO INTERVAL012.8. 

••• O ABC deu um passo de 
gigante rumo aos oitavos de 
final da Taça Challenge ao su-
perar em Odorhei, na Romé-
nia, o último vencedor desta 
competição europeia, preci-
samente à custa dos braca-
renses. A equipa de Carlos 
Resende, após uma fantásti-
ca recuperação, venceu por  

24-25 no pavilhão romeno 
onde na época passada fora 
superado por 32-25, vendo 
fugir-lhe a taça europeia de-
pois de ter ganho a primeira 
mão da final por 32-28. 

O jogo voltou a não ser fácil, 
pois se o ABC começou me-
lhor e esteve a vencer por 
quatro golos (1-5), a reação 
romena inverteu essa vanta-
gem antes do intervalo. No 
segundo tempo, o Odorhei 
manteve a diferença estável e 
a cinco minutos do final ven-
cia por 23-20, sendo sur-
preendido pela reação braca-
rense, que empatou a 23-23 
aos 59 minutos, passou para a 
frente e, depois, ainda conse-
guiu reagir a mais uma con-
cretização do ponta Ojleski, 
marcando o golo da vitória a 
oito segundos do fim de um 
jogo em que Fábio Vidrago e 
Hugo Rocha se destacaram. 

A segunda mão será sábado, 
às 17h00, em Braga, e o ABC 
passou a ser favorito. 

ABC segurou o Odorhei em jogo de lotação esgotada 
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Gilberto Duarte teve uma atenção especial por parte da defesa do La Rioja e "só" fez quatro golos 

Pediu um time-out e apostou 
em travar a vantagem portis-
ta, sabendo que os pontos já 
os tinha perdido. Assim sen-
do, ficou só a depender de si -
tal como o FC Porto - para as 
duas jornadas que restam. 

"A chave cio jogo 
esteve na primeira 
parte" 

"Não defendemos bem. O 
nosso 5x1 não funcionou e 
eles acertaram muito. A 
chave do jogo esteve na 
primeira parte, porque 
perdemos bolas que não 
podíamos perder e no 
segundo tempo a nossa 
baliza também teve uma 
baixa de percentagem" 

A FIGURA 

PILAI 
"Se /nos 
asszn, irenws 
ganhar à Rússia" 
"Podíamos ter acabado na 
Eslováquia e podíamos ter 
acabado aqui, mas continua-
mos na corrida. Preparei este 
jogo como todos os outros e 
temos condições para ir 
ganhar na Rússia. Se jogar-
mos como aqui, acho que é 
possível. Temos de jogar fora 
como sendo em casa". 

y ES 

Jesus Javier 
Gonzalez 
Treinador do 
La Rioja 

trais - nove, divididos por 
Silva, Roque e Martins. Na 
baliza, Quintana e Laurenti-
no surgiram em momentos 
fulcrais e Areia marcou -
numa aérea - o golo mais bo-
nito do jogo. 

Com o FC Porto a ganhar 
por seis (34-28) a seis minu-
tos do fim, estando, assim, a 
dois de passar a ter vantagem 
de golos no confronto direto 
com os espanhóis, o técnico 
do La Rioja foi pragmático. 

Ricardo 
Costa 
Treinador do 
FC Porto 

ANDEBOL FC Porto venceu o La Rioja, está no trio que lidera o grupo da 
Liga dos Campeões ei4dois jogos do fim, só depende de si para passar 

DRAGA() DE CLASSE 
ARME VICE ESPANHOL 

PC PORTO 
LA MOJA 
DragSo  Cabo 
Árbltrow Per Olesen e Ctaus-Grarnm 
Pereden (Suécia) 

FC PORTO LAR~ 
AtredeQuintana Gr JobanKappeln Gr 
Hugolaurenlino Gr G.Poingikle 
ClbertoDorte 4 Miguel Migalon - 
OrOkraka 7 VktorVIgo 2 
Ru 51 ui 2 Robe; Areis - 
RupoSartc4  2 01On~  6 
Ricardo Moreia 1 PhIpStennnia---2-  
DagniroSdra  1 irlatublo 8 
Aleds ~anda 2 PedroAlvann 5 
NunoConçalioes Moei Pau 3 
Nunolioque 3 Calosas= 5 
Gustakolloddons 4 InanolGodandb  
leidinPltre AlbstoSandio - 
~do Mia 5  &liguei Enchas nl 
MichalKaeal -•-. __•-•- 
Miguel Martins 

Treinador, Weinadon 
Ricardo Costa Jesus A Gonzalez 
Ao kstenralol5-14. 
Alarcha.05' 1-0,10'34,15'ff, 20;1-10.  
2513-13, 30"1rr14.351715,40'2149. 
45' 2441, 50' 29-25, 553348, 6015-31 

AUGUST05115t0 
••• A exibição mais bem 
conseguida da época levou o 
FC Porto a conseguir uma vi-
tória sem contestação peran-
te o La Rioja, em jogo de Liga 
dos Campeões que era decisi-
vo e de alta dificuldade - o 
adversário é vice-campeão 
espanhol e, este ano, ainda 
não perdeu na Liga ASOBAL 
(11 vitórias e um empate). 

Com muito rigor e sentido 
coletivo, o FC Porto esteve 
quase sempre no comando, 
num jogo em que as defesas 
foram mais fortes, como se 
constata pelo facto de nos 
primeiros sete minutos só se 
ter marcado um golo. 

A maior dor de cabeça por-
tista era javier Rubio, melhor 
marcador da partida e a pro-
vocar cinco exclusões à dupla 
cubana Salina-Alexis. A isto 
respondeu o campeão portu-
guês com eficiência da pri-
meira linha, onde, curiosa-
mente, Gilberto Duarte, 
bem defendido, não fez a di-
ferença como em muitos ou-
tros momentos. Os golos não 
surgiram com regularidade 
da esquerda, mas apareceram 
da direita - Cuni fez sete e 

1 Gustavo quatro - e dos cen- 
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ANDEM. 
FC Porto bate [35-31] 
o lider La Rioja na Liga 
dos Campeões 
Dragões colam-se 
ao topo P39 
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SIPORTIIIIIG  
AC PM!  
PavilhiodoGinásbaubedoSul 
Arbitro*NunoSantos e Nun0SantOS 
SPORTING. Luis Oliveira e Aljosa Cudic 
(Gr); Pedro Portela (4), Bosko 
Bjelanovic, Bruno Moreira (1), Sérgio 
Barros (5), Frankis Carol (3), Pedro Solha 
(6), Carlos Carneiro (1), João Antunes 
(3). Francisco Tavares (2), Edmilson 
Araújo (3), Diogo Domingos, Pedro 
Spinola (2), João Pinto (2) e Fábio 
Magalhães (6). 
Treinador: Zupo Equisoian. 

AC FAFE. Miguel Marinho e Hugo 
Fernandes (Gr); Armando Pinto. Cláudio 
Mota (3), Dano Andrade (2), Nuno 
Pimenta (1), Nuno Pinheiro (1), Vitor 
Ribeiro (5), Vladimiro Pires, Mário 
Pereira (3), Diogo Gomes (2), Luís 
Pereira e João Fernandes (4), 
Treinador: José António Silva. 

AOMREINAL015-a  

MADIERA SAD 
PASSOS ILAITUEL 
Pavilhão do Funchal 

ArbbroaDuarteSantos, Ricardo 
Fonseai 
MAIMNIMISAD. Yusnier Glron e Luis 
Carvalho (Gr); Ronaldo Barros (2), 
Gonçalo Vieira (2), Francisco Martins, 
Cláudio Pedroso (6), Daniel Santos (2), 
Nuno Silva (1), David Pinto (2), Elias 
António (4), Marco Gil, Nuno Carvalhais 
(2) e Nelson Pina (8). 
Treinador: Paulo Fidalgo. 

PASSOS MANUEL. Alexandre Moura e 
Miguel Moreira (Gr); João Costa, Miguel 
Moura, Pedro Sequeira (2), Hugo 
Fernandes (2), Gilson Correia (1), João 
Casal (1), David Piedade (3), Gonçalo 
Valério (1), Ricardo Queirós, Ricardo 
Barrão (3) e João Ferreira (7). 
TreinmionJoãoComédias 
AOINTEIBIA0314141. 

51.1!7PãOS 12.'1ORNADA 
FC Poito•ApuieSantas (d,118) 37-25 
ISIAA1-1Berifica 29-31 
MadeiraSAD-Passos Manuel 29-20 
Sportksg-ACFafe 38-21 
Sp. Horta-Avanca 20-24 
12 de janeiro 
ABC-Beienenses (21h00) 

1VEDM-S P 
1. FC Porto 12 12 O O 392.27936 
2. Sporting 12 10 O 2 408-30332 
3. Benfica 12 10 0 2 356-297 32 
4. ABC 11 8 0 3 342-32027 
5. Madeira SAD 12 7 1 4 335-319 27 
6. Aguas Santas 12 7 O 5 332-33226 
7. Avanca 12 5 O 7 284-316 22 
8. Passos Manuel 12 3 1 8 293-34619 
9. ISMAI 12 2 1 9 318-364 17 
10. Sp. Horta 12 2 1 9 285-347 17 
11. AC Fafe 12 1 2 9 299-362 16 
12. Belenenses 11 1 O 10249-308 13 

PRCo( int A ~NADA I t 
Dia 28 denovembro 
AguasSarreas-madeirasAD (18h00) 
Belenanses-Sporting (18h30) 
Passos Manuel-Sp.lietta (18h30) 
Dia 29 de novembro 
FCPorto-ISMAI (18h30) 
Dia 2 de dezembro 
AC Fafe-BenfIca (21h001 
Avanca-ABC (21h00) 
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GRUPO C PRÓXIMA 
SB4ANA É DECISIVA 
Ao bater o Presov, o Brest 
seguiu o FC Porto e igualou o 
La Rioj a na frente do Grupo 
C. Tudo se poderá decidir na 
próxima jornada, pois o 
campeão português vai a casa 
do Medvedi e o La Rioja 
recebe o Brest. Um deles (ou 
ambos) perderá pontos e, se o 
FC Porto ganhar na Rússia, 
ficará em posição para seguir 
em frente. No Grupo A, o 
Plock ganhou na Turquia e 
Tiago Rocha fez quatro golos. 

13.•201PIADA 
Porto-La Riopa XI41 

iiesFekov 8:Ist-TatranPresov 

VED P 
1. PlesNaw &est 8 6 O 2 257-210 12 
2. La Rio» 8 6 O 2 249-219 12 

FC Porto 8 6 0 2 230-22012 
4. C. PlIstii‘d1 8 3 O 5 215-231 6 
5. Vojvcidir 8 2 O 6 202.235 4 
6. Tatraiiresov 8 1 O 7196.234 2 

~MOA ~MAMA 91  
26 novembro 
Chekhavilde Medvedi-F C Porto (16h00) 
Voivodktnal Presov (18h30) 

28noveinbr0 
4104,40áigar &est (17h00) 

OUTROS GRUPOS 

34-28 
Dedttak4liellsPlock 29-38 

23-30 

PWr1~ad 37-30 

CP0e9 
21~0.4.P.P.P.*.Mare 2523 
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A38Taça Challenge: Colégio de Gaia nos oitavos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-11-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4897017

 
As gaienses venceram o HIFK por 32-29 e acabaram por levar a melhor nos dois jogos realizados no
pavilhão das finlandesas O Colégio de Gaia passou em grande estilo aos oitavos da final da Taça
Challenge feminina, ao vencer por duas vezes na Finlândia, pois o HIFK foi anfitrião dos dois jogos da
eliminatória. Depois de um triunfo por 36-29 no sábado, as gaienses impuseram-se hoje por 32-29,
numa partida bem mais sofrida. A equipa de Paula Castro chegou ao intervalo a perder por 14-15 e no
segundo tempo via a eliminatória complicar-se, quando se atingiram os 22-26 ainda com um quarto
de hora para jogar. Mas, tal como na véspera, a ponta final foi poderosa, com as portuguesas a
passarem para frente a cinco minutos do final. O Colégio de Gaia terá agora o sorteio dos oitavos,
onde poderá encontrar uma das seguintes equipas: Sokol Poruba (R. Checa), Rocasa Gran Canaria
(Espanha),Mlinotest Ajdovscina (Eslováquia), Shqipona (Kosovo), HC Vardar (Moldávia), Schuler
Afbouwgroep e Virto-Quintus (Holanda), Metraco Lubin e Start Elblag (Polónia), IZVOR BUKOVICKA e
Minaqua Vojvodina Novi Sad (Sérvia), Yellow Winterthur (Suíça), Izmir BSB e Kastamonu B. Genclik
(Turquia) e Karpaty (Ucrânia).
 
 2015-11-22T18:43:00Z
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Por Almiro Firmira 

Ricardo Costa 

•
Mais uma grande 
vitória do F. C. Porto 

na Liga dos Cam-

peões de andebol. Aconteça 

o que acontecer nesta fase 

de qualificação, ao jovem 
treinador já ninguém lhe tira • 
esta enorme façanha, a que 

o país desportivo não tem 
prestado a devida atenção. 

Não será só por o andebol 
ser modalidade menor... 

Rui Vitória 
Como não há duas 
sem três, o treina- 
dor do Benfica vol-

tou a ser derrotado pelo 
Sporting. Está bem que só 
perdeu a Taça, que a época é 
longa e que se mantém nas 
outras corridas com todas as 

possibilidades de êxito, mas 
já ninguém o livra da insu-

portável subalternidade para 
o rival de Alvaiade. 

Rafa Benitez 
Nas ruínas da pe- 
nosa derrota casei- 
ra com Barcelona 

(0-4), o treinador do Real 
Madrid ficou com as orelhas 
a arder. Conta a "Gazzetta 
dello Sport" que, no final do 
jogo, Ronaldo era o mais crí-
tico de Rafa: "Ou ele ou 
eu!...". Ora, já se sabe por 
onde costuma rebentar a 
corda. Um caso a seguir. 
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ABC 
arranca 
vitória na 
Roménia 
TAÇA CHALLENGE  O ABC 
venceu, na Roménia, o Odor-
hei, por 24-25, em jogo da pri-
meira mão da terceira ronda 
da Challenge Cup. O Odorhei 
é o atual detentor da compe-
tição, depois de ter vencido 
precisamente o ABC, na épo-
ca passada, numa final a duas 
mãos. Ontem, a equipa de 
Carlos Resende (na foto) co-
meçou a desenhar a desforra, 
que terá de ser confirmada no 
próximo sábado, em Braga (17 
horas). 

Ao intervalo, os bracaren-
ses perdiam, 12-8. e os ins-
tantes iniciais do segundo 
tempo mostraram um Od3r-
hei dominador, que conse-
guiu várias vantagens de 
quatro golos, passando aos 
45 minutos a ganhar por 19-
15. A entrada para os últimos 
cinco minutos, o ABC perdia 
por três golos (23-20), mas 
uma excelente ponta final 
valeu a reviravolta. 

Fábio Antunes, com cinco 
golos, e Hugo Rocha, com 
quatro, foram os melhores 
marcadores nos minhotos. • 
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Hugo Santos, que deixou a sua marca no jogo, com dois golos, remata, em suspensão, à baliza do La Rioja 

Andebol E C. Porto vence La Rioja e cola-se à liderança do Grupo C da Liga dos Campeões 

Dragão mantém 
aspirações intactas 

Ao intervalo, os portistas 
venciam, por 15-14, com 
Gustavo Rodrigues a marcar 
a dois segundos do fim do 
primeiro tempo. 

Na segunda metade, sob 
um ritmo alucinante, o F. C. 
Porto cavou uma vantagem 
de quatro golos nos últimos 
dez minutos e nunca mais 
tremeu, num jogo em que 
Yoel Morales, com sete golos, 
esteve em evidência. 

F. C. Porto 35  
La Rioja 31  
Local PavOlhào Drage Caba Árbitros Per Cesen 
e Claus Gramrn Pedersc-n (Dinamarca) 
R G Nele Alfredo Quintana e Hugo Laurenuno 
(gr), Gilberto Duarte (4), Yoel Moraes (7), Gustavo 
Rodrigues (4), Rui Silva (2), Sakna (1). Gonçalves, 
Ricardo Moreira (1), Aleds (2), Hugo Santos (2). 
António Areia (5), Nuno Regue (3), Jordan Pote 
e Mi

l
e

?, 

 Martins (4). Treinador Ricardo Costa 
Lei Kappelin (gr.), Alberto Vai, Cacheda, Sigo 
Gerpe 2), Ruben Garabaya, Carlos Morna (5), 
Otstian Malmagro (6), Pleito Stenrnalm (2), lavei 
Garcia Rubi° (8), Rodriguez Akarez (5). Femández 
(3), Eduardo Cadarso e imanol Garciando. 
Treinador Jota Gonzalez Ao hrtei aio 1544 

Arnaldo Martins 
desporto@jn.pt  

Tarde de gala no Dragão 
Caixa, com o E C. Porto a ven-
cer, ontem, os espanhóis do La 
Rioja, por 35-31, na oitava jor-
nada da fase de grupos da Liga 
dos Campeões. Com  o triunfo, 
os dragões reforçam, legitima- 
m e n te , as aspirações para 
atingir os oitavos de final da 
prova. Faltam duas jornadas e  

a próxima deslocação à Rús-
sia, na quinta-feira, para me-
dir forças com o Chekhovslde 
Medvedi, perfila-se como um 
jogo chave no objetivo dos 
azuis e brancos. 

Com o pavilhão lotado e 
diante de um adversário que 
ocupa o segundo lugar do 
campeonato espanhol, o F. C. 
Porto realizou uma exibição 
de luxo, com agressividade, 
personalidade.e inteligência. 

Ricardo Costa 
Treinador 

do F. C. Porto 

Fizemos um jogo 
extraordinário, 

melhor na segunda parte 
do que na primeira e 
merecemos vencer. O 
próximo jogo é determi-
nante" 

Grupo C 
RESULTADOS 

C Medvedi 34 - 30 Voivodina 
F. C. Porto 35 - 31 La Rioja 
Meshkov Brest 32- 28 Tatran Presov 

a.AssincAçAo 
Pi V E O i4 

1 lã Ilieja 12 8 6 O 2 249-219 

2EChrà 12 8 6 0 2 230-220 
lieshitov keit 12 8 6 O 2 257-210 

4 ChelzhovsideMedvd 6 8 3 O 5 215-231 

5 Vopaina 4 8 2 0 6 202-235 
6 larariPMOV 2 8 1 O 7 196-234 

PRÓXIMA JORNADA 
C Medvedi (28/11) E C. Porto 
Voivodina (26/11) Tatran Presov 
La Rioia (28/11) Meshkov &est 
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Sporting 
passeia 
e Benfica 
sofre 
CAMPEONATO  Sem dificul-
dade, o Sporting venceu, on-
tem, o Fafe, por expressivos 
38-21, em jogo da 12.' jorna-
da. Solha e Magalhães, am-
bos com seis golos, destaca-
ram-se. lá o Benfica teve de 
aplicar-se a fundo para bater 
o Maia/ISMAI. por 31-29. A.M. 

~dei 3111 
Fale 21 
Laca Pavilhao Ginásio Clube Sul 
Árbitros Nuno Santos 1 e Muno Santos 

Akosa Cuctc, Oliveira Pedro Portela 
(4re:ollsko BrelanovIc, Broa Moreira (1), Sérgio 
Barros (5), Frankis Carde (3), Perimi Solha (6), 
Calos Carneiro UI soão Antunes (3) Fmntistn 
Tavares (2), EdmIlson Araújo (3), Gago DomIngos, 
Pedro Spinola (2), João Finto (2)e Fábio 
U31h (6). Treinador JaVier Zupo 

3  13nnso Ocas, Armando Pinto, Oaudio Mota (3), 
Dato Andrade (2), Miguel Marinho, Usar 
Gonçalves, Nuno Ferrardes (1), Muno Fornheko (1), 
Nuno Henriques, Vrtor Melro (5), Vladimiro Pires, 
João Freitas, Mano Penara (3),01090 Gonts (2/ 
Luís Pereira e /oao Fernandes (4) 
Treinador José SlIva 
Ao Intervalo 15-8 

RESULTADOS/dASSMCAÇA0 
E C. Porto 32 - 20 Águas Santas  
Madeira SAD 21 - 20 P Manue 
Mala-ISMAi tf - 31 Benfica 
5 31- 21 Fafe 
ABC (12 ia )•001440 Betenenses 
Sp. Horta - Avanca 

1 F. C 1404 36 12 12 O 
'14.  

392-279 
2 5,041.. 72 12 10 2 405333 
3 lega 32 12 10 2 356-293 
4 110 ff 11 0 . 3 342-320 
5 Adia SAI ff 12 7 4 335319 
G loas 54e40 a 12 7 5 332-332 

2.14aael 11 12 3 9 293-30 
8 Amo 11 11 4 1 21743-296 
9 1440.1004 17 12 2 9 313364 

10 Sa. 11 11 2 0 265323 
11 Fale 11 12 1 9 239-322 
12 Ideiem 13 11 1 10 249-398 

13.* JORNADA 
A.uas Santas 28/11-111.0011 Madeira SAI 
§elenenses 
P. Manuel 

Fa 
Avanca 
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36-29 Colégio de Gala gania aa ~anila O Colégio de Gaia colocou-se em vantagem na terceira eliminatória 
da Taça Challenge em andebol feminino, ao bater, ontem, em Helsfnquia, o HIFK, por 36-29 o 
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Andebol: Sporting e Benfica vencem na perseguição ao FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-11-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a130aca2

 
Resultados da 12ª jornada
 
 há 55 minutos
 
 O Sporting venceu em casa o Fafe por 38-21 e o Benfica ganhou na visita ao Maia/ISMAI (31-29)
neste sábado, mantendo ambos a distância de quatro pontos para o líder FC Porto após a 12ª jornada
do Nacional de andebol.
 
 Os dragões, que jogaram neste sábado para a Liga dos Campeões, já tinham vencido os eu jogo da
ronda a meio da semana, frente ao Águas Santas.
 
 Resultados da 12ª jornada:
 
 FC Porto-Águas Santas, 37-25
 
 Sábado, 21 novembro:
 
 Madeira SAD -Passos Manuel, 29-20
 
 Sporting-Fafe, 38-21
 
 Maia/ISMAI-Benfica, 29-31
 
 Sporting da Horta-Avanca, 20-24
 
 Terça-feira, 12 jan 2016:
 
 ABC/UMinho-Belenenses, 21:00
 
 Classificação: FC Porto, 36 pontos/12 jogos; Sporting, 32/12; Benfica, 32/12; ABC/U Minho, 27/11;
Madeira SAD, 27/12
 
Redação
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Andebol

FC Porto apanha 
líderes na Liga
dos Campeões
O FC Porto venceu ontem os 
espanhóis do Naturhouse La 
Rioja, por 35-31, em partida 
da oitava jornada do grupo 
C da Liga dos Campeões de 
andebol (15-14 ao intervalo), 
o que permitiu aos “dragões” 
chegarem à liderança 
partilhada do Grupo. Com 
este resultado, a formação 
portuense mantém-se na luta 
pela passagem à fase seguinte 
da competição, tendo que 
medir forças na próxima 
semana (26 de Novembro, 
fora) com os russos do 
Chekhovskie Medvedi, na 
nona e penúltima ronda desta 
fase. Naturhouse La Rioja, 
Meshkov Brest e FC Porto têm 
agora todos 12 pontos quando 
faltam disputar apenas duas 
jornadas.
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ANDEBOL O Colégio de Gaia 
conquistou ontem uma 
importante vantagem na Lamão 
da 3.a eliminatória da Taça 
Challenge feminina, ao vencer 
em Helsínquia o HIFK, por 36 -
29 (19-19 ao intervalo). O 
segundo jogo disputa-se hoje, 
também em Helsínquia. , 
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38 21 

AC EME 

31 
BENFICA SPORTING 

GLS EXC GLS EXC 

24 20 20 

CAMPEONATO NACIONAL 

Sporting e Benfica vencem 
e mantêm perseguição 
Ei O Sporting e o Benfica mantive-
ram ontem a perseguição ao líder FC 
Porto, triunfando nos respetivos jo-
gos na 12.a jornada da fase regular dó 
Campeonato Nacional, que só ficará 
concluída al2 de janeiro de 2016, com 
o ABC-Belenenses. 

Em Almada, os leões não deram 
hipótese ao AC Fafe, cilindrando 
(38-21) o campeão da 2.' Divisão, 
com Fábio Magalhães (6 golos), Pe-
dro Solha (6) e Sérgio Barros (5) em 
bom plano. 

Já o Benfica não teve a vida facilita-
da na deslocação ao reduto do Maia 
ISMAI, chegando a estar em desvan-
tagem ao intervalo (17-16). 

Mas a equipa da Luz revelou maior 
maturidad nos minutos finais e selou 
o triunfo (31-29), com boa produção 
da primeira linha, onde brilharam o 
espanhol Javier Borragan (7 golos), o 
brasileiro Ueli,ngton da Silva (5) e o 
regressado Elledy Semedo (5). 

O Madeira SAD ganhou ao P. Ma-
nuel (29-20) e o Avanca surpreendeu 
(24-20) na Horta. o A.R. 

ANDEBOL 
Jornada 12 

SPORTING 38-21 AC FAFE 

MAIA/ISMAI 29-31 BENFICA 

FC PORTO 37-25 ÁGUAS SANTAS 

ABC njan. • BENELENSES 

MADEIRA SAD 29-20 P. MANUEL 

SP: HORTA 20-24 AVANCA 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E O GMGS 

FC PORTO 36 12 12 O O 392-279 

O SPORTING 32 12 10 O 2 408-303 

Oº BENFICA 32 12 10 0 2 356-297 

Ogasc 27 11 8 O 3 342-320 

00  MADURA SÁD27 12 7 1 4 335-319 

09  Á. SANTAS 26 12 7 O 5 332-332 

09 AVÁNCA 22 12 5 O 7 284-316 

82P. MANUEL 19 12 3 1 8 293-346 

I> SP. HORTA 17 12 2 1 9 285-347 

«IP PANA ISMAI 17 12 2 1 9 318.364 

(Dg AC FAFE 16 12 1 2 9 299-362 

41)2 BELENENSES 13 11 1 O 10 249-308 

Próximajontada 

&SANTAS-MADEIRA SAI); P. MANUEL-SP. HORTA; 
BELENENSES-SPORTING (28 NOV); FC PORTO-
MAIA/SMAI (29 NOV); AC EAFE-BENFICA; AVANCA-
Af3C OU) 

LUIS OUVEIRA O O O M. MARINHO O O 
PEDRO PORTELA 4 O ARMANDO PINTO O 1 
8. BJELANOVIC O O CLÁUDIO MOTA 3 O 
BRUNO MOREIRA 1 O DARIO ANDRADE 2 O 
SÉRGIO BARROS 5 O C. GONÇALVES O O 
FRANKIS CAROL 3 1 N. FERNANDES 1 1 
PEDRO SOLHA . 6 1 NUNO PINHEIRO 1 O 

AUOSA CUDIO O O N. FERNANDES, O 
CARLOS CARNEIRO 1 O VÍTOR RIBEIRO 5 O 
JOÃO ANTUNES 3 O VIADIMIRO PIRES O O 
F. TAVARES 2 O JOÃO FREITAS O O 
E. ARAÚJO 3 O MÁRIO PEREIRA 3 O 
D. DOMINGOS O 1 .DIOGO GOMES 2 O 
PEDRO SPINOLA 2 1 LUIS PEREIRA O O 
JOÃO PINTO 2 O JOÃO FERNANDES 4 O 
F. MAGALHÃES 6 1 

AO INTERVALO: 15.8 

LOCAL: Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada 

ÁRBITROS: Nuno Santos (1) e Nuno Santos 

PASSOS MANUEL 

<>João Comédias 

YUSNIER GIRONO O O M. MOREIRA o O O 
ANTÓNIO BARROS2 o R. TRINDADE O O 
EDUARDO PINTO O O JOÃO COSTA O O 
GONÇALO VIEIRA 2 O MIGUEL MOURA O 1 
JOÃO MARTINS O 1 PEDRO SEQUEIRA 2 O 
C. PEDROSO 6 O H. FERNANDES 2 O 
DANIEL SANTOS 2 O GILSON CORREIA 1 O 

LUIS CARVALHO. ó O A. MOURA O  O O 
NUNO SILVA 1 1 JOÃO CASAL 1 O 
DAVID PINTO 2 1 DAVID PIEDADE 3 O 
ELIAS ANTONIO 4 O GONÇALO VALER101 O 
JOÃO MIRANDA O O RICARDO QUE1ROS O 1 
MARCO GIL O O RICARDO BARRÃO 3 O 
DIOGO ALVES O O JOÃO FERREIRA 7 O 
N CARVALHAIS 2 O 
NELSON PINA 8 O 

AO INTERVALO: 14-11 

LOCAL: Pavilhão do Funchal 

ÁRBITROS: Duarte Santos e Ricardo Fonseca 

Rul Silva°  

GLS EXC 

OMariano Ortega 

LIS EXC 

M. BORGES. O O H. FIGUEIRA O O 
HUGO GLÓRIA O O D. CARVALHO 2 O 
PEDRO VIEIRA O O J. BORRAGÁN 7 1 
PAULO CASTRO O O TIAGO FERRO 2 O 
MARIO SILVA O O TIAGO PEREIRA 1 O 
SÉRGIO CANIÇO 5 1 JOÃO PAIS 1 O 
PEDRO TEIXEIRA 2  O BELONE MOREIRA O  O 

RUI SANTOS. O O N. MITREVSKI O O O 
PEDRO MATA O O PAULO MORENO 2 1 
SÉRGIO MARTINS 6 O U. DA SILVA 5 O 
FRANCISCO LEITÃO] O ELLEDY SEMEDO 5 O 
BRUNO BORGES O O HUGO LIMA 4 1 
T. MAGALHÃES O O FLÁVIO FORTES 2 O 
LEANDRO SEMED06 1 DRAGAN VRGOC O O 
ANDRÉ REI 9 1 

AO INTERVALO: 17-16 

LOCAL: Pav. Municipal da Maia 

ÁRBITROS: Rui Almeida e António Oliveira 

SP. HORTA 

FBipeDuqueO  
GLS EXC 

AVANCA 

OCarlos Martingo 

GLS EXC 

NUNO SILVA. O O LUIS SILVA° O O 
PEDRO SILVA 2 1 N. CARVALHO 2 O 
JUAN PASARIN O O V. ALVAREZ 5 1 
Y BAILAR!).  6 O M. BAPTISTA 2 1 
JOÃO SOUSA O O R. MOURAO 3 O 
RAIFER NOA 4 O J. MONTEIRO 2 O 
JORGE SILVA  O O VASCO SANTOS 2  1 

W. COSTO O .0 P. CARVALHO( O O 
BRUNO CASTRO O O MARCO SOUSA O O 
RAMON OLIVEIRA2 O DIOGO OLIVEIRA 7 O 
TIAGO SILVA 2 O RICARDO RAMOS 1 O 
JOÃO NEVES O O M. FERREIRA O O 
Y. KOSTETSKYY 3 0. CARLOS SANTOS O 1 
A. ALMEIDA O O JOÃO CARVALHO O O 
O. RODRIGUES O O 
F. DUTRA 1 O 

AO INTERVALO: 11.13 

LOCAL: Pavilhão Desportivo da Horta, no Faial 

ÁRBITROS:Rui Machado e Bruno Pereira 

Zupo EquisoainO °José Silva 

GLS EXC GLS EXC 

Paulo Fidalgo° 
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DRAGÕES A FAZER 

STO R A 
FC Porto mais perto 
4 qualificação para o 
playoff de acesso aos 
'oitavos' da Champions 

31 1 
FC PORTO LA RIOJA 

EFICAZ Alexis Borges foi arma do FC Porto aos 6 metros 

Ricardo Costa° °Jesus Javier  
GÁS EXC 

A QUINTANA 0 O O R. KAPPELIN 0 O O 
GILBERTO DUARTE4 O M. SÁNCHEZ O O 
YOEL MORALES 6 O VICTOR VíGO 3 O 
RUI SILVA 2 O R. GARABAYA O O 
R. MOREIRA 1 O P. STENMALM 2 1 
ALEXIS BORGES 2 3 /AVIER RUBIO 9 O 
HUGO SANTOS 2  O Á. FERNÁNDEZ  3 O 

EQPURENTIN0410 O G. AQUIZUG O O 
G. RODRIGUES 4 O CARLOS MOLINA 4 o 
MIGUEI MARTINS 5 O C. MALMAGRO 5 2 
N GONÇALVES O O P RODRIGUEZ 5 O 
ANTÓNIO AREIA 5 O ALBERTO VAL O O 
NUNO ROQUE 3 O ANGEL VELASCO O O 
D. SALINA 1 2 I GARCIANDIA O O 
MICHAI KASAL O O 
JORDAN PITRE O 1 

AO INTERVALO: 15 14 
LOCAL: Dragão Caixa, Porto 

ÁRBITROS: Per Olesen e Claus Gramm 
Pedersen (DIN) 

MARCO COSTA 

O FC Porto necessitava de 
vencer para continuar na luta pela 
frassagem ao playoff de acesso aos 
oitavos-de- final da Champions e 
foi com essa convicção que a equi-
pa entrou em campo na 8.a jornada 
do Grupo C. Os dragões venceram 
o La Rioja, de Espanha, por 35-31, e 
mostraram ter estofo para conti-
nuar a fazer história na Europa. 

Após um início de partida 
iarcado pelo equilíbrio, os por - 
ttstas foram para o intervalo a 
vencer por 15-14, no final de 
uma primeira parte onde os 

91 
guarda - redesestiveramemdestaque. 

E foi um FC Porto personalizado e 
dominador aquele que entrou para 
a segunda metade, atingindo uns 
notáveis seis golos de diferença 
(34-28), que abalaram o La Rioja. 

Nesta altura, os dragões já não 
jogavam apenas para ganhar, mas 
sim para tentarem anular a des-
vantagem de sete golos que trou - 
xeram de Espanha. Esta fase des-
moralizou o conjunto de Jesus Ja-
vier, preocupado sobretudo em 
sofrer o menor número de golos 
possível no Dragão Caixa. 

A defender bem, a provocar er-
ros e com maior poder de fogo, o 
FC Porto aproveitou o mau posi-
cionamento defensivo dos espa- 

GRUPO C 
8.,  jornada 

FC PORTO (POR) 35-31 LA RIOJA(ESP) 

M. BREST (BIE) 32-26 T. PRESOV (ESQ) 

C. MEDVEDI (RUS) 34-30 VOJVODINA (SER) 

CLASSIFICAÇÃ
p0 ) 

V E D cmg,s 

02 M. BREST 12 8 6 O 2 257-210 

09  LA RIOJA 12 8 6 O 2 249.219 

02 FC PORTO 12 8 6 O 2 230-220 

09  C. MEDVEDI 6 8 3 O 5 215-231 

• VOJVODINA 4 8 2 O 6 202-235 

• T. PRESOV 2 8 1 7 6 196-234 

Próxima jornada: 26 e 28* de novembro 

MEDVEDI-FC PORTO; VONODINA- T. PRESOV ; 
LA RIOJA•BREST* 

nhóis para se manter por cima. Na 
hora de finalizar foi Yocl Morales 
(6) quem mais se destacou. o 

Manter o nível 
em nome do sonho 
No fim do jogo, o técnico Ri-
cardo Costa era um homem 
cauteloso. "Continuamos a 
ter jogos decisivos e sabemos 
que dependemos de nós para 
passar, mas para tal temos de 
ganhar os próximos dois en-
contros", vincou. Contente 
com a exibição dos seus joga-
dores, o treinador porrista 
pede a mesma atitude para o 
próximo duelo na Rússia. "Es-
pero que consigam manter o 
mesmo nível", desejou. 
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1•11111•11111~111~ 
TRIUNFO NA ROMENIA 

ABC serve prato 
frio ao campeão 
da Challenge 

O ABC de Braga levou tempo a 
digerir a perda da final na Taça 
Challenge na pretérita temporada , 
mas a vingança serviu -se fria. On -
tem, em Odorhei, na Roménia, os 
vencedores da Taça e Supertaça de 
Portugal selaram o triunfo (25-24) 
a dois segundos do fim, por Fábio 
Antunes, frente ao campeão da 
prova europeia e deram um passo 
importante rumo à 4.' ronda, cujo 
desenlace está agendado para o 
próximo sábado no Minho. 

Desta vez, a equipa romena não 
foi ajudada pelos árbitros, pelo que 
o ABC demonstrou superioridade, 
entrando melhor nos 15 primeiros 
minutos da partida. Soque o Odor - 
hei empatou (8-8, aos 20 minutos), 
reagiu e conseguiu chegar ao inter -
valo a ganhar por quatrogolos (12-
8). Tudo parecia encaminhado 
para os anfitriões, mas os pupilos 
do treinador Carlos Resende res-
surgiram nos cinco minutos finais, 
recuperando umadesvantagemde 
-três golos (20-23). Destaque para 
FábioAntunes, o homemdo jogo, e 
para os guarda-redes. . 

"Na 2.ª parte entrámos com 
grande atitude e fomos aproxi-
mando até ao golo que carimbou a 
vitória. Este jogo foi só a primeira 
parte e queremos voltar a vencer no 
sábado", considerou Diogo Bran-
quinho, autor de doisgolos. A.R. • 

 
 

 

24 25 
ODORHEI ABC 

Vlad CabaQ  °Carlos Resende 
CIS EXC LIS 1XC 

IEVENTE SZAF300 O O H. GOMES O O 
GOCE 011ESKI 7 1 FÁBIO ANTUNES 5 O 
ANDREI MIHA10EA 2 O HUGO ROCHA 4 2 
ADRIAN SIPOS O 2 D. BRANQUINHO 2 O 
ELMER TALAS 4 1 MIGUEL PEREIRA 3 1 
RADU GHITA 4 O R. PESQUEIRA 2 1 
G. KUZMANOSKI 2 O JOÃO GONÇALVES() O 

5211ARDORBANO0 O 
P. JOUNOVICO O O 
ANDRAS SZASZ 1 O 
CHIKE ONYEJEKWE 3 O 
MITAR MARKEZ 1 1 • 

E. RIBEIRO(' O O 
CARLOS MARTINS 2 O 
NUNO GRILO 3 1 
NUNO REBELO 1 O 
O. NEKRUSHETS O O 
ANDRÉ GOMES 2 O 
T. ALBUQUERQUE 1 O 

 

 
 

AO INTERVALO: 12.8 

LOCAL: Pavilhão do He Odorhei, Roménia 

ÁRBITROS:Csaba Kekes e Pal Kekes (HUN) 
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Colégio Gaia nos oitavos de final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4657c1d7

 
22-11-2015 19:15
 
 O Colégio de Gaia apurou-se para os oitavos de final da Taça Challenge em andebol feminino, ao
vencer novamente as finlandesas do HIFK.
 
 Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Colégio de Gaia apurou-se hoje para os oitavos de final da Taça Challenge em andebol feminino, ao
vencer novamente as finlandesas do HIFK, em jogo da segunda mão, por 32-29.
 
 Ao intervalo, a equipa portuguesa perdia por 15-14.
 
 Depois de no sábado já ter vencido por 36-29, também em jogo disputado em Helsínquia, onde
decorreram as duas mãos, o Colégio de Gaia acabou por ser superior, e com Sandra Santiago uma vez
mais em evidência.
 
 No sábado, já tinha sido a melhor marcadora da sua equipa, com oito golos, e hoje apontou dez.
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Ricardo Costa apela à presença dos adeptos para o jogo de hoje, no Dragão Caixa 

ANDEBOL LIGA DOS CAMPEÕES 

Mostrar o Dragão a arder 
Ricardo Costa ciente do valor dos espanhóis, mas crente na valia 

do FC Porto o Vitória é fundamental para o apuramento, mas não decisiva 

HELENA VALENTE/ASF 

A
três jogos de se completar 
o grupo C da Liga dos 
Campeões, o FC Porto tem 
porventura a sua final 
mais complicada: os es-

panhóis do Naturhouse La Rioja, 
vice-campeões espanhóis e líderes 
deste grupo! Porém, os portistas sa-
bem o quão fundamental se torna a 
vitória nesta altura. Como vão jogar 
no Dragão Caixa, o técnico Ricardo 
Costa aproveita para lançar o desa-
fio: «Temos de mostrar o Dragão a 
arder. Se isso acontecer, vai ser mui-
to difícil para eles». 

Dois pontos separam os conjun-
tos, mas com a condicionante do 
Meshkov Brest éstar em igualdade 
com os azuis e brancos e ter vanta-
gem no confronto direto: ou seja, o 
FC Porto precisa de ganhar mais um 
ponto que os bielorrussos até final, 
tendo em consideração que os de 
Leste ainda jogam em Espanha. 

«Acho que tem de ser uma festa 
para o clube e para o andebol por-
tuguês. Entramos na 8.' jornada e 
podemos vir a qualificar-nos. É um 
dos nossos objetivos da época e es-
peramos que os adeptos compare-
çam em força porque vamos preci-
sar deles. Tivemos muito mérito em 
chegar ao ponto de decisão na po-
sição em que estamos e espero que 
possamos desfrutar desse momen-
to e que fiquemos cada vez mais per- 

to do momento da qualificação, que 
seria histórico para o FC Porto e para 
o andebol português», acrescen- 

CALENDÁRIO 
4 Liga dos campeões 

-3 Grupo C -3 a' Jornada -Ji•  Hoje 

FC Porto—Naturhouse La Moja 
Dragào Caixa, no Porto  

ror 
HUGO COSTA 

tou o treinador do clube português. 
Ricardo Costa viu a sua equipa 

ser elogiada pelo técnico do adver-
sário: «Não vejo fraquezas no FC 
Porto», disse o espanhol Jesus Gon-
zalez ao site da Federação europeia, 
revelando ainda estar atento a Gil-
berto Duarte: «Ele é um jogador 
completo. É um bom rematador, 

1&00 h  sabe defender em qualquer posição 
e é muito versátil». 
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Duelo com sabor 
a vingança 

ABC defronta o Odorhei em jogo 
da 3.0  ronda da Taça Challenge. 
Colégio de Gaia joga na Finlândia 

Meses depois da polémica final da Taça 
Challenge em que os romenos do Odorhei 
(e uma arbitragem deveras caseira) 
impediram o ABC de conquistar o seu 
primeiro troféu, as duas formações voltam 
a encontrar-se, agora na ronda da 
mesma prova. «Será um jogo bastante 
difícil. Conhecemos bem o adversário, já 
vivenciámos algumas das dificuldades que 
nos colocou. Esperamos inverter o 
resultado, pelo menos ditou a sorte do 
sorteio que jogamos primeiro fora e depois 
em casa. Falta inverter agora o resultado, a 
sorte e as exibições», declarou o treinador 
da equipa de Braga, Carlos Resende. 
As comparações com a final são inevitáveis. 
«O que queremos é que os árbitros apitem 
bem. O que posso modificar? O 
comportamento em campo, mas não 
posso modificar o comportamento dos 
árbitros. Não gosto muito da palavra vingar, 
espero um ABC muito agressivo, com 
atitude forte, assertivo, solidário na defesa 
principalmente». 
Entretanto, o Colégio de Gaia está já na 
Finlândia, onde hoje e amanhã defronta o 
HIFK, na ronda da Taça Challenge. As 
gaienses procuram repetir a presença da 
época passada nos 1/8 de final. H. C. 

CALENDÁRIO 
-> Taça Challenge 

-› ronda > 1.,  'mão.   H* 
Odorhel-ABC 16.00 h 
Sala Sporturilor, em Odorhel Seculesc  
Colégio de Gala-HIFK 14.00 h 
Pavilhão Pirkkola, em Helsínquia  

2.' Jornada Amanhã  
HIFK-Colégio de Gala 17.00  h 
Pavilhão Pirkkola, em Helsínquia  
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CALENDÁRIO 
4 campeonato andebol 1 

4 12.' Jornada 4 Hoje 1 

ISMAI-Benflca 19.00 h 
Pavilhão Municipal do Formigueiro, na Mala  
Madeira SAD-Passos Manuel 17.00h 
Pavilhão do Funchal, no Funchal  
Sporting-AC Fafe 18.00 h 
Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada  
Sporting da Horta-Avaria 22.00 
Pavilhão Desportivo, na Horta 

Encurtar distâncias 
A 11' jornada do campeonato 
prossegue hoje com os jogos 

Sporting-AC Fafe e ISMAI-Benfica a 
darem oportunidade aos lisboetas de 
encurtarem distancias para o lider FC 
Porto. Nas ilhas jogam-se o Madeira 
SAD-Passos Manuel e o Sp. Horta-
-Avanca. Já amanhã, o FC Porto saberá 
quem defronta nos 1/16 de final da 
Taça de Portugal, na circunstânda o 
vencedor do Estarreja-Arsenal 
Canelas, ambos da II divisão. H. C. 
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Sporting e Benfica vencem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=584063

 
Sporting e Benfica venceram os respetivos encontros da 12.ª jornada do campeonato nacional de
andebol e mantém-se no segundo e terceiro lugar da classificação, ambos com 32 pontos. Resultados
da 12.ª jornada: Quarta-feira, 18 novembro: FC Porto - Águas Santas, 37-25 Sábado, 21 novembro:
Madeira SAD - Passos Manuel, 29-20 Sporting -- Fafe, 38-21 Maia/ISMAI - Benfica, 29-31 Sporting da
Horta - Avanca, 22 horas Terça-feira, 12 janeiro 2016: ABC - Belenenses, 21 horas Classificação: 1.
FC Porto 36 pontos/ 12 jogos 2. Sporting 32/ 12 3. Benfica 32/ 12 4. ABC/UMinho 27/ 11 5. Madeira
SAD 27/ 12 6. Águas Santas 26/ 12 7. P. Manuel 19/ 12 8. Avanca 19/ 11 9. Maia/ISMAI 17/ 12 10.
Sp. Horta 16/ 11 11. Fafe 16/ 12 12. Belenenses 13/ 11
 
 21-11-2015
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FC Porto vence e mantém-se ´vivo´ na Champions
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=584057

 
O FC Porto recebeu e venceu o La Rioja por 35-31, na 8.ª e antepenúltima jornada do Grupo C da Liga
dos Campeões de andebol. Yoel Morales, com sete golos, foi o melhor marcador dos dragões que,
assim, igualam o La Rioja e o Meshkov Brest na liderança do grupo, todos com 12 pontos, mantendo-
se na corrida pelo apuramento à fase seguinte. A fechar esta ronda, o FC Porto tem ainda uma
deslocação à Rússia para defrontar o Chekhovskie Medvedi, terminando em casa com os sérvios do
Vojvodina.
 
 21-11-2015
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

O fim-de-semana é de dose du-
pla para a formação do Arsenal
Andebol que entra em acção em
dois jogos para duas competi-
ções diferentes em dois dias. Ta-
refa complicada, mas que os bra-
carenses querem finalizar com
grande sucesso.

Primeiro, hoje, jogo para o
campeonato, num dérbi minhoto
frente ao Fermentões, uma parti-
da que o treinador dos arsenalis-
tas, Gabriel Oliveira, considera
que vai ser complicada, mas na
qual recolhe o favoritismo para a
sua equipa, apesar de admitir
que as dificuldades vão existir.

“O Fermentões tem vindo a
conseguir bons resultados nos
últimos jogos. É uma boa equipa
e vai causar muitos problemas.
Conheço bem o treinador do
Fermentões [José Vieira] e ele
também me conhece bem e por
isso tenho a certeza que vai ser
um excelente jogo para acompa-
nhar”, começou por referir o
treinador dos bracarenses, assu-
mindo ainda o favoritismo da
sua equipa: “penso que somos
favoritos à vitória, nem que seja
pelo facto de jogarmos em casa.
Certo é que o Fermentões tudo
vai fazer para procurar a vitória,
mas estamos preparados para lu-
tar pelo triunfo”.

Quanto à partida de amanhã, é
em casa do Estarreja e a contar
para os 16 avos-de-final da Taça
de Portugal. Mais um jogo com-
plicado, frente a um adversário
que os bracarense já conhecem
relativamente bem, ainda que

apenas através de videos.
Mesmo assim, Gabriel Oliveira

reconhece que as dificuldades
vão ser muitas, numa competi-
ção que, no entanto, não é a prio-
ridade maior do Arsenal Ande-
bol, como referiu o treinador.
“Esta competição não é a nossa
maior prioridade, mas queremos
vencer todos os jogos que conse-
guirmos. Este é um jogo diferen-
te, é eliminatório e por isso va-
mos dar o nosso melhor para
conseguirmos assegurar o triun-
fo. Até porque se seguirmos em
frente na competição vamos re-
ceber o FC Porto, actual cam-
peão nacional e isso é sempre
um factor de motivação extra
para o jogo com o Estarreja”,
afirmou o treinador.

Para estes encontros, até ao
momento, o Arsenal Andebol
tem o plantel a cem porcento.

Dois jogos em dois dias

Arsenal quer vencer
‘dose dupla’ de Taça
e campeonato

DR

Gabriel Oliveira
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TAÇA CHALLENGE
| Redacção | 

Depois de uma longa e morosa
viagem até à Roménia, a comiti-
va do ABC/UMinho chegou ao
seu destino às 5.45 horas de on-
tem. Odorhei está igual a Maio
passado aquando da primeira vi-
sita dos bracarenses. Agora, o
clima é que está diferente como
é natural. Tempo ligeiramente
encoberto, com uma temperatu-
ra de 11 graus e com ameaça de
chuva para o dia do jogo o que
obriga a algum agasalho extra.

É nesta cidade, com cerca de
35 mil habitantes, em que 95
porcento é de etnia húngara, que
o ABC, vai hoje, procurar conse-
guir um resultado que lhe permi-
ta, no jogo da segunda mão, a
realizar no pavilhão Flávio Sá
Leite, no próximo sábado, pelas
17 horas, carimbar o passaporte
para a próxima eliminatória da
Taça Challenge.

Ontem, a formação do ABC
fez o habitual treino de adapta-
ção ao pavilhão onde hoje se
realiza o jogo. A sessão decorreu
com a habitual descontração,
mas com a equipa a apresentar
níveis de concentração elevados
nas tarefas de preparação para o
embate de hoje.

Para o jogo de hoje, e a exem-

plo do que se passou na tempo-
rada transacta, é aguardado um
grande ambiente. Pelo que é ha-
bitual, o pavilhão vai voltar a en-
cher sendo que, desta feita, a
equipa portuguesa não vai con-
tar com apoio dos seus adeptos.

Apesar disso, os jogadores e o
próprio técnico estão confiantes
na obtenção de um bom resulta-
do até porque não há jogos
iguais e espera-se que desta feita
o trabalho de arbitragem seja
isento, ao contrário do que acon-

teceu nitidamente na final euro-
peia da época passada.

Carlos Resende, técnico dos
bracarenses, após o treino de on-
tem, reforçou a ideia que já ha-
via transmitido na antevisão da
partida realizada em Braga, afir-
mando que “estamos cientes das
dificuldades que vamos ter pela
frente pelo que o nosso jogo terá
de passar por uma defesa muito
assertiva”. Segundo Carlos Re-
sende vais ser importante “a ca-
pacidade de ajuda fora do vulgar
entre todos para contrariar as
tentativas de superioridade nu-
mérica do adversário”, acrescen-
tando que será fundamental “uti-
lizar as transições rápidas para
conseguir um resultado positivo
que passa pela vitoria”.

Já Armando Fernandes, direc-
tor desportivo do clube salientou
que “que vai ser um jogo muito
difícil como foi o ano passado
na final”, acrescentando que
apesar das dificuldades o ABC
tem “argumentos suficientes pa-
ra lutar pela vitória”. Armando
Fernandes referiu ainda que
“com a garra e vontade que a
equipa tem demonstrado em vá-
rios jogos acredito que podemos
sair da Roménia com um resul-
tado positivo que nos permita
em Braga garantir a passagem à
eliminatória seguinte”, concluiu.

ABC/UMinho defronta
hoje romenos do Odorhei
NA REEDIÇÃO DA FINAL da competição da época passada, o ABC/UMinho
quer um resultado diferente e positivo no confronto de hoje com o Odorhei.

DR

ABC/UMinho realizou, ontem, o treino de adaptação ao pavilhão onde hoje defronta a formação romena

+ resultado
É expectativa dos braca-
renses que o jogo de hoje
não decorra da forma ne-
gativa, no que diz respeito
à arbitragem, como correu
a partida relativa à final da
Taça Challenge disputada
neste mesmo terreno de
jogo, na temporada passa-
da. Recorde-se que os aca-
demistas foram derrota-
dos por 32-25, num jogo
em que houve muitos erros
de arbitragem, sempre
contra o ABC/UMinho.
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“Quatro vitórias deverão ser
suficientes para atingirmos o play-off”
Entrevista O treinador da Artística de Avanca acredita na obtenção do objectivo traçado no início da temporada.
Carlos Martingo fala em “balanço positivo” no final da primeira volta do campeonato

Avelino Conceição

A equipa sénior da Artística de
Avanca, no final da primeira
volta do Nacional da 1.ª Divisão
de Andebol, está dentro do ob-
jectivo traçado no início da
época, que é ficar entre os oito
primeiros da tabela classifica-
tiva, o que lhe garante desde
logo a manutenção entre as
melhores formação portugue-
sas e a disputa do “play-off” de
apuramento do campeão na-
cional. Na viragem do campeo-
nato, ao qual regressou após
um ano a disputar a divisão se-
cundária, o treinador Carlos
Martingo perspectiva uma se-
gunda volta complicada, mas
com expectativas animadoras.

Diário de Aveiro: Que ba-
lanço faz da carreira da Ar-
tística na primeira volta do
campeonato?

feito mais, ou seja ‘encostar’ um
pouco mais no marcador. Há
que melhorar vários factores.

No recomeço do campeo-
nato, a Artística tem uma
deslocação difícil aos Açores,

para defrontar um adversá-
rio directo...
O Sp. Horta tem uma equipa
forte e a sua classificação não
condiz com o valor que tem.
Na época passada foram sex-
tos classificados e, por isso, vai
ser um jogo extremamente di-
fícil, ainda por cima com a via-
gem para os Açores. Mas tam-
bém será um jogo de capital
importância para as preten-
sões do Sp. Horta.

Está época o campeonato
está mais competitivo?
Penso que os seis primeiros es-
tarão encontrados. Depois ha-
verá as restantes equipas todas
a lutar por mais dois lugares en-
tre os oito primeiros. Penso que,
na época passada, tanto Xico
Andebol, como o Santo Tirso fi-
caram muito cedo fora da cor-
rida, daí que, este ano, o equilí-
brio é bem mais interessante.

Depois da visita aos Açores,
a Artística tem três jogos em

casa diante de equipas do
cimo da tabela. Como os
perspectiva?
Sporting e Benfica são favori-
tos. Quanto ao ABC, neste jogo
certamente terá mais cautelas,
pois quase fazíamos uma ‘gra-
cinha’ em casa deles, onde es-
tivemos perto de sonhar com
pontos. Mas claro que em
nossa casa, vamos tentar difi-
cultar ao máximo a tarefa a to-
dos eles, sabendo do favori-
tismo de cada um.

Tem sentido o desejado
apoio por parte do publico,
particularmente nos jogos
em casa?
Esperamos sempre que as pes-
soas venham cada vez apoiar.
Jogar num pavilhão cheio é di-
ferente de jogar num pavilhão
com poucas pessoas. Conta-
mos com eles, porque preci-
samos do apoio do oitavo jo-
gador para podermos chegar
ao final do campeonato com
objectivo garantido. |

Carlos Martingo: O balanço
é extremamente positivo. Es-
tamos dentro daquilo que pla-
neamos no início da época e,
não fosse a derrota (perigosa)
diante do Passos Manuel, ain -
da estaríamos um pouco mais
acima”

E como perspectiva a se-
gunda metade da prova?
Vai ser uma segunda volta
complicada, porque vamos de-
frontar os nossos adversários
directos fora de casa, mas sa-
bemos o que pretendemos.
Penso que quatro vitórias de-
verão ser suficientes para atin-
girmos o “play-off” e o objet-
civo a que nos propusemos.

Olhando para os jogos da
primeira volta, a equipa po-
dia ter feito melhor em al-
guns deles?
Como já referi atrás, falhamos
diante do Passos Manuel. Pen -
so também que, nos jogos com
os “grandes”, podíamos ter

Carlos Martingo prevê uma segunda volta muito difícil

Andebol
1.ª Divisão Nacional

D.R.
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Carlos Martingo faz balanço
positivo da Artística na A1 P26
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Diogo Oliveira: um júnior “rei” do marcadores
GOLEADOR As equipas vi-
vem de golos para garantirem
vitórias, vitórias que no final
dos jogos valem pontos. E
neste particular, a Artística de
Avanca tem contado com o
poder de concretização de um
jovem que tem surpreendido
tudo e todos. Trata-se o ainda
júnior Diogo Oliveira que, com
18 anos, é o melhor marcador
da equipa, contabilizando meia

centena de golos no final das
primeiras onze jornadas.

“Pedra” importante no xadrez
de Carlos Martingo, Diogo Oli-
veira considera que o campeo-
nato tem sido “muito interes-
sante”. “Acho que estamos a fa-
zer um campeonato dentro das
metas que traçamos no início
da época e esperamos ficar en-
tro os oito primeiros classifica-
dos para podermos ir ao ‘play-

off’”, perspectivou o jovem cen-
tral, que tem feito mossa nas
defesas adversárias.

Aspirações legítimas
de jogar num “grande”

Diogo Oliveira, que tem sido
um “habitué” nos trabalhos das
selecções nacionais jovens, so-
nha chegar “a um clube grande
da Europa, jogar na Liga dos
Campeões e representar a Se-

lecção A”. Aspirações legítimas
de um jovem que joga andebol
desde os cinco anos, quando
se iniciou no “Calé” (leia-se Clu -
be de Andebol de Leça), tendo
também vestido as cores do FC
Porto.

Mas agora Diogo Oliveira está
ficado na Artística, onde espera
continuar a fazer muitos golos,
que “possam ajudar a equipa a
conseguir os resultados que nos

garantam as vitórias necessá-
rias para atingirmos as nossas
metas”. E olhan do para o que
foram as assistências nos jogos
da primeira volta, deixa uma
mensagem aos adeptos e sim-
patizantes. “façam dos nossos
jogos aquilo que fizeram no
jogo di ante do FC Porto, ou seja
‘casa-cheia’, para que possamos
sentir o apoio nesta difícil tarefa
que será a segunda volta”.|

D.R.
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Andebol da
AAC brilhou
em Vila Real
A equipa masculina da Acadé-
mica obteve cinco triunfos em
outras tantas partidas na 1.ª jor-
nada concentrada da Zona NCS
do Campeonato Nacional Uni-
versitário de Andebol, que teve
lugar em Vila Real. Já a equipa
feminina estudantil conseguiu
três empates em igual número
de partidas.|
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Equipa de Paulo Fidalgo joga esta tarde no Pavilhão do Funchal. 

Madeira SAD favorito 
recebe Passos Manuel 
PARTIDA QUE MARCA 
O ARRANQUE DA 
SEGUNDA VOLTA 
DO CAMPEONATO 
ACONTECE ÀS 17H00 

HEBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O Madeira Andebol SAD recebe 
esta tarde a partir das 17 horas, no 
Pavilhão do Funchal, o Passos Ma-
nuel encontro que marca igualmen-
te o arranque da la volta da fase re-
gular no campeonato nacional da I 
Divisão em seniores masculinos. 

A três pontos do quarto lugar; 
ocupado no final de onze jogos dis-
putados pela formação do ABC (27 
pontos) e a dois do Aguas Santas, (26 
pontos) que é quinto classificado, os 
madeirenses apresentam-se perante 
os seus adeptos comum salto positi-
vo. Em onze jogos, seis vitórias, um 
empate e quatro derrotas, (24 pon-
tos) números que entregam aos co-
mandados do técnico Paulo Fidalgo, 
fortes razões para acreditarem que 
frente ao Passos Manuel, oitavo clas-
sificado com 18 pontos, poderão, tal 
como no encontro de abertura da 
época, (vitória cm lisboa 30-27), so-
mar mais três pontos. 

Favoritismo à parte, à entrada da 
segunda volta, começa mesmo uma 
`espécie' de 'novo' campeonato com  

todos os emblemas a tentarem a 
soma de pontos para que no final da 
fase regular consigam vantagens 
para a fase seguinte da competição e 
nesse contexto os três pontos em 
disputa são importantes para as co-
res madeirenses. 

Marítimo duplamente fora 
Num fim-de-semana em que as 
equipas femininas do Madeira 
SAD e Sports Madeira não terão  

competição, saliência ainda para o 
Marítimo, que, na II Divisão,dis-
putará uma dupla ronda no conti-
nente. 

Esta tarde a partir das 17 horas em 
casa do Ginásio de Santo Tirso. 
Amanhã, domingo, encontro marca-
do para as 16 horas em casa do San-
joanense. Dois jogos complicados, 
para uma equipa que já demonstrou 
ter capacidade para vencer em qual-
quer reduto. 
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FC Porto continua a fazer história na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=53d0122e

 
21 DE NOVEMBRO DE 201521:48
 
 O FC Porto assumiu a liderança do Grupo C da Liga dos Campeões, algo inédito na história do andebol
português
 
 O FC Porto venceu hoje os espanhóis do Naturhouse La Rioja, por 35-31, em partida da oitava
jornada do grupo C da Liga dos Campeões de andebol, que permite aos 'dragões' chegarem à
liderança partilhada da 'poule'.
 
 Com este resultado, os dragões mantêm-se na luta pela passagem à fase seguinte da competição,
tendo que medir forças na próxima semana (26 de novembro, em casa) com os russos do
Chekhovskie Medvedi, na nona e penúltima ronda desta fase.
 
 Na partida de hoje, a equipa orientada por Ricardo Costa acabou por justificar o triunfo, pois manteve
o equilíbrio na primeira parte do encontro, chegando ao intervalo com uma vantagem de um golo (15-
14), mas 'disparando' no marcador na segunda metade, altura em que chegou a construir uma
vantagem de seis golos.
 
 Os 'dragões' entraram no jogo de forma mais assertiva que o adversário - que até este desafio só
tinha perdido um jogo oficial na época - , mantendo uma vantagem de dois golos sem resposta até
aos oito minutos, fruto de um posicionamento defensivo irrepreensível.
 
 No entanto, a reação do conjunto espanhol fez a partida reequilibrar-se, com Cuni Morales em
destaque na formação da casa, e Garcia Rubio, no conjunto forasteiro, a contribuírem com vários
golos para que ao intervalo se registasse os 15-14.
 
 No regresso do descanso, os 'dragões' entraram com tudo, e com uma eficácia tremenda
conseguiram, em pouco tempo, cavar um fosse no marcador de três golos de vantagem.
 
 Tal como no primeiro tempo, o La Rioja conseguiu reagir, voltando a empatar a 17-17, mas no último
terço do jogo, o conjunto do país vizinho começou a vacilar defensivamente, permitindo ao FC Porto,
com uma série de golos consecutivos, lograr um adianto de 34-28, a cinco minutos do final.
 
 Os espanhóis ainda conseguirem reduzir a margem nos últimos minutos, mas vitória do FC Porto já
não sofreriam qualquer ameaça.
 
DN/Lusa
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Andebol: FC Porto vence La Rioja e mantém aspirações na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=800143

 
HOJE às 22:11
 
 O FC Porto venceu este sábado, no Dragão Caixa, os espanhóis do La Rioja por 35-31, em jogo da
oitava e antepenúltima jornada do Grupo C da Liga dos Campeões em andebol.
 
 O triunfo permite aos portistas igualarem o La Rioja e o Meshkov Brest na liderança, com 12 pontos.
 
 A figura em destaque nos  azuis-e-brancos  foi Yoel Morales, autor de sete golos.
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D
epois de ontem ter 
realizado o habi-
tual treino no pa-
vilhão, a equipa do 

ABC/UMinho entra hoje 
em ação no duelo euro-
peu com os romenos do 
Odorhei, a contar para a 
primeira mão da segunda 
ronda da Taça Challenge. 

Carlos Resende, técni-
co dos bracarenses, após 
o treino de ontem, refor-
çou a ideia que já havia 
transmitido na passada 
quarta-feira. 

O treinador afirmou 
que «estamos cientes das 
dificuldades que vamos 
ter pela frente pelo que 
o nosso jogo terá de pas-
sar por uma defesa mui-
to assertiva». 

Segundo Carlos Resen-
de vais ser importante «a 

capacidade de ajuda fo-
ra do vulgar entre todos 

bracarenses defrontam o odorhei na segunda ronda da taça challenge

ABC/UMinho joga esta tarde na Roménia

para contrariar as tentati-
vas de superioridade nu-

mérica do adversário», 
acrescentando que será 
fundamental «utilizar as 
transições rápidas para 
conseguir um resultado 
positivo que passa, na-
turalmente pela vitoria».

Diretor
desportivo quer ver 
«garra e vontade» 
Já Armando Fernandes, 
diretor desportivo do 
ABC/UMinho, salientou 
que «vai ser um jogo mui-
to difícil como foi o ano 
passado na final». O dire-
tor dos academistas refe-
riu que apesar das dificul-
dades o ABC/UMinho tem 
«argumentos suficien-
tes para lutar pela vitó-
ria». Armando Fernandes 
afirmou ainda que «com 
a garra e vontade que a 

ABC joga hoje ante o Odorhei  

D
R equipa tem demonstrado 

em vários jogos acredito 
que podemos sair da Ro-
ménia com um resultado 
positivo que nos permita 
em Braga garantir a pas-
sagem à eliminatória se-
guinte», concluiu. 

O duelo disputa-se a 
partir das 18h00 (16h00, 

hora portuguesa) e ao que 
tudo indica o pavilhão vai 
estar esgotado. 

Os adeptos romenos de-
vem marcar presença em 
grande força, ao contrário 
do emblema português, 
que não deverá ter qual-
quer apoiante equipado 
de amarelo. 
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ANDEBOL
SAD-PASSOS MANUEL
NO INÍCIO DA 2.ª VOLTA

Em jogo da 12.ª ronda da I di-
visão masculina, que marca
o arranque da segunda volta,
o Madeira SAD (6.º) recebe
amanhã o Passos Manuel
(8.º). Na projeção, Marco Gil,
atleta dos insulares, releva
que «trabalhamos para al-
cançar o sucesso e estamos
confiantes na vitória», ape-
sar do adversário ter «bons
jogadores, como Pedro Se-
queira e João Ferreira, e irá
nos criar dificuldades». Para
vencer, diz esperar «conti-
nuar a ter o apoio do nosso
público, como nos tem aju-
dado até aqui».
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^ir' ft ra ,
ABC QUER SER 

RAPIDO PARA PASSAR ODORHEI 
O ABC está na Roménia, onde volta a jogar na 
Taça Challenge frente ao Odorhei, como qual 
perdeu a final da época passada. Desta vez, 
perante uma equipa que também eliminara o 
Benfica e há dois anos fora afastada pelo 
Águas Santas, os minhotos terão a segunda 
mão em casa. "Temos de utilizar as transições 
rápidas para obter um resultado positivo", diz 
o técnico Carlos Resende. 
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PSG VAI TER 
SUPERSABADO CONTRA O TERROR 
O PSG pode ser hoje a primeira equipa a passar 
aos oitavos de final da Liga dos Campeões de 
andebol, se vencer os alemães do Kiel, mas a 
sua partida do "supersábado" - realizam-se 
hoje todos os jogos - será igualmente especial 
por se enquadrar num programa "contra o 
terror", que incluirá o discurso do presidente 
da EHF, Jean Brihault, camisolas especiais dos 
parisienses e a frase "Je suis Paris". 
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A3EN 
ANDEBOL 

Hoje 
alornada/Grupo C 

FC Porto-La Moja PortoCanal 
18h00, Dragão Caixa 
Per Olesen/Claus G. Pedersen (Din) 

1.'m5o/3.' ronda 
Odorbei-ABC 
17h00, Romênia 
Czaga Kekes/Pal Kekes (Hun) 

12.1omatla 
Madeira SAD-Passos Manuel 
17h00, Pav Funchal 
Duarte Santos/ Ricardo Fonseca 
Sporting-Pata Sporting TV 
18h30, Pav. Ginásio Sul 
Nuno Santos/Nuno Gonçab 
ISMAI-Benfka 
19h00, Pav. Mun. Formigueiro 
Rui Almeida/Antónlo Oliveira 
Sp. Horta-Avanea 
21h00. Pav. Horta 
António Trincaglago Monteiro 

BASQUETEBOL 
9.•jomada 

Hoje 
1L Gulmartortanitinla 
15h00, Pav. Vitória Guimarães 
L. Lopes/N. Monteiro/J. Cabral 
Banfica-Electrko 
.16h00, Pav. Fidelidade 
C. Santos/R. Severino/H. Beja 
Mala Basket-CAB Madeira 
16h00, Pav. Nortecoope 
P. Marques/H. Antunes/F. Mala 
Bartelos-011veininse 
171130, Pav. Esc. Sec. Barcelos 
S. Silva/R. Ribeiro/1. Rosário 
Amanhã 
FC Porto-Galltos PortoCanal 
181100, Dragão Caixa • 
F. Rocha/P. Mala/P. Lourenço 

HÓQUEI EM PATINS 

Hoje 
Sporting-diedro= 
16h00, Pavihbo SC Livramento 
M. Guihenne/J. Moura/P. Silva 
14C Braças-Juv. Viana 
171100, Pavilhão das Goladas 
J. Pinto/F. Cardoso/C. Correia 
Paçode Arem-Fisica 
18h00, Pav. CD Paço de Arcos 
R. Torres/J. Nave/M. Torres 
Saraoanense-Cambra 
18h00, Pav. São João da Madeira 
A. Teixeira/R. Sousa/R. Azevedo 
TUequel-BenfIca 
21h00, Pavilhão do Turcfuel 
J. Pinto/M. Fernandes/A. Peça 
CandelatioValongo 
21h00, Pay. Desp. Candelária 
P. Rombo/1. Duarte/J. Pereira 
Amanha 
Barceioe-FC Porto 
15h00, Pav. Mun. Barcelos 
L. Peixoto/P. Rainha/R. Nave 

RÂGUEBI 
i/ is nfi, & jornada 

Hoje 
Amdánaca-Direlto 
11h00, Est. Sérgio Conceição 
Miguel Sousa 
CRAV-Cascals 
15h30, Est. Mun. Rugby 
Afonso Nogueira 
CDUP-Agronotnia 
18h00, C. D. Leça Da Palmeira 
Bruno Rodrigues 
Amanhã 
Belenenses-CDUL. 
15h00. Est. Restelo Campo 2 
Pedro Fonseca 
Lousa-Ter:dm 
15h30, Est. Rugby José Redondo 
Tiago Gonçalves 

VOLEIBOL 

Hoje &jornada 
Eionorlz-Att. Madalena 
17h00, Pav. Esmoriz 
~condense3p. Espinho 
15h30, Pav. Desp. Vila do Conde 
Caldas-V, Guknadies 
17h00. Pav. Rainha D. Leonor 
Cast lodaMaMaAc.S.Mamede 
18h00, Pav. Castélo cia Mala 
Ac.EspInho-Benfica 
18h00, Pav. Arq. Jerôninno Reis 
Leb4es-Fonte Bastardo 
17h00, Nave Ilidiu Ramos 
Amanhã10.1omada 
Sp.Espinbo-Esmortz 
161100. Nave Desportiva 
An, Madabena-Caklas 
16h00, Pav. Mun. AU Madalena 
VIlacondense-Castaio da Mala 
15h30, Pav. Desp. Vila do Conde 
Ac. Espinho-V. Guimarães 
15h30, Pav. Arq. Jerc5nimo Reis 
Ac. S. Monede-Fonte Bastardo 
17h00, Pav. Eduardo Soares 
Benfica-Le84es 
17h00. Pav. N.° 2 da Luz Página 69
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LIGA 1)04:. CAm-PgYntf-. 18H00 
Dragão Caixa PORTO CANAL 

ARBrraos 
Per Olesen/Claus Granmm Pedersen kDinamarca; 

FC PORTO UI MOJA. 

Dragão recebe o vice-campeão espanhol para a Liga dos Campeões. São duas 
equipas invictas nos seus campeonatos e que só dependem de si próprias para passarem 

FC Porto está obrigado 
a ganhar ao La Rioja 

Em Logrofio, na primeira volta, o FC Porto comandou o marcador durante grande parte da partida 

Com cinco vitórias e duas 
derrotas, o FC Porto tem de 
bater hoje o La Rioja para se 
manter na corrida aos 
oitavos de final da Cham-
pions. Em Espanha, 
mostrou ter valor para 
ultrapassar este adversário 

AUGUSTOPERRO 

*o* Para levar de vencida a 
formação de Logrofio, o FC 
Porto precisa de jogar com a ca-
tegoria que patenteou na pri-
meira parte da partida da pri-
meira mão, na casa do adver-
sário, um desempenho que le-
vou os portistas para o descan-
so a vencerem por 12-10. 

O capitão Ricardo Moreira, 
que considera esta partida o 
"maior desafio da época", re-
corda esse jogo: "Não foi mui-
to conseguido. Em determi-
nados momentos da primeira 
parte, poderíamos ter dilatado 
a vantagem para entrar na se-
gunda mais tranquilos." 

FC Porto e LaRioja não sofre-
ram ainda derrotas nos respe-
tivos campeonatos nacionais. 
Os portistas somam 12 vitó-
rias e os espanhóis, que bate- 

ram na quarta-feira o Ademar 
Leon, por 32-27, registam 11 
vitórias e um empate. Melhor 
só o Barcelona. 

Num Dragão Caixa esgota-
do, a equipa de Jesus Gonzalez 
apresentará vários jogadores 
de nível, como Kappelin, Vic-
tor Vigo, Cristian Malmagro, 
Ángel Fernández ou Alberto 
Val, mas não teráAlbert Rocas 
e Pablo Cacheda, operados de-
vido a lesões. Javi Garcia, para-
do desde setembro, já voltou a 
jogar. Por seu turno, o dragão 
entrará em campo com todos 
os trunfos, destacando-se Gil-
berto Duarte, que o treinador 
do La Rioja considera "um jo-
gador completo, bom marca-
dor, que defende em qualquer 
posição e é muito versátil". 

As contas do grupo destacam 
a grande importância deste 
jogo. Há dois lugares que per-
mitem o acesso ao play-offdos 
oitavos de final e três candida-
tos. Um triunfo portista colo-
cará FC Porto, La Rioja e Brest 
com duas derrotas e cinco vi-
tórias. Nas jornadas que fal-
tam, espanhóis e bielorrussos 
vão defrontar-se... Portanto, o 

"O La Rioja 
precisa de 
sentir o que 
é o Dragão a 
arder. Se 
estivermos 
nos grandes 
dias, será 
difícil 
passarem 
aqui" 

Ricardo 
Coma 
Treinador 
do FC Porto 

"Não vejo 
pontos 
fracos no FC 
Porto. Tem 
uma defesa 
muito 
forte" 

lents 
Gonzalez 
Treinador 
do La Rioja 

campeão português sabe que 
passará, caso ganhe na Rússia, 
ao Medvedi, e em casa, ao 
Vojvodina. Mas é o técnico Ri-
cardo Costa a sublinhar o que 

Alfredo 
Quintana 

O 
1 

Rui 
Cuni Silva 

Morales o 
• 14 

" $ 

G Ricardo Cosia 

Hugo Laurentino 
8 Gustavo Rodrigues 

10 Miguel Martinsis Daymaro Salina 
17 Nuno Gonçalves  25  António Areia 

26  Nuno Roque ft Michal Kasal 
97  Jordan Pitre 

hoje se viverá: "É a primeira 
vez que uma equipa portu-
guesa joga em casa a passagem 
aos oitavos de final da Cham-
pions. É inédito." 

Jesus Javier Gonzalez 
12 Gurutz Aguinagalde 
2 Miguel Sanchez Migallon 
7  Angel Velasco 

,17  Ruben Garabaya Arenas 
18  Carlos Mofina  22  Javier G. Rubio 
33  Eduardo Cadarso41 Imano! Garciandia 
90  Javier Rumo López 

Angei P 
Perez AlbertoPedrigu

ro  
ez 

Vai 
1 

Gilberto P:lip ta Cristian  t 
Duarte 1, I Steriiiiaint -Vrdej;•Mairnagro  

O I Vigo 
3 

Alexis 
Ricardo Borges Hugo 
Moreira O Santos I 

1  O 22 O I 
19 • 24  4 Ri rd 

Kapellin 
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FC Porto bate La Rioja e cola-se ao topo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4896225

 
Portistas impuseram-se por 35-31 e igualaram os espanhóis e os bielorrussos do Meshkov Brest no
topo da classificação O FC Porto superou com êxito a sua primeira "final" da fase de grupos da Liga
dos Campeões, ao bater, por 35-31, os espanhóis do La Rioja, no Dragão Caixa. Os campeões
portugueses igualaram o adversário de hoje e os bielorrussos do Meshkov Brest na liderança do Grupo
C, que apura os dois primeiros para a fase seguinte. Os portistas estavam obrigados a vencer para
continuarem a apenas depender de si, podendo ficar com o apuramento quase assegurado se na
próxima jornada vencerem em Chekov, cidade russa onde defrontam o Medvedi, pois La Rioja e Brest
irão jogar entre si. No Dragão Caixa os portistas estiveram quase sempre na frente, venciam ao
intervalo por 15-14 e dilataram a vantagem nos minutos finais. Cuni Morales, com sete golos em dez
remates, foi quem mais se destacou.
 
 2015-11-21T19:49:00Z
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Colégio de Gaia em vantagem na Finlândia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4896049

 
Equipa portuguesa derrotou o HIFK na primeira mão da terceira eliminatória da Taça Challenge O
Colégio de Gaia conquistou uma importante vantagem na primeira mão da terceira eliminatória da
Taça Challenge em andebol feminino, ao vencer em Helsínquia o HIFK, por 36-29. Ao intervalo, as
gaienses estavam empatadas a 19-19. Neste primeiro jogo da eliminatória, cuja segunda mão se
disputa no domingo, também em Helsínquia, destaque para Sandra Santiago, na qualidade de melhor
marcadora do encontro e da equipa lusa, com oito golos, seguida de Patrícia Lima, com sete. Nas
finlandesas, Linda Cainberg foi a mais concretizadora, igualmente com sete golos.
 
 2015-11-21T17:29:00Z
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ArieF 
Asileis« - Uga dos Campeã« (Fase de Gru- 
pos) - Empo C • F. C. Porto-La Moia (18). 
Taça Challenga (3.,  Eliminatória Não) - 
Odorbel-A13C (17). 
1' Divido Nacional - Madeira SAD-Passos 
Manuel (17), Sporting-Faie (18.30), Mamils-
mal-Bentica (19). Sp. Horta-Avanca (22). 
Deequietabal - Liga - V. Guimarães-Lusitânia 
(15), Mala Basket-CAB Madeira (18), Benfica-
Eléctrico (16). Barcelos-Oliveirense (17.3Q). 
Eurobasket 2017 Feminino - Eslováqula-Por-
turgal 
Fulorbell -2, Liga - 011veirense-Académico de 
Viseu (15), Olhanense-Braga B (15), Mafra-1/1-
tOria de Gulmaraes B (15), Freamunde-Santa 
Clara (15). 
Taça de Portugal (4.,  Eliminatória) - Atlético 
de Malveira-Felrense (15), Trofense-Académica 
(15), Bentica e Castelo Branco-Gil Vicente (15), 
Arouca-Chaves (15), Angrerise-F. C. Porto (18), 
Sporting-Berifica (20) 
Campeonato de Portugal (1.* Fase) - Série A -
Minas Argozelo-Mirandela 
Junior« A - DM«, Nacional (L,  Fase) -
Zona Norte - Lebnles-F. C.Porto, Vitória de Gui-
maraes-Vizela, Feirense-Rio Ave, Moreirense-
Boavista, Braga-GII Vicente, Tondela-Paços de 
Ferreira. Zona Sul - Sacavenense-Loures, Dei-
ras-Portimonense, Benhca-Urúlo de Leiria, 
Casa Pra-Torreense, Sporting-Naclonal, Acadê-
mica-Belenenses. logos as 15 horas, 
Juniores A - 2.' Divisão Nacional (1.10  Fase) -
Série A- Tirsense- Fale (15.30), Neves-Aves, 
Chaves-Limianos, Mondinense-Merelinense, 
Vaizim-Freamunde (Municipal da Póvoa Var. 
zim) Série B - Padroense-Arouca, Sousense-
Paredes, Lusitânia de Lourosa-Penaliel, Torre 
de Moncorvo-Canidelo. Série C - Anadia-Belra - 
Mar, Marinhense-Llsboa e Marmita, Académico 
de Viseu-Vigor Mocidade (Fontelo), Desportivo 
de Castelo Branco-Estação, Naval- Gouvela. Sé-
n e O - Atlético-Real, Eléctrico-Sintrense, Cal-
das-Akanenense, Estortl-Alverca, Linda -a-Ve-
iha-1 ° Dezembro. Série E - Despertar-Vitória 
de Setúbal, Beira -Mar Almada-Pinhainovense, 
Quarteirense-Farense, Olhanense-Cova da Pie-
dade, Elarreirense-luvemude Evora. logos às 15 
horas 
Juniores el (1." Fase) - Série A - Monte Vi-
nhais-Rio Ave (15.30). Série D - NS Rio Maior-
Eléctrico (16). Série E - Juventude Evora-lmor-
tal (15). 
Juniores C (1.' Fase) - Série B - Varzim-Dra-
gon Force (15), Moreirense-Régua (11). Série E - 
Salvatenense-Borbense (15), Etvas-Caldas 
(15). Série F - Alcochetense-Sponing (15), Dei-
ras-E Olivais (1730. 
A. F. Algarve - 1.. Divisão - Lagoa-Culatrense 
Moncarapachense-Quaneira, SINes-Pademen-
se, Monchlguense-Guia, 11 Esperanças-Faro 
Bentica, Imortal-Odiaxere, Ferreiras-Armace-
nenses, Quarteirense-Esp. Lagos. Jogos às 15 
horas. 
A. F. Porto - 2.' Divisa° - Série 1- Gondim 
Mam-At. Gervide (15). Candal-l. Milheiros (15) 
Série 2 - Juv. Lamoso-Ferreira (15), Carvalho-
sa-5 P01/10 (15), Frazao-Penamaior (15), Ro-
riz-Ralmonda (15), Monte Córdova-Zebrelrense 
(1s). Série 3 - Torrados-Macieira (15 - Regilde). 
Amimas - 8Maio - Série 1- Leixões-Pas-
teleira (CD Lavra), Salgueiros 08-Padroense 
(CD Campanha), Valadares Gaia-Foz (13), Rio 
Ave-GrIjó, Avintes-Boavista, leverense-01. 
Douro, Coírnbretes-Nogueirense, Vila FC-Arco-
zelo Sêne 2 - 1.° Maio Flguerró-Lousada, Cabe-
ça Santa-Pelgueiras 1932, Valonguense-Tro-
fense, Rebordosa-S. Maninho (CO Azevido), Er-
mesinde 1936-Vila Mel (CO Montes Costa). 
Gondomar-Allenense, Amarante-E. Fanzens, 
Lagares-Folgosa Mala (14). logos às 15 horas. 
Juvenis - Divisa° - Série 2 - P. Ferreira-Frea-
munde (15). 
Infantis - 1.• Divisas - Série 1- Coimbrões-V.-
lanovense (17), Varzim-Col. Ermeslnde (13), 
Salgueiros 08-Leixles (15.30 - Campo Viso), 
Avintes-Trofense (17), Boavista-Valadares 
(13.15 Mala Lidador-Dragon Force, Candeio-
infesta (13.15), Rio Ave-Noguenense (1.7). Série 
2 - Amarante-Aves (17), Penafiel-Freamunde, 
Várzea-P. Ferreira, Tolas- Lousada (13.15), Mia 
Mel-Sousense, Valonguense-Calç. Oldroes 
(13.15), lksense-S. Maninho (17.15 - Mun. Ra-
bada), lixa-Gondomar. logos às 15 horas. 
Frisai - Liga - Soo loas-Quina Lombos 
(18.30). Olivais-Boavista (18), Gualtar-Bwi-
nhosa (17.30), Braga-Benfica (16), Módicus-
Fundão (18), Rio Ave-L Porto Salvo (18). 
Hóquei ene Patina - 1.* Divisão Nacional - 
Sporting-Olveirense (16), HC Braga-Juv Viana 
(17), Paço Arcos-Física (18), SanJoanense- HA 
Cambra (18), Tu rguel-Benfica (21). Candelaria-
AD Valongo (22). 
Râguebi - Taça das NaçOes (Hong Kong) - Por-
tugal-Zimbabué (14). 
Divisão de Honra - Académica-Direito (11), Ar-
cos Vaidevez-Cascais (15.30), CDUP-Agrono-
mia (18). 
Vekelbel -1' ~são Nacional - Sp. Espinho-
Vilacondense (15.30), Esmoriz-CA Madalena 
(17). Caldas-V. Gurmaraes (17), Leixões-G Bas-
tardo (17), Castelo Mala-Ac. S. Mamede (18), At 
Espinho-Benfica (18). 
Ohm« - Inana - Às 9.30 horas, assembleia-
geral ordinária da Federaçao de Trlatlo de Por-
tugal, no auditório do Comité Olímpico de Por-
tugal 

Página 73



A74

  Tiragem: 75721

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 13,23 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61961701 21-11-2015 | Ataque

Portistas, sob a batuta do internacional Gilberto Duarte, têm tido razões de sobra para festejar neste ano 

F. C. Porto está demolidor no campeonato, registando o pleno de vitórias em 

12 jogos, e também brilha na Champions, onde hoje defronta os espanhóis do La Rioja 

Este dragão só sabe 
jogar para ganhar 
Arnaldo Martins 

desporto@jn.pt  

► Em ano de transição, o F. C. 
Porto continua fulgurante no 
campeonato nacional de an-
debol, somando vitórias 
atrás de vitórias. Os dragões 
lideram a prova, com o pleno 
de triunfos em 12 jogos, con-
tabilizando 36 pontos, mais 
sete do que a dupla Sporting 
e Benfica, que tem menos 
um jogo. Nem com a saída de 
Ljubomir Obradovlc, sérvio 
que orientou os dragões de 
2009 até à última época, ten-
do conquistado seis campeo-
natos e deixado uma marca 
vincada de rigor e profissio-
nalismo, os heptacampeões 
abrandaram, como atestam 
os atuais resultados, desta-
cando-se as vitórias com os 
rivais Sporting (26-27), Ben-
fica (30-25) e ABC (32-27). 

Os portistas mostram-se 
determinados a manter a he-
gemonia no plano interno, 
agora sob o comando de Ri-
cardo Costa, ex-jogador dos 
azuis e brancos e adjunto de 
Obradovic. O jovem técnico, 
38 anos, foi a aposta dos diri-
gentes e a opção tem vindo a 
dar frutos, com o E C. Porto a 
apresentar um andebol de 
qualidade, objetivo e agres-
sivo, no processo ofensivo e 
defensivo. 

O internacional Gilberto  

Duarte, pois claro, continua 
a ser a pedra de toque, assu-
mindo-se como o coração da 
equipa e desequilibrador 
nos momentos de decisão, 
resistindo, para já, ao assédio 
dos "tubarões" europeus, 
que, nos últimos anos, leva-
ram Wilson Davyes, Tiago 
Rocha, José Costa e João Fer-
raz. 

Nas suas fileiras, o F. C. 
Porto apresenta, porém, ou-
tros jogadores de eleição, 

MAIS CINCO 
EQUIPAS 
IMBATÍVEIS 

Nas outras modalidades de pa-
vilhão, há mais cincos equipas 
que se apresentam 100% vito-
riosas. O domínio pertence cla-
ramente ao Benfica, que ven-
ceu todos os jogos nos cam-
peonatos de basquetebol, vo-
leibol, futsál e hóquei em pa-
tins. Nesta última modalidade, 
encontra-se a outra equipa que 
só sabe ganhar: a Oliveirense. A 
formação de Oliveira de Aze-
méis, que neste ano apostou 
forte na construção do plantei, 
tem sete vitórias em sete jor-
nadas no campeonato, e hoje 
joga com o Sporting, em Mafra. 
Um bom teste. 

desde os guarda-redes Alfre-
do Quintana e Hugo Lauren-
tino, passando pelos pivôs 
Alexis Borges e Daymaro Sa-
lina, o experiente ponta di-
reita e capitão Ricardo Mo-
reira e os reforços Rui Silva 
(ex-Sporting) e António 
Areia (ex-Benfica). E há jo-
vens que cada vez mais são 
uma certeza no futuro do an-
debol português como o de-
fesa central Miguel Martins, 
que antevê maiores dificul-
dades para os portistas. "To-
das as equipas querem ga-
nhar ao E C. Porto", salientou 
o jovem, antes da última vi-
tória (37-25), a meio da se-
mana, sobre o Aguas Santas. 

•Hoje (18 horas, transmis-
são no Porto Canal), segue 
se o jogo da Liga dos Cam-
peões, frente aos espanhóis 
do La Rioja, que lideram o 
Grupo C. Em caso de vitória, 
os portistas igualam a forma-
ção espanhola e continuam a 
sonhar com o apuramento 
para os oitavos. "Acima de 
tudo, o jogo tem de ser uma 
festa para o clube e o ande-
bol português. Estamos na 
oitava jornada e podemos vir 
a qualificar-nos. Tivemos 
mérito em chegar ao ponto 
de decisão e esperamos que 
os adeptos compareçam em 
força, porque precisamos 
deles', disse Ricardo Costa, 
na antevisão da partida. • 
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Quase todos os 
títulos de Raul 
Santos foram 
conquistados 
ao serviço 
do F. C. Porto 

Património 
Nacional 

Em boa 
hora decidiu 
fazer mira 
aos cestos 
► Não se pode dizer que Raul Santos tenha tido uma 
carreira longa no basquetebol, mas o palmarés gordo 
prova que a qualidade nem sempre depende da quan-
tidade. "Em Paredes, não havia muito desporto fede-
rado. Tenteio andebol, mas não me convenceu. De-
pois, houve um antigo jogador que começou a dar trei-
nos, eu experimentei e gostei, mas já comecei perto 
dos 20 anos. Foi quase um acaso", recorda. 

Três campeonatos, três Taças de Portugal, duas Su-
pertaças e uma Taça da Liga são o rosto mais visível de 
um percurso cheio, cifrado em 60 internacionaliza-
ções, que nem o trabalho simultâneo na Câmara de Pa-
redes beliscou. Hoje, o ex-poste, de 2,02 metros, con-
fessa que o dragão ocupará sempre "um lugar espe- 

cial", justificado pela costela azul e branca que lhe vem 
da infância e pela estreita ligação entre o clube lidera-
do por Pinto da Costa e os títulos que lhe preenchem 
o palmarés - excluindo um Torneio dos Campeões ao 
serviço do Ginásio Clube Figueirense, todos os outros 
troféus foram erguidos com as cores do F. C. Porto. 

Por isso, exibe a primeira camisola com que foi cam-
peão como o objeto mais marcante da carreira e ainda 
recorda um jogo para as competições europeias, fren-
te a uma equipa da Macedónia, em que saiu do banco 
para assinar um fartote de pontos e selar a vitória. E 
agora? Bom, o trabalho como treinador (coordenador 
masculino do Lousada e adjunto da seleção de sub-18) 
sempre dá para enganar as saudades. ANA TULHA 

BilhetePessoal 
Passe Curto 
Nome: Raul Carlos de Sousa Mo-
reira Nogueira dos Santos 
Naturalidade: Luanda (Angola) 
Idade: 20/07/1987 (48 anos) 
Clubes que representou: ABC 
Paredes, Vasco da Gama, F. C. Por-
to, Leiria Basket, Ginásio Clube Fi-
gueirense PrIndpals títulos: três 
campeonatos, três Taças de Portu-
gal, duas Supertaças 
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Opinião 
Jorge Pedro» Faria 
Editor 

\ão há mesmo 
coincidências. 

uito menos com 
a bola nos pés 

p
ortugal pode gabar-se de ser o primeiro 
país a ter, em simultâneo, o melhor fute-
bolista, o melhor jogador de futsal e o 
melhor atleta de futebol de praia do 

Mundo. Não há coincidências. Muito menos com 
a bola nos pés. O mérito vai, naturalmente, para 
Cristiano Ronaldo, Ricardinho e Madjer. São, de 
facto, três desportistas de eleição, que, ao longo 
de carreiras construídas com enorme dedicação 
e inúmeros sacrifícios, conseguiram elevar à 
máxima potência as inúmeras qualidades gené-
ticas com que nasceram. Mas o mérito não é ape-
nas deles. É, também, de todos os colegas, trei-
nadores e dirigentes que os ajudaram a crescer 
e a tornarem-se referências nas respetivas mo-
dalidades. 

A Federação Portuguesa de Futebol podia 
dormir à sombra desses sucessos. Era o cami-
nho mais fácil. No entanto, o executivo liderado 
por Fernando Gomes sabe que adotar essa estra-
tégia seria matar a galinha dos ovos de ouro. Por 
isso, os responsáveis federativos continuam fo-
cados em ganhar o futuro, adotando e desenvol-
vendo estratégias na área da formação dos fute-
bolistas que garantam seleções de qualidade e o 
aproveitamento de tanto talento emergente. Os 
recentes resultados averbados pelas seleções jo-
vens - com os sub-21, de Rui Jorge, à cabeça -
são a prova fiel desse pedaço de bom caminho 
que está a ser trilhado e em que a Cidade do Fu-
tebol, cuja conclusão está prevista para o primei-
ro semestre do próximo ano, é uma âncora há 
tanto tempo desejada. 

No entanto, nem tudo são rosas. A formação 
de novos árbitros, por exemplo, necessita de ser 
delineada e executada com a mesma ambição. E 
ainda há muito - quase tudo - por fazer nesse se-
tor. 

P.S. - É um prazer ver jogar a equipa de andebol do E 
C. Porto. E nem o lotado calendário dos azuis e brancos, 
graças à desgastaste mas enriquecedora participação 
na Liga dos Campeões. rouba brilho e eficácia à equipa 
superiormente diriglkpelo Wein técnico Ricardo Cos-
ta. Também não há coincidências coma bola nas mãos... 
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Andebol: FC Porto vence líder La Rioja na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=683520f0

 
Equipa portista mantém-se nos primeiros lugares, na luta pelo apuramento
 
 há 2 minutos
 
 A equipa de andebol do FC Porto conseguiu neste sábado uma importante vitória sobre os espanhóis
do Naturhouse La Rioja (35-31) que lhe permite partilhar o comando do grupo C, com o seu
adversário desta noite e com os bielorrussos do Meshkov Brest, com 12 pontos.
 
 No Dragão Caixa, a equipa de Ricardo Costa somou a sexta vitória em oito jornadas, e já vencia ao
intervalo, embora pela margem mínima (15-14). Com o cubano Cuni Morales em destaque na
finalização (sete golos), o campeão português esteve quase sempre no comando da partida e impôs a
segunda derrota aos espanhóis, que na próxima jornada recebem precisamente a outra equipa que
luta pela qualificação, o Meshkov Brest.
 
 Eis os jogadores utilizados pelo FC Porto: Alfredo Quintana e Hugo Laurentino; Gilberto Duarte (4),
Cuni Morales (7), Gustavo Rodrigues (4), Miguel Martins (4), Rui Silva (2), Daymaro Salina (1), Nuno
Gonçalves, Ricardo Moreira (2), Alexis Borges (2), Hugo Santos (2), António Areia (5), Nuno Roque
(3), Michal Kasal e Jordan Pitre.
 
 Ao intervalo: 15-14.
 
 Classificação do grupo C: Naturhouse La Rioja, Meshov Brest e FC Porto, 12 pontos; Chekhovskie
Medvedi, 6; Vojvodina, 4; Tatran Presov, 2.
 
Redação
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Bueno estreou-se a marcar na vitória do FC Porto nos Açores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9bee3909

 
Por Adriana Reis 21/11/2015 - 19:51 (actualizado às 21:50) O avançado estreou-se a marcar com a
camisola dos "dragões" frente ao Angrense, nos 16 avos-de-final da Taça de Portugal. Varela foi titular
na equipa do FC Porto que jogou no terreno do Angrense Francisco Leong/AFP Foram precisos apenas
treze minutos para o marcador funcionar num jogo em que só deu FC Porto, mas sem grandes
mostras de qualidade da equipa composta por habituais suplentes e que conseguiu vencer por 2-0 o
Angrense, clube que compete no terceiro escalão do futebol nacional e lidera a série E do campeonato
de Portugal. Dois golos de Alberto Bueno, os primeiros com a camisola do FC Porto, garantiram aos
"dragões" a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal. Os visitantes entraram em jogo com
vontade de chegar a um golo madrugador e foi valendo a intervenção de David Dinis, guarda-redes
dos açorianos, em lances de perigo aos 5' e 11'. O marcador viria a alterar-se dois minutos depois:
Ángel cruzou da esquerda para Bueno, que cabeceou para o primeiro golo dos "dragões". A resposta
surgiu aos 23' com o Angrense a fazer o seu primeiro remate. O jogo adormecia à medida que o
cronómetro ia avançando e depois de algumas tentativas para aumentar a vantagem, o segundo golo
do FC Porto chegou aos 39'. Novamente Bueno e novamente um cruzamento pela esquerda. Osvaldo
cruzou, Bueno recebeu de peito no coração da área e o avançado espanhol rematou de primeira. Na
segunda parte, só o guarda-redes Dinis, de 37 anos, impediu o 3-0 do FC Porto. Primeiro num golo
quase certo de Varela (47') e mais tarde, aos 63', num remate de Evandro que chegou isolado à baliza
do Angrense. Aos 80', festejou-se a pulmões em Angra do Heroísmo, mas o golo acabou anulado. O
avançado Pedro Aguiar fê-lo, indiscutivelmente, com a mão. Os "dragões" ainda tiveram mais uma
oportunidade de marcar, mas o defesa Gonçalo Valadão cortou a bola ao segundo poste, numa jogada
em que só faltou mesmo o desvio de Varela. A partida terminou em 2-0, resultado natural e justo para
o FC Porto, que já não jogava nos Açores há quase 13 anos. O Angrense, que voltou a receber um
"grande" do futebol português - algo que não acontecia há 55 anos, quando defrontou o Benfica para
a Taça de Portugal -, regista assim tanto a primeira derrota da temporada como a primeira em casa
em mais de um ano. Resultados dos 16 avos-de-final da Taça de Portugal Portimonense (II)-
Belenenses, 3-2 AC Malveira (CP)-Feirense (II), 0-1 Trofense (CP)-Académica, 0-0 (1-4 g.p.) Benfica
Castelo Branco (CP)-Gil Vicente (II), 1-3 Arouca-D. Chaves (II), 0-0 (6-5 g.p.) Angrense (CP)-FC
Porto, 0-2 Sporting-Benfica, 2-1 (a.p.) Domingo Fafe (CP)-Penafiel (II), 14h Casa Pia (CP)-Vitória de
Setúbal, 15h Nacional-Cova da Piedade (CP), 15h D. Aves (II)-União da Madeira, 15h Boavista-
Operário (CP), 15h Caldas (CP)-Estoril, 15h Amarante (CP)-Marítimo, 15h Farense (II)-Sp. Braga, 18h,
SP-TV1 P. Ferreira-Rio Ave, 20h, SP-TV1 Texto editado por Jorge Miguel Matias
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FC Porto apanha líderes na Liga dos Campeões de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5425c55c

 
Por Lusa 21/11/2015 - 21:47 Triunfo (35-31) em casa sobre o Naturhouse La Rioja, de Espanha. O FC
Porto venceu os espanhóis do Naturhouse La Rioja, por 35-31, em partida da oitava jornada do grupo
C da Liga dos Campeões de andebol, o que permitiu aos 'dragões' chegarem à liderança partilhada da
'poule'. Com este resultado, os dragões mantêm-se na luta pela passagem à fase seguinte da
competição, tendo que medir forças na próxima semana (26 de Novembro, fora) com os russos do
Chekhovskie Medvedi, na nona e penúltima ronda desta fase. Naturhouse La Rioja, Meshkov Brest e
FC Porto têm todos 12 pontos a duas jornadas do fim. Na partida deste sábado, a equipa orientada
por Ricardo Costa acabou por justificar o triunfo, pois manteve o equilíbrio na primeira parte do
encontro, chegando ao intervalo com uma vantagem de um golo (15-14), mas disparando no
marcador na segunda metade, altura em que chegou a construir uma vantagem de seis golos. Os
'dragões' entraram no jogo de forma mais assertiva que o adversário - que até este desafio só tinha
perdido um jogo oficial na época - , mantendo uma vantagem de dois golos sem resposta até aos oito
minutos, fruto de um posicionamento defensivo irrepreensível. No entanto, a reação do conjunto
espanhol fez a partida reequilibrar-se, com Cuni Morales em destaque na formação da casa, e Garcia
Rubio, no conjunto forasteiro, a contribuírem com vários golos para que ao intervalo se registasse os
15-14. No regresso do descanso, os 'dragões' entraram com tudo, e com uma eficácia tremenda
conseguiram, em pouco tempo, cavar um fosse no marcador de três golos de vantagem. Tal como no
primeiro tempo, o La Rioja conseguiu reagir, voltando a empatar a 17-17, mas no último terço do
jogo, o conjunto do país vizinho começou a vacilar defensivamente, permitindo ao FC Porto, com uma
série de golos consecutivos, lograr um adianto de 34-28, a cinco minutos do final. Os espanhóis ainda
conseguirem reduzir a margem nos últimos minutos, mas a vitória do FC Porto já não sofreria
qualquer ameaça.
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  Corte: 1 de 1ID: 61961489 21-11-2015

ANDEBOL. O Colégio de Gaia, 
líder do Campeonato Nacional 
feminino, defronta hoje e 
amanhã, em Helsinquia, as 
finlandesas do HIFK, nas duas 
mãos da 3.' eliminatória da 
Taça Challenge. 
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DETERMINADO. Ricardo Moreira quer ser competente e vencer 

PONTA DIREITO ALBERT ROCAS, 
CAMPEÃO MUNDIAL PELA 
ESPANHA, É BAIXA NO DUELO 
IBÉRICO DO DRAGÃO CAIXA 

AN DEBOL 

FC PORTO NO MAIOR 
nESAFIO DA ÉPOCA 
Vitória na receção ao 
La Rioja pode ser decisiva 
para passar ao playoff 
da Liga dos Campeões 

ALEXANDRE REIS 

ra É com grande entusiasmoque 
o FC Porto parte hoje (18h00, no 
Dragão Caixa) à procura do triun-
fo na receção ao Naturhouse La 
Rioja, de modo a continuar a de-
pender de si próprio na passagem à 
fase seguinte da Liga dos Cam-
peões, na 8.3 ronda do Grupo C. 

Face à derrota em Espanha 
(23 - -30) e ao saldo negativo nos 

jogos frente ao campeão da Bie - 
lorrússia - triunfo (29-28) no 
Porto e derrota (27-34) em Brest 
-, os dragões não podem perder 
pontos, pois os dois primeiros 
lugares na série garantem o 
playoff de acesso aos oitavos - 
de- final da competição. 

"É o maior desafio da época e 
temos de ser competentes. O ad-
versário vai fazer o jogo habitual, 
baseado no ataque posicional. É 
assim que têm jogado", conside- 

rou Ricardo Moreira, ponta do 
heptacampeão nacional. 

O momento do 2.° classificado 
na Asobal (a 1 ponto do líder Bar-
celona), que deverá viajar até à In-
victa com mais de uma centena de 
aficionados, não é famoso, devido 
às baixas do central Pablo Cacheda 
e do extremo direito Albert Rocas, 
enquanto o pivô Rubén Garabaya, 
o extremo esquerdo Ángel Fer- 

nánclez e o lateral esquerdo sueco 
Philip Stenmalm têm treinado li-
mitados. O treinador do La Rioja, 
Jesús Javier, está ciente das difi-
culdades: "Se ganharmos qualifi-
camo-nos, mas se perdermos fica 
tudo muito complicado. O triunfo 
em Logrofío não serve de referên-
cia, poiso FC Porto dominou. Tem 
mais potencial físico do que aquilo 
que conseguiu mostrar." 
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~=11~111~1~ 
TAÇA CHALI ENGE 

ABC em final 
antecipada 
Jz O ABC também joga hoje 
(17h00) cartada decisiva na 1.4  
mão da 3.ª ronda da Taça Challen-
ge , defrontando o Odorhei, na 
Roménia, o mesmo adversário 
que derrotou a turma de Braga na 
final da mesma competição euro -
peia da época transata. 

O conjunto viajou ontem via 
Frankfurt, passando por 5 horas de 
espera no aeroporto alemão, o que 
tornou a viagem cansativa, mas al-
guns atletas como André Gomes 
aproveitaram para consultar a in-

- ternet, pondo a leitura em dia e es-
tudarem, pois alguns jogadores -
frequentam cursos superiores. o 

GRUPO C 
8.a jornada 

FC PORTO (POR) 18h00 LA RIOJA(ESP) 

M. BREST (81E) 15h00 T. PRESOV (ESQ) 

MEDVEDI (RUS) 34-30 VONODINA (SER) 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E Dcmcs 

LA RIOJA 12 7 6 O 1 218-184 

M. BREST 10 7 5 O 2 225484 

FC PORTO 10 7 5 O 2 195-189 

O C. MEDVEDI 6 8 3 O 5 215-231 

VOJVODINA 4 8 2 O 6202.235 

T. PRESOV 2 7 1 O 6170.202 
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'MAIS UMA HORA NO CONTINENTE 

CLASSIFICAÇÃO 
P.IVE D GMGS 

(P FC PORTO 36 12 12 O O 392-279 
°SPORTING 29 11 9 O 2 370.282 

4)'? BENFICA 29 11 9 O 2 325-268 

09  ABC 27 11 8 O 3 342-320 

02  Á. SANTAS 26 12 7 O 5 332-332 

09  MADEIRA SAD24 11 6 1 4 306.299 

(12  AVANCA 19 11 4 O 7 260-296 

CAMPEONATO NACIONAL 

Leões e águias para ganhar 
Depois da vitória (37-25) fácil 

do invicto PC Porto na receção ao 
Águas Santas, a 12.ª  jornada do 
Campeonato prossegue hoje, com 
os candidatos Sporting e Benfica a 
serem obrigados a ganhar. 

Os leões recebem o AC Fafe no 
Pavilhão do Ginásio do Sul, em 
Almada, e as águias deslocam-se 
ao Pavilhão Municipal do Formi-
gueira, na Maia. Quanto ao ABC, 
adiou a visita do Belenenses para 
12 de janeiro, devido às provas eu-
ropeias. 

Em declarações ao canal dos 
leões, o internacional Bosko Bjela-
novic manifestou-se confiante na 
vitória: "Somos superiores ao ad-
versário e temos de o demonstrar  

em campo. É um adversário com-
plicado, que já na primeira volta 
causou dificuldades, embora o 
sultado não o tenha transparecido. ABC 12 jan. BENELENSES 
É esperar um bom início de segun- FC PORTO 37-25 AGUAS SANTAS 

da volta, se possível com uma vi-
tória e uma boa exibição." 

Já o treinador do Benfica, Ma - 
riano Ortega, quer vencer o Maia 
ISMAI para recuperar psicólogi - 
eamente a sua equipa: "Depois da 
derrota frente ao Sporting, que-
remos ganhar este jogo. O adver-
sário criou dificuldades na época 
transata, mas nós acreditamos no 
triunfo." 4)9  SP. HORTA 16 11 2 1 8 265-323 

Destaque aindapara a receção do 
Madeira SAD ao Passos Manuel e do 4v,  AC FAFE 15 11 1 2 8 278-324 

Sporting da Horta ao Avanca. BELENENSES 13 11 1 O 10 249-308 

ANDEBOL 
Jornada 12 
MADEIRA SAD 17h00 P MANUEL 

SPORTING 1630 AC FAFE 

MAIA/ISMAI 19h00 BENFICA 
SP. HORTA 21h00* AVANCA 

° P. MANUEL 18 11 3 1 7 273-317 

02  MAIA ISMAI 16 11 2 1 8 289-333 
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:.: Taça Challenge: ABC "vinga-se" do carrasco romeno
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d1f79f36

 
O ABC foi este sábado à Roménia bater o Odorhei por 25-24 e vingar-se do carrasco romeno que
impediu os minhotos de chegarem à conquista precisamente da Taça Challenge, prova para a qual
ambas as formações jogaram hoje O ABC foi este sábado à Roménia bater o Odorhei por 25-24 e
"vingar-se" do carrasco romeno que impediu os minhotos de chegarem à conquista precisamente da
Taça Challenge, prova para a qual ambas as formações jogaram hoje. Em maio, os pupilos de Carlos
Resende haviam vencido em Braga por 32-28 mas acabaram por entregar o troféu ao adversário,
perdendo a segunda mão da final por 32-25. Agora, o "destino" foi diferente com o ABC a conseguir
vencer em terreno alheio por um golo apenas e catapultado pelos cinco golos de Fábio Antunes. O
macedónio Goce Ojleski, a alinhar pelo Odorhei, foi o melhor marcador do jogo com sete golos
apontados. A segunda mão está marcada para o Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, no dia 28 às 18
horas. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Sporting bate Fafe sem problemas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c6c900b1

 
O Sporting recebeu e venceu o Fafe, por expressivos 38-21, em jogo a contar para a 12.ª jornada do
campeonato nacional. Pedro Solha e Fábio Magalhães destacaram-se com seis golos cada pelos leões.
Com este resultado, o conjunto verde e branco segura o segundo lugar ex aequo com o Benfica, sendo
que os dois rivais figuram na tabela com 32 pontos em 12 encontros, menos quatro que o campeão FC
Porto. Consulte os resultados e a classificação. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Liga dos Campeões: FC Porto no maior desafio da época
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=47017fc2

 
É com grande entusiasmo que o FC Porto parte hoje (18h00, no Dragão Caixa) à procura do triunfo na
receção ao Naturhouse La Rioja, de modo a continuar a depender de si próprio na passagem à fase
seguinte da Liga dos Campeões, na 8.ª ronda do Grupo C. Face à derrota em Espanha (23--30) e ao
saldo negativo nos jogos frente ao campeão da Bielorrússia - triunfo (29-28) no Porto e derrota (27-
34) em Brest -, os dragões não podem perder pontos, pois os dois primeiros lugares na série
garantem o playoff de acesso aos oitavos-de-final da competição. "É o maior desafio da época e temos
de ser competentes. O adversário vai fazer o jogo habitual, baseado no ataque posicional. É assim que
têm jogado", considerou Ricardo Moreira, ponta do heptacampeão nacional. Omomento do 2.º
classificado na Asobal (a 1 ponto do líder Barcelona), que deverá viajar até à Invicta com mais de uma
centena de aficionados, não é famoso, devido às baixas do central Pablo Cacheda e do extremo direito
Albert Rocas, enquanto o pivô Rubén Garabaya, o extremo esquerdo Ángel Fernández e o lateral
esquerdo sueco Philip Stenmalm têm treinado limitados. O treinador do La Rioja, Jesús Javier, está
ciente das dificuldades:"Se ganharmos qualificamo-nos, mas se perdermos fica tudo muito
complicado. Otriunfo em Logroño não serve de referência, pois o FCPorto dominou. Tem mais
potencial físico do que aquilo que conseguiu mostrar." Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Sporting e Benfica obrigados a ganhar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a922d00c

 
Depois da vitória (37-25) fácil do invicto FC Porto na receção ao Águas Santas, a 12.ª jornada do
Campeonato prossegue hoje, com os candidatos Sporting e Benfica a serem obrigados a ganhar. Os
leões recebem o AC Fafe no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada, e as águias deslocam-se ao
Pavilhão Municipal do Formigueira, na Maia. Quanto ao ABC, adiou a visita do Belenenses para 12 de
janeiro, devido às provas europeias. Em declarações ao canal dos leões, o internacional Bosko
Bjelanovic manifestou-se confiante na vitória:"Somos superiores ao adversário e temos de o
demonstrar em campo. É um adversário complicado, que já na primeira volta causou dificuldades,
embora o resultado não o tenha transparecido. É esperar um bom início de segunda volta, se possível
com uma vitória e uma boa exibição." Já o treinador do Benfica, Mariano Ortega, quer vencer o Maia
ISMAI para recuperar psicologicamente a sua equipa:"Depois da derrota frente ao Sporting, queremos
ganhar este jogo. O adversário criou dificuldades na época transata, mas nós acreditamos no triunfo."
Destaque ainda para a receção do Madeira SAD ao Passos Manuel e do Sporting da Horta ao Avanca.
Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Benfica aplica-se para derrotar o Maia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b856a588

 
O Benfica teve de se aplicar para levar de vencido o Maia por apenas dois golos, 31-29, em partida da
12.ª jornada do campeonato nacional. Em encontro no Pavilhão Municipal do Formigueiro, os maiatos
até foram para o intervalo a vencer (17-16) mas um Javier Borragan inspirado - apontou sete golos -
contribuiu decisivamente para o regresso às vitórias do Benfica após a derrota no dérbi com o
Sporting na ronda anterior. Na tabela classificativa, a equipa da Luz permanece no terceiro posto com
os mesmos 32 pontos do segundo melhor colocado, Sporting. Consulte os resultados e a classificação.
Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Taça Challenge: resultados dos clubes portugueses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=64caf36d

 
TAÇA CHALLENGE 3.ª ronda 1.ª mão Odorhei-ABC, sábado às 17 horas IBV Vestmannaeyjar-Benfica,
dia 27 às 20 horas 2.ª mão ABC-Odorhei, dia 28 às 18 horas Benfica-IBV Vestmannaeyjar, dia 28 às
19.30 horas Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Federação ambiciona criação de seleção de andebol de praia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2015
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6d8ebd0c

 
21-11-2015 13:25
 
 Em Angola, o andebol de praia é movimentado por grupo de ex-andebolistas, juízes e técnicos.
 
 Andebol de praia
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 O presidente de Direcção da Federação Angolana de Andebol, Pedro Godinho, ambicionou este
sábado, em Luanda, a criação de selecções nacionais com vista a participação do país em provas
internacionais de andebol de praia.
 
 Falando durante a abertura do curso de treinadores que decorre até quarta-feira (dia 24), na Galeria
dos Desportos, o responsável manifestou a pretensão pessoal de trabalhar em prol desta especialidade
visando ver Angola a competir no mundial dentro de dois a três anos.
 
 Por isso, considerou a presente sessão de formação como o primeiro passo para se atingir o
objectivo, uma vez que permitirá os agentes inovar as técnicas de treinamento, movimentação dos
atletas e as regras deste desporto.
 
 Pedro Godinho fez saber que o seu elenco disponibilizará todos meios possíveis para a criação de
núcleos de andebol de praia para facilitar a organização de províncias e outros torneios, tendo em
conta obtenção de jogadores habilidosos para a futura selecção nacional.
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Colégio de Gaia em vantagem na primeira mão da Taça Challenge
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21-11-2015 17:13
 
 Ao intervalo, as gaienses estavam empatadas a 19-19.
 
 Portuguesas venceram em Helsínquia o HIFK
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Colégio de Gaia conquistou hoje uma importante vantagem na primeira mão da terceira
eliminatória da Taça Challenge em andebol feminino, ao vencer em Helsínquia o HIFK, por 36-29.
 
 Ao intervalo, as gaienses estavam empatadas a 19-19.
 
 Neste primeiro jogo da eliminatória, cuja segunda mão se disputa no domingo, também em
Helsínquia, destaque para Sandra Santiago, na qualidade de melhor marcadora do encontro e da
equipa lusa, com oito golos, seguida de Patrícia Lima, com sete.
 
 Nas finlandesas, Linda Cainberg foi a mais concretizadora, igualmente com sete golos.
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FC Porto mantém-se vivo na Champions
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21-11-2015 21:48
 
 Os Dragões têm ainda uma visita à Rússia e outra à Sérvia.
 
 Gustavo Rodrigues celebra um golo ao serviço da equipa de andebol do FC Porto
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto recebeu e venceu, este sábado, o La Rioja por 35-31, na oitava e antepenúltima jornada
do Grupo C da Liga dos Campeões em andebol, disputada no Dragão Caixa.
 
 Com sete golos, Yoel Morales foi o melhor marcador dos azuis e brancos.
 
 O FC Porto iguala assim o La Rioja e o Meshkov Brest na liderança do grupo, todos com 12 pontos, e
mantém-se na corrida pela qualificação à fase seguinte.
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Sporting bate Fafe sem problemas
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20:56 . Record
 
 Pedro Solha e Fábio Magalhães fizeram seis golos cada pelos leões...
 
 Por FLÁVIO MIGUEL SILVA - Record
O Sporting recebeu e venceu o Fafe, por expressivos 38-21, em jogo a contar para a 12.ª jornada do
campeonato nacional. Pedro Solha e Fábio Magalhães destacaram-se com seis golos cada pelos
leões.Com este resultado, o conjunto verde e branco segura o segundo lugar ex aequo com o Benfica,
sendo que os dois rivais figuram na tabela com 32 pontos em 12 encontros, menos quatro que o
campeão FC Porto.Consulte os resultados e a classificação.
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Liga dos Campeões: FC Porto no maior desafio da época
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 Ponta direito Albert Rocas, campeão mundial pela Espanha, é baixa no duelo ibérico do Dragão
Caixa...
 
 Por alexandre reis - Record
É com grande entusiasmo que o FC Porto parte hoje (18h00, no Dragão Caixa) à procura do triunfo na
receção ao Naturhouse La Rioja, de modo a continuar a depender de si próprio na passagem à fase
seguinte da Liga dos Campeões, na 8.ª ronda do Grupo C.Face à derrota em Espanha (23--30) e ao
saldo negativo nos jogos frente ao campeão da Bielorrússia - triunfo (29-28) no Porto e derrota (27-
34) em Brest -, os dragões não podem perder pontos, pois os dois primeiros lugares na série
garantem o playoff de acesso aos oitavos-de-final da competição."É o maior desafio da época e temos
de ser competentes. O adversário vai fazer o jogo habitual, baseado no ataque posicional. É assim que
têm jogado", considerou Ricardo Moreira, ponta do heptacampeão nacional.Omomento do 2.º
classificado na Asobal (a 1 ponto do líder Barcelona), que deverá viajar até à Invicta com mais de uma
centena de aficionados, não é famoso, devido às baixas do central Pablo Cacheda e do extremo direito
Albert Rocas, enquanto o pivô Rubén Garabaya, o extremo esquerdo Ángel Fernández e o lateral
esquerdo sueco Philip Stenmalm têm treinado limitados. O treinador do La Rioja, Jesús Javier, está
ciente das dificuldades:"Se ganharmos qualificamo-nos, mas se perdermos fica tudo muito
complicado. Otriunfo em Logroño não serve de referência, pois o FCPorto dominou. Tem mais
potencial físico do que aquilo que conseguiu mostrar."
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Taça Challenge: ABC em final antecipada
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08:33 . Record
 
 O conjunto viajou ontem via Frankfurt, passando por 5 horas de espera no aeroporto alemão...
 
 Por Record
O ABC também joga hoje (17h00) cartada decisiva na 1.ª mão da 3.ª ronda da Taça Challenge,
defrontando o Odorhei, na Roménia, o mesmo adversário que derrotou a turma de Braga na final da
mesma competição europeia da época transata.O conjunto viajou ontem via Frankfurt, passando por 5
horas de espera no aeroporto alemão, o que tornou a viagem cansativa, mas alguns atletas como
André Gomes aproveitaram para consultar a internet, pondo a leitura em dia e estudarem, pois alguns
jogadores frequentam cursos superiores.
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Sporting e Benfica obrigados a ganhar
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 Depois da vitória (37-25) fácil do invicto FC Porto na receção ao Águas Santas, a 12.ª jornada do
Campeonato prossegue hoje...
 
 Por Record
Depois da vitória (37-25) fácil do invicto FC Porto na receção ao Águas Santas, a 12.ª jornada do
Campeonato prossegue hoje, com os candidatos Sporting e Benfica a serem obrigados a ganhar.Os
leões recebem o AC Fafe no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada, e as águias deslocam-se ao
Pavilhão Municipal do Formigueira, na Maia. Quanto ao ABC, adiou a visita do Belenenses para 12 de
janeiro, devido às provas europeias.Em declarações ao canal dos leões, o internacional Bosko
Bjelanovic manifestou-se confiante na vitória:"Somos superiores ao adversário e temos de o
demonstrar em campo. É um adversário complicado, que já na primeira volta causou dificuldades,
embora o resultado não o tenha transparecido. É esperar um bom início de segunda volta, se possível
com uma vitória e uma boa exibição."Já o treinador do Benfica, Mariano Ortega, quer vencer o Maia
ISMAI para recuperar psicologicamente a sua equipa:"Depois da derrota frente ao Sporting, queremos
ganhar este jogo. O adversário criou dificuldades na época transata, mas nós acreditamos no
triunfo."Destaque ainda para a receção do Madeira SAD ao Passos Manuel e do Sporting da Horta ao
Avanca.
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Benfica aplica-se para derrotar o Maia
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 Ao intervalo, os maiatos triunfavam virtualmente por 17-16...
 
 Por FLÁVIO MIGUEL SILVA - Record
O Benfica teve de se aplicar para levar de vencido o Maia por apenas dois golos, 31-29, em partida da
12.ª jornada do campeonato nacional. Em encontro no Pavilhão Municipal do Formigueiro, os maiatos
até foram para o intervalo a vencer (17-16) mas um Javier Borragan inspirado - apontou sete golos -
contribuiu decisivamente para o regresso às vitórias do Benfica após a derrota no dérbi com o
Sporting na ronda anterior.Na tabela classificativa, a equipa da Luz permanece no terceiro posto com
os mesmos 32 pontos do segundo melhor colocado, Sporting.Consulte os resultados e a classificação.
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Liga dos Campeões: FC Porto bate Naturhouse
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 Com este resultado, as duas equipas ficam em igualdade pontual (12 pontos) no topo do grupo C da
Liga dos Campeões...
 
 Por FLÁVIO MIGUEL SILVA - Record
O FC Porto voltou a mostrar que tem argumentos para prosseguir na Liga dos Campeões. Os azuis e
brancos impuseram-se no Dragão Caixa, por 35-31, frente ao Naturhouse La Rioja, primeiro
classificado do grupo C da liga milionária.Cuni Morales destacou-se pelos heptacampeões nacionais,
com sete golos apontados num jogo que ao intervalo já era liderado pelo FC Porto, por 15-14.Com
este resultado, os pupilos de Ricardo Costa ficam em igualdade pontual com o adversário deste
sábado, o Naturhouse, tal como com o Brest, todos com 12 pontos.Confira os resultados e a
classificação.
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Comissão de gestão avançou para ocupar o vazio deixado pela demissão da direção de Rui Tavares e estará em funções até à convocação de eleições, em junho 

EDUARDO RESENDES 

1.0.1111 

Marítimo com comissão de gestão após 
demissão da direção de Rui Tavares 

EDUARDO RESENDES 

PROVIDÊNCIA 
CAUTELAR 
Rui Tavares 
apresentou uma 
providência 
cautela r 
invocando a 
ilegalidade da 
reunião, que foi 
prontamente 
rejeitada pelo 
presidente da 
mesa. 

CONSELHO 
FISCAL TAMBÉM 
DEMITIU-SE 
O presidente do 
Conselho Fiscal 
do Marítimo, 
Luís Nunes, 
também 
apresentou o 
seu pedido de 
demissão. 

Direção de Rui 
Tavares demite-se 
na iminência de ser 
destituída. Comissão 
de gestão vai gerir 
clube até às eleições 
NUNO MARTINS NEVES 

nunomneves@acorianooriental.pt  

Os destinos do Marítimo Sport 
Clube encontram-se nas mãos de 
urna comissão de gestão até ao fi-
nal da presente época desporti-
va, na sequência da demissão em 
bloco da direção liderada por Rui 
Tavares, na assembleia-geral ex-
traordinária que decorreu quar-
ta-feira à noite. 

A decisão de Rui Tavares, que 
foi eleito há quatro meses para o 
seu segundo mandato enquan-
to presidente dos 'azuis' da. Ca-
lheta, foi seguida pelo tesourei-
ro Pedro Nunes e surgiu na 
iminência dos sócios votarem o 
ponto 3 da ordem de trabalhos, 
que ia colocar à votação um pe-
dido de destituição da atual di-
reção. 

"Não estou aqui para ser enxo-
valhado, sendo assim peço a mi-
nha demissão, não faz sentido 
chegar a este ponto", afirmou o 
presidente do Marítimo. Já o te-
soureiro lamentou estarem "a le-
vantar questões sobre a minha 
pessoa, por sacanice e por mes-
quinhez e por isso estou farto. Não 
levo um tostão daqui". 

A situação precipitou-se depois 
dos sócios presentes terem de-
monstrado não estarem com a 
atual direção, como David Vieira, 
diretor da formação e um dos  

principais rostos da contestação. 
"São 33 pessoas descontentes con-
tigo que assinaram esta petição, 
Rui", afirmou. 

Outros sócios questionaram 
Rui Tavares se se sentia em con-
dições para continuar como pre-
sidente do clube, apesar de tam-
bém sublinharem que "o seu 
trabalho à frente do Marítimo 
também teve aspetos positivos". 

Coma demissão dos órgãos so-
dais, o presidente da mesa daAs-
sembleia-Geral, Liberal Carrei- 

ro, colocou à votação dos sócios 
a formação de uma comissão de 
gestão, que se manterá em fun-
ções até ao final da época des-
portiva, altura em que o clube irá 
a eleições. 

14 sócios votaram a favor da co-
missão de gestão, com sete, in-
cluindo os demissionários Pedro 
Nunes e Rui Tavares, a abste-
rem-se. 

Óscar Rocha, que até agora di-
rigia a secção de hóquei em patins, 
acumula aposição de presidente  

do clube, com David Vieira a to-
mar o lugar de tesoureiro e res-
ponsável pelo futebol de forma-
ção, Paulo Alexandre a assumir 
o futebol sénior, com Filomena 
Cabral e Nuno Miranda como vo-
gais da Direção. 

O Conselho Fiscal será forma-
do porJuvenal Martins, Gonçalo 
Costa e Teresa Raposo, enquanto 
a mesa da Assembleia continua-
rá a ser presidida por Liberal Car-
reiro, António Botelho e Sandro 
Mendonça.* 

"Era necessário terminar 
com o clima de crispação" 
Após a assembleia-geral extraor-
dinária, o novo presidente do Ma-
rítimo Sport Clube, Oscar Rocha, 
assumiu o rumo que a comissão 
de gestão pretende dar ao emble-
ma da Calheta. 

Para o homem que acumulará 
a presidência com a direção da 
secção de hóquei em patins, "va-
mos fazer o melhor neste período 
transitório, com linhas bem de-
finidas. Sabemos o que queremos 
e como fazer. Queremos estabi- 

lizar, dar credibilidade ao clube 
e fazer aquilo que nos compete, 
que é preparar o ato eleitoral". 

Sobre o resultado da reunião 
magna dos sócios, Óscar Rocha 
diz que a decisão foi soberana e 
que serve para terminar com o 
"clima de crispação que se viviano 
clube. Queremos apaziguar os 
ânimos, para que possamos tra-
balhar em paz", afirmando ainda 
que pretendem apurar com rigor 
as contas do clube. 

O responsável máximo pela co-
missão de gestão não quis, con-
tudo, comprometer-se com uma 
futura candidatura aos órgãos so-
ciais, previstos para junho, di-
zendo que "é algo que jamais te-
rei pensado, nem ninguém da 
comissão pensou. Não faz senti-
do: assumimos o desafio e vamos 
trabalhar nesse sentido. Daqui .a 
dois, três meses, poderemos pen-
sar nisso". 

Rui Tavares sai magoado 
Com sentimento de dever cum-
prido mas magoado. É assim que 
Rui Tavares assume que deixa o 
clube que presidiu nos últimos 
três anos. O dirigente demissio- Rui Tavares deixa clube magoado 

nário assume que deixa o Marí-
timo "tranquilo. Financeiramen-
te tem as suas contas em dia e tem 
dinheiro em caixa". 

Tavares assume que a formação 
do clube está "muito mais forte e 
organizada" e que deixa as quatro 
modalidades do clube (futebol, 
hóquei em patins, andebol e ci-
clismo) bem. "Não foi a melhor 
forma de sair e fico com a sensa-
ção que há pessoas que não me-
recem o tempo e o esforço que dei 
ao clube". 

Ainda assim, o presidente de-
missionário justifica a sua decisão 
pelo bem superior do Marítimo, 
desejando "as melhores das sor-
tes a quem me sucederá".• NMN 
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Desporto 
Comissão de 
gestão assume 
direção do 
Marítimo 

Demissão de Rui 
Tavares precipita 
decisão. Oscar Rocha 
assume a presidência 
PAGINA 22 
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ANDEBOL
| Redacção | 

A comitiva do ABC/UMinho
chega esta manhã à roménia,
onde vai reencontrar, amanhã,
o Odorhei, em jogo da primeira
mão da terceira eliminatória da
Taça Challenge.

Depois da viagem até Frank-
furt para uma escala de cinco
horas seguiram-se mais duas ho-
ras e meia até Bucareste, para
mais cinco horas de viagem de
autocarro até Odorhei, cidade
romena onde amanhã, a partir
das 18 horas locais, menos duas
em Portugal, defronta o Odorhei.

Taça Challenge

ABC/UMinho chega hoje à Roménia

DR

Comitiva do ABC/UMinho no Aeroporto de Frankfurt
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Andebol Nacional Juvenis Zona 6 1.3  fase (5.a  jornada): Albufeira-
Costa d'Oiro, 18-23; CCP Serpa-Évora AC, 23-21; AC Sines-Zona Azul, 
17-30. Classificação: 1.° CCP Serpa, 18 pontos. 2.° Zona Azul, 15. 
3.° Costa d'Oiro, 12. 4.° Évora, 10. 5.° AC Sines, 7.7.° Redondo, 3. 
Próxima jornada (21/11): Zona Azul-CCP Serpa; Redondo-AC Sines; 
Costa d'Oiro-Évora AC. 
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Andebol 3.a  Divisão Realiza-se na tarde de amanhã, sábado, a 
quarta jornada do Campeonato Nacional de Seniores Masculinos 
3.a  Divisão em Andebol, zona 5, com os jogos entre o CCP Serpa 
e o lagoa (Pavilhão Carlos Pinhão, às 17 horas) e a Zona Azul de 
Beja frente ao Vela de Tavira (Pavilhão de Santa Maria, às 17 e 
30 horas). 
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ABC/UMinho já está em terras romenas

Uma longa maratona
até chegar a Odorhei

A 
equipa do ABC/
/UMinho chegou 
ontem a Odorhei, 
na Roménia, já de 

madrugada, depois de 
um dia intenso que co-
meçou de manhã e ter-
minou passadas quase 15 
horas. Amanhã, recorde-
-se, a formação bracren-
se defronta o adversário 
romeno em partida da 
primeira mão da tercei-
ra ronda da Taça Chal-
lenge, numa reedição da 
final da temporada pas-
sada, desfavorável aos 
portugueses. 

O primeiro voo dos 
academistas com desti-
no a Frankfurt partiu do 
Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro, no Porto, bem 
cedo e, em solo germâ-
nico, a comitiva teve de 
“entreter-se” durante as 
cinco horas de escala até 
embarcarem em novo voo 
rumo a Bucareste. 

De Frankfurt até à capi-
tal romena, a viagem pro-
longou-se durante duras 
horas. Chegados a Buca-
reste por volta da meia 
noite, o plantel do ABC/
UMinho teve, no entanto, 

Para este Odorhei-
-ABC/UMinho, Carlos 
Resende disse na passada 
quarta-feira esperar que 
os seus jogadores consi-
gam alcançar um bom 
resultado fora de portas 
e, já na capital minhota, 
decidir a eliminatória a 
favor da turma amare-
la, “vingando” a amarga 
derrota da última época 
desportiva e que custou 
o troféu ao ABC/UMi-
nho. O duelo tem início 
às 18h00, com arbitra-
gem dos húngaros Csaba 
Kekes e Pal Kekes.   

que percorrer mais alguns 
quilómetros de autocar-
ro até chegar finalmen-
te ao seu destino: foram 
mais cinco horas desde 
a capital da Roménia até 
Odorhei. 

Recuperadas as for-
ças de uma viagem ob-
viamente desgastante, o 
grupo às ordens do téc-
nico Carlos Resende trei-
na hoje no pavilhão do 
Odorhei, na habitual ses-
são de adaptação ao re-
cinto onde amanhã vai 
defrontar o emblema 
romeno. 

Comitiva do ABC fez uma escala de cinco horas em Frankfurt

D
R
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ABC/UMINHO
Depois de uma maratona 
de cerca de 15 horas, o ABC 
já se encontra na Roménia, 
onde joga amanhã.
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ANDEBOL
SAD-PASSOS MANUEL
NO INÍCIO DA 2.ª VOLTA

Em jogo da 12.ª ronda da I di-
visão masculina, que marca
o arranque da segunda volta,
o Madeira SAD (6.º) recebe
amanhã o Passos Manuel
(8.º). Na projeção, Marco Gil,
atleta dos insulares, releva
que «trabalhamos para al-
cançar o sucesso e estamos
confiantes na vitória», ape-
sar do adversário ter «bons
jogadores, como Pedro Se-
queira e João Ferreira, e irá
nos criar dificuldades». Para
vencer, diz esperar «conti-
nuar a ter o apoio do nosso
público, como nos tem aju-
dado até aqui».
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Ricardo Vasconcelos, natural 
de Penedono, foi o treinador es-
colhido para liderar uma nova 
equipa, que surge no âmbito de 
um projeto que a federação in-
glesa de andebol chama de “En-
gland Men’s under 20/21”.
A iniciativa tem como objetivo 
preencher a lacuna que existe no 
andebol da Grã-Bretanha entre 
os escalões de sub-18 e a equipa 
sénior, e que passa pela criação 
de  uma equipa que contará com 
atletas sub 20 e sub21 anos.
Ricardo Vasconcelos foi o es-
colhido para treinador princi-
pal, num projeto que passa pela 
realização de diversos estágios 
com o objetivo de dar aos joga-
dores, que serão escolhidos ten-
do por base o desempenho nas 
suas equipas, mais experiência 
competitiva.

  ANDEBOL 

RICARDO 
VASCONCELOS 
LIDERA PROJETO 
DA FEDERAÇÃO 
INGLESA 

Ricardo Vasconcelos (à drt.) lidera equipa técnica
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Vitória recebe Sporting
na Taça de andebol

A equipa de ande-
bol sénior do Vitó-
ria vai receber, no 

próximo dia 8 de Dezem-
bro, no pavilhão Antoi-
ne Velge, a formação do 
Sporting Clube de Portu-
gal. Este foi um dos en-
contros sorteados a con-
tar para a eliminatória 

dos 16-avos-de-fi nal da 
Taça de Portugal.

Os sadinos, que mili-
tam no escalão secundá-
rio da modalidade, vão 
enfrentar um Sporting 
(1ª divisão) que assume, à 
partida maior dose de fa-
voritismo para seguir em 
frente na prova.

Contudo, Taça é Taça e, 
garantida está, com cer-
teza, a presença de mui-
tos adeptos vitorianos no 
embate vindouro entre 
dois emblemas históricos 
do andebol português, que 
até há poucos anos atrás 
mediam forças entre a eli-
te da modalidade.
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A equipa sénior de ande-
bol do Sporting Clube de Es-
pinho irá defrontar o Andebol 
Clube de Fafe nos dezasseis-
avos de final da Taça de Por-
tugal, no dia 8 de dezembro, 
na Nave Polivalente. O sor-
teio realizado na terça-feira, 
na sede da Federação de 
Andebol de Portugal ditou 
que o Fafe, da 1.' Divisão, 
treinado pelo professor José 
António Silva seja o próximo 
adversário dos tigres. 

O Sporting Clube de Es-
pinho, orientado pelo profes-
sor Pedro Lagarto, passou aos 
dezasseis-avos de final da 
Taça de Portugal, ao bater o 
Clube Andebol Leça por 26-
25, em jogo disputado, no 
domingo, na Nave Poli-
valente. Os tigres passaram, 
assim, à próxima eliminató-
ria, onde estarão, também, os 
clubes da 1." Divisão, agen-
dada para 8 de dezembro. 

Eis o sorteio para os 
dezasseis avos de final (ter- 

ceira eliminatória) a realizar 
no dia 8 de dezembro: 

Boa Hora-SC Horta; Vela 
Tavira-ABC Braga; Estarreja 
ou Arsenal-FC Porto; Águas 
Santas-Naal Passos Manuel; 
Juve Lis-Benfica; Vitória FC-
Sporting; Póvoa Lanhoso-AA 
Avanca; ADA Maia/ Ismai-
Belenenses; Marienses-San-
joanense; São Bernardo-Alto 
Moinho; SC Espinho-AC 
Fafe; Benavente-Serpa; Sis-
maria-AA S. Mamede; Módi-
cas Sandim-Madeira Ande-
bol Sad; Camões-Xico An-
debol; S. Paio Oleiros-Maríti-
mo (Madeira). 

No sábado, a equipa 
sénior venceu o Carregai do 
Sal por 24-25, em jogo a con-
tar para o Campeonato Naci-
onal da 3.' Divisão. Os tigres 
continuam invictos, no quar-
to lugar, com menos três jo-
gos que o líder. 

Entretanto, a equipa de 
juvenis do Sporting Clube de 
Espinho alcançou a terceira  

posição da tabela classifica-
tiva do Campeonato Nacio-
nal da 1.' Divisão, ao bater o 
Penedono por 33-24 (16-9 ao 
intervalo). 

Por seu turno, a equipa de 
iniciados do Sporting Clube 
de Espinho perdeu em S. João 
da Madeira com a Sanjoa-
nense por 32-31 (15-17 ao in-
tervalo), em jogo do Campeo-
nato Nacional. 

A equipa de infantis mas-
culinos do Sporting Clube de 
Espinho bateu o Feirense "A" 
por 23-32 (12-15 ao interva-
lo), em jogo disputado no 
Pavilhão da Lavandeira, em 
Santa Maria da Feira. Por fim, 
a equipa A de minis do 
Sporting Clube de Espinho 
foi a S. João da Madeira ven-
cer a Sanjoanense "B" por 7-
35 (5-21 ao intervalo). 

Juvenis - Bruno Aguiar e 
Francisco Vasconcelos (guar-
da-redes); Jorge Ferreira (1 
golo), João Póvoa, Tiago Fon-
seca, Tiago Guedes (2 golos),  

António Pinto (14), Nuno 
Lima (1), João Soares, José 
Cruz, Leonardo Morgado, 
José Caetano (5), Tiago Soa-
res (1), João Furtado (7), Gui-
lherme Baptista (1) e Ivo 
Bernardo (1). Treinador: Má-
rio Lopes. 

Iniciados - Goncalo Lou-
reiro, Bruno Aguiar e Ruben 
Aguincha (guarda-redes); Fi-
lipe Ferreira, João Félix (1 
golo), Sérgio Maganinho (2), 
Pedro Salvador (4), André 
Sousa (6), Ricardo Silva (9), 
Bruno Lourenço (2), Bruno 
Castro (1), Emílio Figueiras 
(2), Manuel Melo, Gonçalo 
Pinto (1), Frederico Queirós 
(2) e Nuno Lima (1). Treina-
dor: Vítor Pinhal. 

Infantis - Gonçalo Lou-
reiro (guarda-redes); Filipe 
Ferreira, Igor Duarte (6 go-
los), João Félix (5), Bernardo 
Costa (1), Sérgio Maganinho 
(4), André Sousa (11), Miguel 
Loureiro, Emílio Figueiras (2), 
Nuno Pinto, Carlos Castelo,  

Gonçalo Silva (1), João Ta-
vares (1),Tiago Fonseca (1) e 
Luis Relvas. Treinador: Hugo 
Valente. 

Próximos jogos: 
Sporting Clube de Espi-

nho-Beira Mar (seniores mas-
culinos), sábado, às 19 horas, 
no Pavilhão Municipal Na-
poleão Guerra, em Cassufas 
(Anta); Sporting Clube de 
Espinho-CAIC (juniores mas-
culinos), domingo, às 18 ho-
ras, na Nave Polivalente de 
Espinho; Moimenta da Bei-
ra-Sporting Clube de Espi-
nho (juvenis masculinos), sá-
bado, às 16 horas, no Pavi-
lhão Municipal de Moimenta 
da Beira; Sporting Clube de 
Espinho-Feirense "A" (inici-
ados masculinos), domingo, 
às 16 horas, na Nave Poli-
valente de Espinho; Sporting 
Clube de Espinho-Sanjoa-
nense "B" (infantis masculi-
nos), sábado, às 17 horas, no 
Pavilhão Municipal Napo-
leão Guerra, em Cassufas 
(Anta); Sporting Clube de 
Espinho "A"-Sporting Clube 
de Espinho "B", domingo, às 
13 horas, no Pavilhão Muni-
cipal Napoleão Guerra, em 
Cassufas (Anta). 

A equipa de juvenis masculinos do Sporting Clube de Espinho alcançou a terceira posição da tabela classificativa 
do Campeonato Nacional da 1.° Divisão 

Andebol tigre recebe Fafe para a Taça de Portugal 
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ANDEBOL
SÓ VITÓRIAS

No último jogo do Torneio de Abertura, as juniores da
Didáxis somaram mais uma vitória, fazendo o pleno. Em
casa da Juventude do Mar, a equipa de Riba de Ave venceu
por 29-22. Um jogo competente onde o principal objetivo
foi cumprido. De salientar os 10 golos apontados pela atleta
Diana Oliveira que terminou o torneio sendo a melhor mar-
cadora, com uma média assinalável de 9,3 golos por jogo.
No escalão de Minis, atletas de 9 e 10 anos, o percurso
competitivo foi iniciado este fim-de-semana com a desloca-
ção à Maia para defrontarem o Maiastars, a Juventude do
Mar e o AC Vermoim. Os resultados não são o mais impor-
tante neste escalão. Foi, sem dúvida, uma entrada aus-
piciosa, pois este escalão será o garante da continuação
dos sucessos alcançados por este clube.
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 Ò andebol

seniores Femininos da sir 1º de maio 
continuam inVictas

A equipa de seniores femininos 
manteve a invencibilidade no campeo-
nato nacional da II Divisão, ao vencer 
no reduto do Arsenal Canelas, por es-
clarecedor 22-36, em jogo da 6ª jor-
nada. Logo após o apito inicial a SIR 
deu mostras da intenção de controlar 
o jogo e aos 4 minutos já ganhava 
por 4-1. Com o passar do tempo foi 
aumentando a margem até aos 13-19 
registados ao intervalo. Com o segun-
do tempo e com acumular de atletas 
(3) desclassificadas no adversário, 
que em todo o jogo teve uma atitude 
excessivamente agressiva, a SIR 1º de 
Maio aproveitou para atingir o resulta-
do final de 22-36 e ascender à terceira 
posição na classificação, com menos 
dois jogos disputados que o líder. No 
próximo sábado, pelas 18h30, as se-
niores femininas recebem no pavilhão 
da Nery Capucho as congéneres de 
Oliveira de Frades. 

Entre os escalões de formação, o 
destaque do passado fim de semana 
vai para um momento desportivo de 
grandes emoções que se viveu no Pa-
vilhão Nery Capucho, no jogo de ini-
ciados masculinos, em que a SIR 1º de 
Maio bateu a Juventude do Lis, por 34-
32. Uma partida entre dois adversários 
diretos na discussão do Campeonato 
Regional e do Apuramento para o Cam-
peonato Nacional da II Divisão. Um 
triunfo muito importante para o clube, 
sinal de vitalidade, de crescimento, de 
posicionamento perante os melhores.

Os juvenis jogaram para o Torneio 
de Abertura em casa, frente ao Sisma-
ria B, num jogo com momentos muito 
bons nos primeiros 20 minutos, com o 
resultado muito equilibrado, no entanto 
alguns erros nos últimos 10 minutos do 
primeiro tempo levaram a equipa da 
casa a ir para o intervalo a perder 4 
golos (13-17). Na segunda parte, os 

atletas da casa continuaram a mostrar 
grande atitude e dando uma entrega 
exemplar ao jogo, a equipa visitante 
com mais soluções acabou por dilatar 
o resultado nos últimos 10 minutos, con-
seguindo a vitória do jogo. O resultado 
foi de 24-37, mas com excelentes mo-
mentos da formação marinhense.

Nos restantes escalões, as juvenis 
femininas venceram na visita ao Colé-
gio João de Barros (21-26) e as inicia-
das perderam por 17-21 na receção 
à Casa do Benfica de Castelo Branco. 
Os juniores masculinos sofreram uma 
pesada derrota caseira, a contar para 
o Torneio de Abertura, frente ao Sis-
maria (13-43). Na manhã do passado 
domingo, realizaram-se concentrações 
do escalão de minis, com a SIR 1º de 
Maio a apresentar-se com duas equi-
pas masculinas no pavilhão da Gân-
dara e uma feminina no pavilhão da 
Nery Capucho. ß

Página 111



A112

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 16,45 x 7,58 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61928761 12-11-2015

Andebol: Juniores da Didáxis 
vencem Torneio de Abertura 

A equipa de Juniores da Associação Académica (AA) 
da Didáxis venceu o jogo da última jornada do Tor-
neio de Abertura em Andebol e logrou conquistar o 
título na competição. 

Num encontro em atraso, a equipa famalicense 
deslocou-se ao reduto da Juventude do Mar e triun-
fou por 29-22. Apesar de não ter realizado um jogo 
de nível elevado, a AA Didáxis foi competente e 
cumpriu o objetivo. Após a vitória parcial ao inter-
valo (17-1o), a formação famalicense baixou o ritmo 
de jogo na 2ª parte, tendo em mente a conservação 
de uma distância confortável no marcador. A atleta 
Diana Oliveira foi decisiva para o resultado final de- 

vido aos io golos que apontou na última partida da 
competição. Com  este resultado, a AA Didáxis cum-
priu o pleno de vitórias no Torneio de Abertura e 
Diana Oliveira cotou-se como a melhor marcadora 
da prova. A atleta famalicense terminou a prova 
com uma média notável de 9,3 golos por jogo. 

O passado fim de semana ficou ainda marcado 
pela estreia competitiva da equipa de Minis (atletas 
de 9 e io anos). Num escalão em que os resultados 
não são muito representativos, a equipa famali-
cense perdeu diante do Maiastars e da Juventude 
do Mar, vencendo apenas o encontro diante da AC 
Vermoim. 
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Juvenis do Callidas 
derrotados em casa 

Em jogo a contar para o Torneio 
de Abertura da ikr.-..0Liaçao de 
Andebot de Braga, a formação de 
Juvenis Masculinos do Callidas, rece-
beu no último domingo o ABC/Dona 
Maria, que terminou com a vitória 
da equipa forasteira, por 20-35. 
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Infantis do Andebol terminam 
primeira ronda na liderança

No passado fim de semana, os minis do Clube 
de Andebol da Póvoa receberam e venceram 
a equipa do Santo Tirso, assim como os in-
fantis que venceram o Macieira e consegui-
ram o primeiro lugar na primeira ronda do 
campeonato do escalão. “O resultado espe-
lha a diferença entre as equipas. Os infan-
tis terminaram assim a primeira ronda do 
campeonato em primeiro lugar, aguardando 
agora a passagem para a próxima fase”, ex-
plica a direção do clube.

No escalão de iniciados, o clube poveiro 

perdeu com o Águas Santas e com o Gaia. 
Menos sorte tiveram também os juvenis, 
que perderam com o Gondomar, num “jogo 
difícil contra uma equipa forte”, considerou 
o clube poveiro, completando: “foram mui-
tas as dificuldades apresentadas neste jogo, 
que a nossa equipa não conseguiu ultrapas-
sar”. Os juniores perderam por pouco frente 
ao Académico. 

No escalão sénior, depois de duas vitórias 
consecutivas, a equipa poveira perdeu em 
Amarante. “Um jogo complicado com um 
adversário bem trabalhado e forte fisica-
mente. Fica uma imagem positiva de uma 
equipa que ainda tem pouco andamento 
mas que certamente com o tempo vai sur-
preender pela positiva”, garante o Clube de 
andebol da Póvoa.

No próximo fim de semana, os seniores 
defrontam o Santana, no Pavilhão Muni-
cipal. Também em casa jogam os minis, 
às 15h30 de sábado, e os iniciados defron-
tam o Carvalhos, às 16h30 de domingo, na 
Escola de Beiriz.

Os juvenis deslocam-se a Gaia sábado para 
um jogo marcado para as 17h. No domingo, os 
juniores jogam em Leça da Palmeira às 17h.

Andebol soma pontos em minis e infantis
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 ANDEBOL

Seniores de Valongo sofrem primeiro desaire
APÓS quatro vitórias 

seguidas, as seniores femi-
ninas da Casa do Povo de 
Valongo do Vouga perde-
ram o seu primeiro jogo, 
por 23-24, diante do Ílhavo. 
O jogo contou para o cam-
peonato nacional, tendo a 
CPVV jogado e marcado: 
Cátia Ferreira, Ana Arede, 
Cláudia Salgueiro, Bruna 
Santos (1), Joana Simões 
(2), Inês Veiga (9), Joana 
Santiago (5), Daniela San-
tos (6), Cátia Santos, Ana 
Vidal e Patrícia Guarino. 
Treinador: Paulo Veiga.

O Ílhavo comanda a clas-
si� cação, com 17 pontos, 

seguido da CPVV com 13 
e do SIR 1ç de Maio com 
11 (menos um jogo). Sá-
bado (17h) a CPVV joga 
em Salreu.

As juvenis femininas 
da CPVV perderam pela 
segunda vez consecutiva, 
desta vez com a Sanjoanen-
se (23-27), fora. Alinharam 
e marcaram: Tatiana San-
tos, Beatriz Ribeiro, Tânia 
Veiga (3), Nadia Gonçalves 
(1), Inês Chaves (5), Inês 
Alves (5), Marta Arede 
(1), Juliana Arede, Etel-
vina Santos, Joana Santos 
(8), Ana Gonçalves, Ana 
Saraiva, Mariana Morais e 

Juliana Marques. Sábado 
(17h30) recebem o Salreu. 
As valonguenses desceram 
ao terceiro lugar, com 11 
pontos.

As iniciadas femininas 
venceram (38-22) na re-
ceção ao Canelas, tendo 
alinhado e marcado: Ana 
Costa, Bruna Ladeira, Ta-
tiana Figueiredo (4), Ana 
Gonçalves, Maria Figuei-
redo (1), Mariana Morais 
(15), Catarina Pires (1), Ju-
liana Marques (11), Nanci 
Lopes (3) e Verónica Nel-
son (3). Treinador: Diogo 
Santos. As valonguenses 
somam vitórias nos quatro 

jogos disputados, revelan-
do superioridade evidente 
sobre os adversários. Do-
mingo (15h) recebem o SM 
Mato, de Vouzela.

As infantis femininas 
da CPVV receberam e 
perderam amplamente 
(8-34) com o Monte, ten-
do alinhado e marcado: 
Luana Conceição, Ana 
Martins, Mariana Men-
des, Ana Ferreira, Sofia 
veiga (1), Rita Santos, 
Bruna Martins, Maria 
Fernandes, Lara Almeida 
(1) e Naide Gonçalves (6). 
Sábado (15h) recebem o 
Salreu.
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