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ANDEBOL — ANDEBOL 1 — 10.* JOR. 

Pavilhão Acedo Rosa, em Lisboa 

BELENENSES IIADEIRA,SAD 

13 00E4)AL0 16 

Yusnier Gonzalez (GR) Henrique Carlotá .. 
Miguel Ferreira (GR)  
Jorge Pinto (4) 
Ricardo Pereira 
Pedro Soares 
Carlos Siqueira (5)  

Ripe Pinho (!» 
Ruben Pada 
Pedro Pinto 
João Gomes (1) 
João Pinto (4)  
André Alves 
Rubem Gomes 
Ivo Santos (7) 
Fábio Semedo 
Miguel Relnaido  

Luis Carvalho (GR) 
Eduardo Pinto  
Gonçaio Vieira (1) 
Claudio Pedroso (9) 
Daniel Santos (3) 
Nuno Silva (5) 
David Pinto 
Elas António (5) 
Marco Gil 
Diogo Alves 
Nuno Carvalhais 
Nelson Pina (4) 

PAUI.O FIDALGO 

Ázierritos Alberto Alves e Jorge Fernandes ( Braga) 

ANDEBOL - ANDEBOL 1- 10.' JOR. 

Pavilhão Municipal, na Mala 

ISMAI SPORTING 

AO 
13 INTERVALO 21 

Manuel Borges (GR) Ailosa Cudc (GR)  
Ripado Conta (GR) Rui Santos (GR) 

Hugo Glória (2) 
Pedro Vieira (3)  
Paulo Castro 
Mário Silva (1) 
Diogo Pereira 

Sergio Caniço (3) 
Pedro Teixeira (3)  
Pedro Haia (1)  
Sérgio Martins (2)  
Frandsco Leitão  

Bflino ... 
Tiago Hebe (2)  
Leandro Semedo (1) 
André Rei (6) 

RUI SILVA  

Luis Oliveira (GR) 
Pedro Portela (6) 
Boslaó RjelanovIc (1) 
Bruno Moreira (2) 
Sérgio Barros (3) 
Frankis Caro! (6) 
Pedro Solha (7)  
Calos Carneiro  
João Antunes (3) 
Frandsco Tavares (2)  
Ednillson Araújo .... 
Diogo Domingos (1)  
Pecko Spinola 
João Paulo Pinto (4)  
Fábio Magalhães (4) 

ZUPO EQUISOAIN 

Áfflorraos  Fernando Costa e Diogo Teixeira (Braga) 

ANDEBOL - ANDEBOL 1 - 10.' 10R. 

PAvilhao Com. Adelino Costa. em Avanca 

AVANCA FC PORTO 

28 
Luis Silva (GR)  
André Magalhães (GR) 
Nua Carvalho (3)  
Victor Alvarez 

AO 
9 ~vau) 15 

Alfredo Quintana (GR) 
LaurentIno (GR) 

giberto Duarte (5) 
Yoel Abules (4) 

Rira* Moura°(2)  
lenilson Monteiro (2) 
Vasco Santos (4) 
Marco Sousa (2) 

Oliveira (3) 
Ricardo Ramos (1) 
MarceFerreira 
Alberto Silva (1) 
Calos Santos 
João Carvallo 
João Valente 

CARLOS MARTINGO  

Gustavo RodrIgues (1) 
Miguel Martins (2)  
Rul Si va (2) 
Daymaro Saiba 
Nuno Gonçalves 
Ricardo Moreira  
Alexis Hernández (4) 
Hugo Santos (5) 
António Areia (4) 
Nuno Roque (1) 
Fellsberto Landim 
MIchal Kasal 

RICARDO COSTA 

A RBZTROS  Ruben Mala e André Nunes (Avance) 

Forasteiros vencem 

18  A visita do Madeira, SAD ao 

Restelo ofereceu o mais 

renhido dos duelos da 10.' jornada, 

com os insulares a somarem mais 

três pontos. Além do triunfo caseiro 

do Benfica, FC Porto e Sporting 

passaram sem dificuldades em 

casa dos rivais. H. C. 
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Dragan Vrgoc contribuiu com três golos para o êxito do Benfica sobre equipa minhota 

Têm a palavra 

Hugo Figueira (GR) 
Nikoia Mttrevskl (GR) 
Rkardo Ferreira  
Davide Carvalho (4) 
Javier Borragan (9) 
Vatter Soares 
Tiago Ferro 
João Pais (3) 
Hugo Freitas 
Bélone Moreia (4) 
Paulo Moreno  (3) 
Uelktgton da Silva (6) 
Augusto Aranda 
Hugo Lima (2) 
Flávio Fortes 
Dragan Vrgoc (3) 

Humberto Gomes (GR) 
Emanuel Ribeiro (GR) 
Cláudio Silva (GR) 
Fábio Vidrara (3) 
Hugo Rocha (3) 
Dlogo Branquinho (3) 
Miguel Sarmento (1) 
João GongtIves (2) 
Carlos Martins (1) 
Nuno Grilo (7) 
Nuno Rebelo 
OielGander Nekrushets (1) 
André  Gomes (4) 
TOMáS Albuqueglie (3) 

CARLOS RESENDE 

ANDEBOL - ANDEBOL 1 - 10: JOR. 

Pavilhão n.°2 da Luz. 
em Lisboa 

BENFICA »it ABC 

17 Aiinjato 9 

Benfica não desarma 
Encarnados dominaram ABC o Guarda-redes Hugo Figueira lesionou-. 

-se e Madeira vence no Restelo e Sporting e FC Porto triunfam 

RUI RAIMUNDO/AS 

/binarmos 
Daniel Martins e Roberto Martins, de Leiria 

por 

EDITE DIAS 

O
Benfica segurou o se-
gundo lugar da classi-
ficação ao derrotar, on 
tem, em casa o ABC com 
mais facilidades do que 

seria de esperar. Não só porque os 
minhotos são assumidamente can-
didatos ao título, mas também por-
que no último fim de semana ti-
nham derrotado em Braga outro 
adversário direto, o Sporting. 

Mas, na Luz, o filme foi bem di-
ferente. O equilíbrio durou pouco 
mais de 12 minutos. Hugo Lima 
colocou em vantagem, pela pri-
meira vez, os encarnados (5-4) e 
pouco depois Nuno Grilo restabe-
lecia o empate (6 -6). Daí para a 
frente, porém, os bracarenses vi-
veram 20 minutos de escassez que 
praticamente ditaram o desfecho 
cio encontro. Nos 18 minutos que 
se seguiram até ao intervalo, o ABC 
marcou apenas três golos, contra 
11 do Benfica. Para isso contribuiu 
de forma decisiva o guarda-redes 
Hugo Figueira, que contabilizava já 
10 defesas ao intervalo (17-9) - 18 
no total - e terminou lesionado. Ao 
mesmo tempo, a primeira linha 
encarnada dava dores de cabeça a 
1 lumberto Gomes, com Javier Bor-
ragan a revelar -se o melhor mar-
cador dos anfitriões. 

Na segunda parte, o ABC tentou 
reagir (26 -20), mas ontem esteve 
longe do melhor e de conseguir 
contrariar o Benfica. 

REGULARIDADE 

Não esperava uma vitória tão 
dilatada. Tem-nos faltado esta 
regularidade. Defensivamente 
estivemos multo bem e conseguimos 
marcar muitos golos de contra-ataque 
na primeira parte. Na segunda, tivemos 
mais dificuldades e a lesão do Hugo 
Figueira 

MARIANO ORTEGA 
Treinador do »enfim 

CLASSIFICAÇÃO 
-) Andebol 1->  10' Jornada 

ISMAI-Sporting 25-42 
Avanca - FC Porto 19-28 
Benfica - ABC 
Beienenses - Madeira, SAD 
AC Fale-Sporting  Horta sibadD   
Passos Manuel-Águas Santas ............... 

JYED 6 P 
1  FC PORTO 10 10 O O 323-229 30 
2  Benfica 10 9 O 1 297-237 28 
3  SPON 
4  ABC 10 7 O 3 312-292 24  

5 Madeira SAD 10 5 1 4 277-275 21 
6  Águas Santas 9 5 O 4 246-242 19  
7  Passos Manuel 9 3 1 5 227-261 16  

8  Atranca 9 3 O 6 210-24215   
a ISMAI 10 2 1 7 257-296 15 

10 Beienenses 10 1 O 9 219-274 12 
11  Fale 9 1 1 7 225-26912 
p 5p.14orta 8 1 O 7.181242  10  

11.' Jornada, 11 nov. -Águas Santas - ISMAI, Sporting - 
Benfica, ABC - AC Fale, Madeira, SAD - Avanca, FC Porto-
Passos Manuel e Sp. Horta - Belenenses. 

DEMASIADOS ERROS 

Viemos para Lisboa um 
bocadinho agarrados à vitória com o 
Sporting. Se calhar não estávamos 
com a cabeça aqui, a avaliar pela 
quantidade de erros. Em termos 
defensivos não conseguimos travar o 
Benfica e a falhar 6 contra-ataques e 5 
livres de 7 metros é impossível ganhar 

CARLOS RESENDE 
Treinador do ase 

Seleção Nacional 
reúne-se hoje 
-) Rio Maior acolhe o estágio de 
preparação para a qualificação 
em Israel dentro de uma semana 

A Seleção Nacional concentra-se hoje, 
em Rio Maior, onde dará inicio ao estágio 
para a qualificação para o play-off de 
acesso ao Mundial 2017, no qual Portugal 
jogará em Israel com a equipa anfitriã, 
Geórgia e Estónia, de 5 a 7 de novembro. 
Tiago Rocha, João Ferraz e Ricardo 
Candeias só se juntam aos convocados 
domingo, situação já prevista quando foi 
divulgada a convocatória e daí a 
integração do pivot Carlos Siqueira e do 
guarda-redes João Moniz que, ao mesmo 
tempo, tomam contacto com a principal 
seleção sénior. H. C. 

34-28 
25-27 

10 8 O 2 339-254 26 
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mais desporto 

CONFEDERAÇÃO 20.' GALA DO DESPORTO 

Casino Estoril vai voltar a ser palco da atribuição dos óscares do desporto português 

por 
GUIDA FERRER 

F
01 dado o pontapé de saí-
da para mais uma edição 
dos (iscares do desporto 
português. A Gala do Des-
porto comemora 20 anos, 

números redondos e significativos 
de uma festa que continua a ter 
«grande aceitação e interesse», 
como sublinhou Carlos Cardoso, 
presidente da Confederação do 
Desporto de Portugal. 

Até ser anunciado e o vencedor 
é... no Casino Estoril, a 11 de no-
vembro, ficou a saber-se ontem 
quem são os finalistas do prémio 

Carlos Cardoso orgulhoso da sua gala 

Desportistas do Ano, numa ceri-
mónia que levou o desporto a um 
espaço comercial de Lisboa, com 
demonstrações de taekwondo, xa-
drez e judo para invisuais. 

ANTONO AZEVEDO/ASF 

Campeão do Mundo de ciclismo 
em 2013 e vencedor do prémio de 
atleta masculino nas três últimas 
edições, Rui Costa poderá ser distin-
guido pela quarta vez. Mas a concor-
rência é feroz. Nélson Évora, cam-
peão europeu de pista coberta do 
salto em comprimento e medalha-
do de bronze no Mundial ao ar livre, 
também já ganhou três vezes e figu-
ra, de novo, entre os eleitos. A lista 
integra ainda o piloto Miguel Oli-
veira, que luta pelo título mundial de 
moto3, Rui Bragança, ouro no 
taekwondo nos Jogos Europeus de 
Baku, e o canoísta Fernando Pimen 
ta, bronze em K1 1000 no Europeu 
e no Mundial. A canoagem está, de  

FINALISTAS DO PRÉMIO 
DESPORTISTAS DO ANO 

4 Atleta masculino do ano 
NOME PODAUDADE 
Rui Brapnça desp. univesitário/taelovondo 
Miguel Oliveira  v motoddismo 
Nélson Évora atletismo 
eFrnando Pimenta ................. 9!.19.ffi!!!!.. 

Rul Canta ddismo 
4 Atleta feminino do ano 
Ma Ripa Martins prástkaidesi. universitário 
Martana Souto Patinagem 
Frandsca Laia canoaien 
Ana Teresa Almeida • staf 
Fu Yu t demesa 
4 rovem_promessa  do ano  
Joana Cunha desp. universitário/taekwondo 

patinagem 
canoagem 

futebol 
Melanie Santos triatio 
4 Treinador do ano 
Rolando Freitas desp. talher sitário/andebol 
João atletismo 
Hélio Lucas/José Sousa canoagem 
Mário Narciso futebol 
Uno Barruncho Unindo 

Equipa do azo  
Seleção Nadonal Unlv. mesc 

Desp. universitário/andebol 
Seletgo Nacional masc sub-20 hóquei em patins 
K41000 metros _—canoagem 
Seleção Nadonal futebol de praia futebol 
Seleção Nadonal seniores masc ténis de mesa 

resto, em todas as categorias, como 
sublinhou Francisca Laia. «Não es-
tava à espera de ser nomeada, mui-
to menos de ficar entre as finalis-
tas», reconheceu a vice-campeã 
mundial de sub-23 em K1 200 m, 
para quem a nomeação é «motiva-
ção extra» para alcançar os objeti-
vos, tais como o apuramento para 
os Jogos do Rio-2016. «Restam três 
vagas europeiase nada é impossível.» 

Satisfeita estava também Tere-
sa Almeida, embora a nomeação 
não tenha atenuado a tristeza da 
campeã mundial de bodyboard por 
não defender o título em dezem-
bro, em Iquique, no Chile. «Não 
fui convocada. Estou triste, claro. 
Falei com o selecionador e até com 
o presidente da federação [de surf], 
que me disse que a opção não era 
dele. Não percebo», atirou. 

E os candidatos são... 
Vencedores de três edições, Rui Costa e Nélson Évora figuram nos 

finalistas para prémio masculino o Canoagem em todas as categorias 

ANTONIO AZE VEDO/ASF 

José Souto 
João Amorim 
Ruben Neves 
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A4 Rúben Neves entre os nomeados para a gala da Confederação do Desporto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-10-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://abola.pt/clubes/ver.aspx?t=5&id=579557

 
O médio Rúben Neves está entre os nomeados na categoria de jovem promessa do ano da Gala da
Confederação do Desporto de Portugal, cuja 20.ª edição decorrerá no Casino Estoril a 11 de
novembro. Com o jovem jogador do FC Porto estão também nomeados Joana Cunha (desporto
universitário/taekwondo), José Souto (patinagem), João Amorim (canoagem) e Melanie Santos
(triatlo). Para o prémio atleta masculino do ano estão nomeados o ciclista Rui Costa (vencedor das
três últimas edições), Nelson Évora (também já vencedor em três edições), Miguel Oliveira
(motociclismo), Rui Bragança (taekwondo) e Fernando Pimenta (canoagem). No setor feminino, o
prémio da atleta do ano será disputado por Filipa Martins (ginástica), Mariana Souto (patinagem),
Francisca Laia (canoagem), Ana Teresa Almeida (bodyboard) e Fu Yu (ténis de mesa). Para o galardão
de equipa do ano estão nomeadas a equipa de canoagem K4 1.000, a Seleção universitária de andebol
masculino, a Seleção de hóquei em patins sub-20, a Seleção de futebol de praia e a Seleção de ténis
de mesa. Os nomeados para treinador do ano são Rolando Freitas (andebol), João Ganso (atletismo),
Hélio Lucas e José Sousa (canoagem), Mário Narciso (selecionador de futebol de praia) e Lino
Barruncho (triatlo). Os cinco finalistas de cada categoria vão estar submetidos à votação online do
público (com peso de 60 por cento) e à votação dos presentes na Gala do Desporto. Na Gala serão
ainda entregues os prémios Personalidade do Ano e Alto Prestígio.
 
 28-10-2015
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC/UMinho ficou em bran-
co no duelo de ontem com o
Benfica ao perder por 34-28, em
jogo da 10.ª jornada do campeo-
nato Andebol 1.

Ao intervalo, os encarnados já
venciam por 17-9, resultado que
confirmava, logo aí, a noite tran-
quila que a equipa da casa viveu
no Pavilhão da Luz. 

O Benfica impôs-se no jogo,
principalmente, a partir do mi-
nuto 16, aquando a exclusão de
Nuno Rebelo, com a equipa da
casa a aproveitar a superioridade
para chegar a uma vantagem
confortável de quatro golos
(10-6). Os últimos dez minutos
da primeira parte foram para es-
quecer para a equipa orientada
por Carlos Resende, face às fa-
lhas cometidas no plano defensi-
vo e também no ataque. Assim,

o Benfica foi controlando a par-
tida e nesse sentido chegou ao
intervalo a vencer por 17-9. No-
ta de destaque, ainda assim, para
Nuno Grilo que tentou remar
contra a maré, evidenciando-se
numa grande rotação a fazer o
oitavo golo e ainda a reduzir a
diferença no último lance da pri-
meira parte. Mas, logo aí, viu-se
que as contas estavam demasia-
do complicadas para a formação
bracarense. O jogo revestia-se
de importância redrobrada, ten-
do em linha de conta a luta
directa pelos lugares cimeiros
na tabela classificativa. O
ABC/UMinho ainda tentou re-
cuperar, mas esteve sempre mui-
to longe de abafar o poderio dos
encarnados. Na sequência desta
derrota, o Benfica aumentou a
diferença pontual sobre a turma
bracarense, passando a somar 28
pontos contra 24 da formação do
ABC.

Benfica superiorizou-se ao ABC/UMinho
JOGO DOMINADO pelo Benfica terminou com a vitória da equipa da Luz (34-28), com a formação bracarense a revelar falta de
argumentos para fazer frente ao ser adversário, em jogo da 10.ª jornada do campeonato.

DR

Nuno Grilo foi o melhor marcador do ABC com sete golos no jogo de ontem

SL BENFICA 34
Hugo Figueira, Ricardo Ferreira, Daniel
Carvalho (4), Javier Fernandez (9), Valter
Soares, Tiago Ferro, João Pais (3), Hugo
Freitas, Belone Moreira (4), Paulo Moreno
(3), Uelington Ferreira (6), Nikola Mitrev-
ski, Augusto randa, Hugo Lima (2), Flávio
Fortes e Dragan Vrgoc (3).
Treinador: Luis Martinez.

ABC/UMINHO 28
Humberto Gomes, Fábio Vidrago (3), Hugo
Rocha (3), Diogo Branquinho (3), Emanuel
Ribeiro, Miguel Sarmento (1), João Gon-
çalves (2), Carlos Martins (1), Nuno Grilo
(7), Nuno Rebelo, Oleksandr Nekrushets
(1), André Gomes (4), Tomás Albuquerque
(3) e Cláudio Silva.
Treinador: Carlos Resende.

Árbitros: Daniel Martins e Roberto
Martins.

Intervalo: 17-9.
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BRAGA
| Joana Russo Belo | 

Já são conhecidos os três no-
meados na categoria treinador,
para a II Gala do Desporto de
Braga. Carlos Resende (ande-
bol), Vítor Silva (hóquei em pa-
tins) e José Carvalho Sousa (ca-
noagem) são os três eleitos que
irão disputar a conquista do ga-
lardão. Experiente técnico, José
Carvalho Sousa - mais conheci-
do no meio desportivo como
Chalana - repete a nomeação,
depois de ter sido um dos nomes
na primeira edição do evento,
em 2014. 

Recorde-se que a II Gala do
Desporto - organizada pelo pe-
louro do Desporto da Câmara
Municipal de Braga - vai home-
nagear todos os atletas cam-
peões nacionais, medalhados in-
ternacionais federados, universi-
tários e escolares, e ainda treina-
dores, dirigentes e árbitros. No
total, serão entregues cerca de
70 galardões, nas mais diversas
categorias. 

O grande objectivo do evento
passa por reconhecer o mérito
desportivo de excelência de to-
dos os atletas campeões nacio-
nais, numa noite de gala que vai
ainda distinguir o trabalho de-
senvolvido por vários agentes,

como dirigentes, treinadores e
árbitros. 

Na Gala - agendada para se-
gunda-feira, dia 2 - será, igual-
mente, distinguido o melhor
evento desportivo, com a parti-
cularidade de serem os bracaren-

ses a elegerem qual o evento que
mais se destacou no ano. Vota-
ção pode ser feita on-line, no si-
te da câmara municipal, em
www.cm-braga.pt. 

Em votação, estão cinco even-
tos: Campeonato da Europa de

Andebol Universitário, Rampa
da Falperra, Corrida S. João,
Volta a Portugal em Bicicleta e
Corrida de S. Silvestre. 

Amanhã, serão dados a conhe-
cer os nomeados para o prémio
na categoria de dirigente.

Carlos Resende, Vítor Silva
e José Carvalho Sousa nomeados
AUTARQUIA prepara a II Gala do Desporto, agendada para a próxima segunda-feira, dia 2 de Novembro. Na categoria treinador,
os nomeados são: Carlos Resende (andebol), Vítor Silva (hóquei em patins) e José Carvalho Sousa (canoagem).

DR

Carlos Resende, treinador andebol

DR

Vítor Silva, treinador hóquei em patins
DR

José Carvalho Sousa, treinador canoagem

II Gala do Desporto

CARLOS RESENDE
(ANDEBOL)
Aos 44 anos, Carlos
Resende é treinador do
ABC de Braga/UMinho,
desde o ano de 2011.
Na presente temporada
desportiva, conquistou a
Supertaça de Portugal e a
Taça de Portugal, numa
época em que o ABC de
Braga alcançou a terceira
posição no campeonato
nacional. Na época
passada, levou o clube
bracarense à final da Taça
Challenge, disputada na
Roménia. 
Foi considerado treinador
do ano pela Federação de
Andebol de Portugal.

VÍTOR SILVA
(HÓQUEI EM PATINS)
Experiente treinador do
Hóquei Clube de Braga,
Vítor Silva somou ao longo
currículo, na temporada
passada, o título de
bicampeão nacional com 
a equipa de sub-17,
sagrando-se vencedor da
Eurohockey Cup com a
mesma equipa. Acumula
funções de treinador e
coordenador da formação
do HC Braga e é o técnico
da equipa sénior. Foi
responsával pela con-
quista da subida de divi-
são da equipa principal,
em 2014/15, fazendo
regressar o clube ao mais
alto patamar nacional. 

JOSÉ CARVALHO SOUSA
(CANOAGEM)
Actual técnico nacional da
Federação Portuguesa de
Canoagem nos escalões de
seniores e sub-23
masculinos, assim como
treinador pessoal do
consagrado atleta
Emanuel Silva.
Conta no currículo com
uma medalha em Jogos
Olímpicos, assim como
inúmeros títulos nacionais
e medalhas internacionais,
contando na presente
época com uma medalha
de prata no campeonato
europeu da especialidade
e alcançando o
apuramento para os Jogos
Olímpicos Rio 2016.

+ nomeados ao prémio treinador

A Câmara Municipal de
Braga vai entregar cerca de
70 galardões na II Gala do
Desporto, evento que
reconhece o trabalho de
todos os campeões
nacionais e também
medalhados internacionais.

Votação on-line 
Bracarenses podem eleger 
o evento do ano no site da autarquia
Na II Gala do Desporto de Braga será, igualmente, distinguido o melhor
evento desportivo, com a particularidade de serem os bracarenses a ele-
gerem qual o evento que mais se destacou no último ano. Votação pode
ser feita on-line, no site da câmara municipal, em www.cm-braga.pt. 
Em votação, estão cinco eventos: Campeonato da Europa de Andebol Uni-
versitário, Rampa da Falperra, Corrida S. João, Volta a Portugal em Bicicle-
ta e Corrida de S. Silvestre. 
Amanhã, serão dados a conhecer os nomeados para o prémio na catego-
ria de dirigente, sendo que haverá, igualmente, distinção na categoria de
árbitro e treinador. 

§melhor evento desportivo

Votação para o
melhor evento

desportivo do ano está
disponível 

on-line, no site da autarquia
bracarense, em 

www.cm-braga.pt.
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GALA DO DESPORTO
Carlos Resende,
Vítor Silva e Chalana 
nomeados para categoria 
de treinador do ano
Pág. 20
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A ADA Colégio João de Barros
venceu em Leça da Palmeira
o CALE por 29-12 (14-4 ao in-
tervalo), em partida da 6.ª jor-
nada do Campeonato Multi-
care 1.ª Divisão feminina, ins-
talando-se no terceiro lugar
com cinco vitórias e uma der-
rota.

A equipa de Paulo Félix co-
mandou o marcador desde iní-
cio onde foi patente a boa pres-
tação defensiva, que originou
múltiplos contra-ataques, sem
esquecer a boa prestação das
três guarda-redes: Carolina
Costa, Luísa Calçada e Ana Isa-
bel Silva. 

No próximo sábado, às
17h00, nas Meirinhas, a ADA
Colégio João de Barros recebe
o ND Santa Joana, naquele que
será o 250.º jogo do clube lei-
riense na principal divisão sé-
nior feminina.|

João de Barros
regressa às 
vitórias
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Madeira Andebol SAD 

superior ao Belenenses 
Em partida da 10.a jornada da 
fase regular da I Divisão de ande-
bol, a equipa do Madeira SAD ba-
teu ontem, fora de portas, o Bele-
nenses por 27-25. 

Num jogo arbitrado por Alber-
to Alves e Jorge Fernandes e que 
decorreu no Pavilhão Acácio 
Rosa, Cláudio Pedroso acabou 
por ser a figura do encontro. Na-
turalmente moralizado pela cha-
mada à selecção nacional, o late-
ral esquerdo que se encontra em-
prestado pelo Benfica apontou 9 
golos, contribuindo também para 
o triunfo da turma insular Nuno 
Silva (5), Marco Silva (5), Nelson 
Pina (4), Daniel santos (3) e Gon-
çalo Vieira (1). 

Entrou muito bem o Madeira 
SAD no encontro, garantindo 
desde logo uma vantagem con-
fortável de dois golos, que au-
mentou em cima do intercalo 
para três (16-13). Mas o descanso 
não fez bem à equipa de Paulo Fi-
dalgo que acabou por deixar a 
formação do Restelo chegar à 
igualdade. 

Valeu a experiência e a qualida-
de dos jogadores da 'sociedade' 
madeirense, que conseguiram re-
por a vantagem de dois golos, 
com que chegaria ao fim o encon-
tro. 

Do lado do Belenenses, Ivo 
Santos, com 7 golos, foi o jogador 
em maior destaque. F.S. 

Equipa de Paulo Fidalgo venceu ontem no Restelo por 27-25. 
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Silvino Cardoso

As duas equipas do distrito que
militam na mesma zona Cen-
tro, Académico de Viseu e
ADEF Carregal do Sal, tiveram
uma jornada negativa com
derrotas a jogar fora de casa.

Os academistas deslocaram-
se ao Pavilhão da Anta, em Es-
pinho, e foram derrotados pela
formação da casa, numa par-
tida com momentos de bom
andebol, mas também erros
defensivos e atacantes. 

A equipa comandada por
Marco Rodrigues, recheada de
muita juventude, continua à
procura do ritmo próprio na
prova, embora o objectivo seja,
sem dúvida, formar um con-
junto que no futuro possa dar
uma resposta mais adequada

frente a adversários com joga-
dores mais 'adultos' e com ele-
vado grau de experiência.

A ADEF Carregal do Sal, li-
derada por Luís Cardantas, não
evitou uma derrota pesada em
Coimbra frente a uma Asso-
ciação Académica com outro
andamento. 

A turma carregalense está à
procura do colectivo mais ade-
quado para enfrentar a res-
tante temporada, sendo que
nesta altura se encontra na úl-
tima posição com os mesmos
pontos (dois) do Alavarium.  

Ainda assim, com o decorrer
dos encontros, tem sido notó-
ria a melhoria em termos exi-
bicionais da equipa carrega-
lense, faltando encontrar uma
equioa mais capaz. 

A nível de valores indivi-
duais, é certo, a formação da
vila de Carregal do Sal está
bem servida. |

Andebol
3.ª Divisão Nacional

ADEF CArregal do Sal 
continua sem vencer
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Não se previa uma partida fácil
para o Académico de Viseu e o

desfecho confirmou esse pres-
ságio. Os donos da casa neces-
sitavam de ganhar os primei-
ros pontos e isso funcionou
como um 'handicap' contra o
conjunto beiraltino, que apesar
de derrotado mostrou muita
garra e movimentou-se a con-
tento, falhando apenas na con-

cretização. 
Ao invés, os espinhenses

conseguiram aproveitar al-
guns erros defensivos dos aca-
demistas e mostraram-se mais
eficazes na finalização. 

Assim , não admirou que ao
intervalo a turma de Espinho
conseguisse uma vantagem

relativamente confortável de
quatro golos.

No segundo tempo o jogo foi
mais equilibrado. As marca-
ções feitas pelos visitantes fo-
ram mais assertivas, embora
mantivessem o fraco nível de
concretização que, diga-se, foi
imitado pelos jogadores da
casa. No final, feitas as ‘contas’,
o resultado aceita-se.|

Boa segunda parte não
chegou para evitar derrota
Eficácia Académico de Viseu perdeu na deslocação a Espinho frente a um
adversário que necessitava urgentemente de uma vitória

Andebol
3.ª Divisão Nacional

SC ESPINHO                                  28

Tiago Sousa, Bruno Antunes(2), Pedro
Almeida (1), João Domingues (9), André
Machado (3), João Pinhal (1), André
Sousa (2), Filipe Lagarto (2). Gustavo
Silva, Vitor Pereira, Francisco Lopes,
Joao Ribeiro, Eduardo Oliveira (1), Ri-
cardo Soares (5), José Capela e Tiago
Ferreira (2).
Treinador: Eduardo Soares

ACADÉMICO                                23

Paulo Ferraz, Tiago Barata, Carlos
Ribeiro (5), Diogo Lopes (3), Nuno
Marques (6), Marcos Bispo, Rui
Vasques (4), Tiago Fonseca, Roberto
Silva, Duarte Messias, Luis Ferreira (3),
João Silva (1), Nelson Costa
(1), André Marques e David Amaral.
Treinador: Marco Rodrigues

Pavilhão Municipal da Anta (Espinho)
Dupla de arbitragem: César Ferreira e
Fábio Santos
Oficiais de mesa: Joaquim capela e
Paulo Batista
Ao intervalo: 16-12

Formação academista cometeu muitos erros durante o encontro

DR

Zona Centro

SC Espinho-Académico              28-23
Feirense-ACD Montes                 26-20
Académica-ADEF-C. Sal             33-22

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
ACD Monte              3       2    0      1    83-71      7
Feirense                       2       2    0      0    56-48      6
Beira-Mar                   2       1    0      1    51-45      4
Académica                 2       1    0      1    54-55      4
Académico               2       1    0      1    53-54      4
SC Espinho                1       1    0      0    29-28      3
Alavarium                   2       0    0      2    52-54      2
ADEF-C.Sal               2       0    0      2    37-60      2

Próxima jornada
SC Beira Mar-Académica, ADEF-
Carregal do Sal-Feirense e ACD
Monte-Alavarium.
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O
ABC perdeu, ontem, 
por 34-28, no pavi-
lhão do Benfica, em 
encontro da sétima 

jornada do campeona-
to de andebol da primei-

ras divisão. Ao interva-
lo os lisboetas já venciam 
por 17-9.

Com esta derrota, o 
conjunto bracarense se-
gue na terceira posição, 

Andebol

ABC perdeu na Luz
com 26 pontos, menos 
quatro que o comandan-
te FC Porto.

Na Luz, Nuno Grilo, 
com sete golos, foi o me-
lhor marcador do ABC, 
seguido de André Gomes, 
com quatro. Por seu tur-
no, no Benfica, destacou-
-se Javier Borragan, com 
nove golos.

As equipas alinharam 
e marcaram:

Benfica: Hugo Sequei-
ra e Nikolas Mitrevski; Ri-
cardo Ferreira, Davide 
Carvalho (4), Javier Bor-
ragan (9), Valter Soares, 
Tiago Ferro, João Pais (3), 
Hugo Freitas, Belone Mo-
reira (4), Paulo Moreno (3), 
Uelington Silva (6), Augus-
to Aranda, Hugo Lima (2), 
Flávio Fortes e Dragan Vr-
gog (3).

Treinador: Mariano 
Ortega.

ABC: Humberto Go-
mes e Emanuel Ribeiro 

(1); Fábio Vidrago (3), Hu-
go Rocha (3), Diogo Bran-
quinho (3), Miguel Sar-
mento, João Gonçalves 
(2), Carlos Martins (1), Nu-
no Grilo (7), Nuno Rebe-
lo, Olekanser (1), André 
Gomes (4) e Tomás Albu-
querquer (3).

Treinador: Carlos Re-
sende.

FC Porto soma
novo triunfo
Também ontem, o FC 
Porto venceu no pavilhão 
do Avanca por 28-19 e so-
ma por triunfos todos os 
dez jogos disputados, pelo 
que lidera, com 30 pon-
tos, mais dois que o Ben-
fica, segundo, e mais qua-
tro que o ABC, terceiro.

Também ontem, o Ma-
deira SAD venceu no pa-
vilhão do Belenenses por 
27-25, o Sporting goleou 
no pavilhão do ISMAI 
(42-25).

Nuno Grilo 

D
M
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ABC 
DERROTADO

PELO 
BENFICA 
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desporto P.20-21

ABC PERDEU
COM O BENFICA
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Andebol

Fábio Vidrago (ABC)
na seleção nacional
Fábio Vidrago é o único atleta do ABC chamado 
para a seleção nacional de andebol, tendo em vis-
ta o estágio e jogos de qualificação para o cam-
peonato do mundo 2017.

O estágio decorre entre hoje e o dia 4 de no-
vembro em Rio Maior, rumando depois a comi-
tiva até Israel, onde realiza dois encontros, nos 
dias 5 e 7 de novembro.

Portugal está integrado no grupo 4, juntamen-
te com Estónia, Geórgia e Israel.

Os convocados de Rolando Freitas são:
FC Porto: Alfredo Quintana, António Areia, 

Gilberto Duarte, Rui Silva e Nuno Roque; Pon-
tault: Ricardo Candeias; Águas Santas: João Mo-
niz; Sporting: Pedro Solha, Pedro Portela, Bru-
no Moreira, Fábio Magalhães, Bosko Bjelanovic 
e Pedro Spínola; Belenenses: Carlos Siqueira; 
Wislan Plock: Tiago Rocha; Wetzlar: João Fer-
raz; Madeira: Cláudio Pedroso.
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C
arlos Resende (ABC), 
José Sousa (canoa-
gem) e Vítor Silva 
(Hóquei de Braga), 

são os nomeados para a 
categoria de treinador pa-
ra a Gala do Desporto da 

Câmara de Braga, a reali-
zar no dia 2 de novembro, 
no Teatro Circo.

Recorde-se que para 
esta Gala apenas estão a 
votação, no site da autar-
quia, os “eventos despor-

Voltando aos treinado-
res, Carlos Resende é trei-
nador do ABC de Braga/
/UMinho, desde o ano de 
2011.

Na presente época con-
quistou a Supertaça de 
Portugal e a Taça de Por-
tugal, numa época em que 
o ABC de Braga alcançou 
a terceira posição no cam-
peonato nacional, tendo 
alcançado ainda a final da 
Taça Challenge.

Foi considerado treina-
dor do ano pela Federação 
de Andebol de Portugal.

Por seu turno, José Car-
valho Sousa é técnico na-
cional da Federação Por-
tuguesa de Canoagem 
nos escalões de seniores e 
sub-23 masculinos, assim 
como treinador pessoal do 
consagrado atleta Ema-

Gala do Desporto de Braga

Resende, Vítor Silva e José Sousa
são os treinadores nomeados

tivos”. Nas restantes cate-
gorias a eleição é feita pela 
organização com base no 
contributo dado por al-
guns órgãos de comuni-
cação social e outros par-
ceiros do evento.

nuel Silva.
Conta no seu currí-

culo com uma medalha 
em Jogos Olímpicos, as-
sim como inúmeros títu-
los nacionais e medalhas 
internacionais, contando 
na presente época com 
uma medalha de prata 
no campeonato europeu 
da especialidade e alcan-
çando o apuramento pa-
ra os Jogos Olímpicos Rio 
2016.

Vítor Silva, é técnico 
do Hóquei Clube de Bra-
ga, somando na presente 
época o bicampeão na-
cional com a equipa de 
sub-17, sagrando-se ven-
cedor da Eurohockey Cup 
com a mesma equipa e 
ainda conquistando a su-
bida de divisão pela equi-
pa sénior.

Carlos Resende José Sousa e Vítor Silva
D
R
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MALA  SPORNIE 
RESOLVEU DEM CEDO 
ISMAI 
SPORTING 
Pavilhão Munidpal da Mala 
Árbitros:Fernando Costa e Diogo 
Teixeira 
15114A1 Manuel Borges (Gr); Hugo Glória 
(2), Pedro Vieira (3), Mário Silva (1), 
Sérgio Caniço (3), Pedro Teixeira (3), 
Pedro Mala (1), Sérgio Martins (2), 
Bruno Borges (1), Tiago Heber (2), 
Leandro Semedo (1) e André Rei (6). 
Treinador: Rui Silva. 
SPORTING Luis Oliveira e Ailosa 
Cudk (Gr); Pedro Portela (6), Bosko 
BJelanovIc (1), Bruno Moreira (2), 
Sérgio Barros (3), Frankis Carol (6), 
Pedro Solha (7), João Antunes (3), 
Francisco Tavares (2) Edmilson Araújo 
(3), João Pinto (4), Diogo Domingos 
(1) e Fábio Magalhães (4). 
Treinador: Zupo Equisoian 
AO INTERvAi.013-21. 

Uma entrada de rompante do 
Sporting, que rapidamente 
alcançou uma vantagem 
confortável (5-14 aos 15 
minutos), marcou o jogo em 
que se deslocou a casa do 
ISMA1. A partir daí, a 
formação lisboeta limitou-se 
a gerir o resultado e o plantel. 

CLASSIFICAÇÃO 

1561AkSporting 2S-42 
Paanca-PC Porto 19-28 
flontica-MC 34-28 
eillineness-MadalraSAD 237? 
dia 31/10 (21h00) 
Pato-Sp.Norta 
dia11/11(21h00) 
PaixosManuskeiguasSantas 

CIASSIF1C116.40 

1. FCPorto 
10EDM-S P 
10 10 O O 323-22930 

2. Benfka 10 9 0 1 297-237 53 
3. Sporting 10 8 O 2 339-25426 
4. MC 10 7 O 3 312.29224 
5. MadeiraSAD 10 5 1 4 277-275 21 
6. AguasSantas 9 5 O 4 246-242 19 
7. PatoosManuol 9 3 1 5 227.261 16 

Nranca 9 3 O 6 210.242 5 
9. 5141A1 10. 2 1 7 257-296 5 
10. Baisigneris 10 1 O 9 219-274 12 
11. AC Fato 9 1 1 7 225-26912 
12. Sp.,Nortg 8 1 O 7 181-242 9 

MÓ% 141 .041,AZIA tl.. 
Sábado 14/11 
ABC-AC Fafe17n00 
IlladelraSAD-Avanca171100 
FCPorto-Passos Manuel 18h00 
Águas Santas-1561A118h00 
Sporting-Benfica18h30 
Sp. Horta-Beienunses 21 h00 
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Dragão suou na segunda parte 
AVANCA 
rC POU 
Pavilhão Comendador Adelino D. Costa 

Árbitros: Ruben Mala eAndré Nunes 
AVANCA. Luís Silva e André Magalhães 
(Gr); Vltor Alvarez, Marco Sousa (2), 
Miguel Batista (1), Ricardo Mourão (2). 
Jenilson Monteiro (2), Vasco Santos (4), 
Diogo Oliveira (3), Nuno Carvalho (3), 
Ricardo Ramos (1), Marco Ferreira, 
Alberto Silva (1) e João Carvalho. 
Treinador: Carlos Martingo 

FC PORTO. Hugo Laurentino (Gr); Cuni 
Morales (4), Gilberto Duarte (5), Hugo 
Santos (5). Ricardo Moreira, Nuno 
Roque (1), Alexis Borges (4). Daymaro 
Salina, Gustavo Rodrigues (1), Miguel 
Martins (2), Rui Silva (2). António Areia 
(4) e Michal Kasal. 
Treinador: Ricardo Costa 
AouvrerivAto9-15. 

•**Após uma primeira parte 
em que dominou uma equipa 
que tem no seu plantel algu-
mas das promessas porristas, 
oFCPortoconstruiuemAvan-
ca uma vitória que acabou por 
só ser assegurada no segundo 
tempo, com base na mais-va-
lia de algumas das suas princi-
pais figuras. 

O campeão nacional mante-
ve o registo vitorioso no cam-
peonato, pois ao fim de 11 jor-
nadas, e quando só falta um 
compromisso para terminar a 
primeira volta, soma 11 vitó- 

rias, mas a formação de Carlos 
Martingo nunca perdeu odis-
cernimento, mostrou compe-
tência e ambição ao longo de 
todo o jogo, como o comprova 
o facto deter conseguido uma 
boa recuperação, que colocou 
oAvancaaquatrogolos do em-
pate (18-22) a 17 minutos do 
fim. 

Gilberto Duarte - a marcar e 
a assistir -, a par de Hugo Lau-
rentino, acabaram por fazer a 
diferença. No Avanca, Diogo 
Oliveira e Vasco Santos desta-
caram-se. António Areia fez 4 golos 

H 
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BELÉM LUTA 
MAS CEDE NO Mal 
BWOJENSES 
MADEIRA SAD 
Pavilháo Aeá—do Rosa 

Arbltros: Aberto Alves e Jorge 
Fernandes 

BELENENSES Henrique Carlota e 
Miguel Espinha (Gr); Vasco Pinto (4). 
Carlos Siqueira (5), Filipe Pinho (4), 
Pedro Pinto, João Gomes (1), João Pinto 
(4) e Ivo Santos (7). 
Treinador: Nuno Alv-arez 

MADEIRA SAD Yusner Giron e Luís 
Carvalho (Gr); Eduardo Pinto, Gonçalo 
Vieira (1), Cláudio Pedroso (9), Daniel 
Santos (3), Nuno Silva (5), David Pinto, 
Elias António (5), Nuno Carvalhais e 
Nélson Pina (4). 
Treinador: Paulo Fidalgo 

»INTERVALO 13-16. 
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Paulo Moreno, pivô do Benfica, faz um dos seus três golos frente ao ABC 

=":"7-' Após um início de partida equilibrado, Benfica acelerou aos 12 minutos de jogo e não 
mais colocou o pé no travão, conseguindo uma vitória tranquila ante o ABC 

FOI SO ENGATAR A PRIMEIRA 
ABC R 
Pavilhão da Luz 2 
Arbttros: Daniel Martins e Roberto 
Martins 

BENRCA 

Ru90  FiBieira 
Nikola Mitrevski 
Davide Carvalho 
João Pais 
Beione Moreira 
Paulo Moreno 
Udgton Silva 
Hugo Urre 
lavier Borragan 
Tiago Ferro 
Hugo Freitas 
DraganVrgoc 
Vaiter Soares 
Ricardo Ferreira 
AugustoAranda 
Flávio Fortes 

Treinador: Treinador: 
Manano Ortega Carlos Resende 

Ao intenralo17-9. 
Marcha.05' 3-310' 5-5,15.8-6, 20', 10-6, 
25'13-7, 30'17-9, 35' 20-12, 40' 23-15, 
45' 26-20, 50' 30-21,55' 32-23,60' 34-28 

ANDRÉ urrÃo 
••• Esperava-se um jogo 
complicado para o Benfica. O 
ABC, motivado pela vitória 
caseira do passado sábado 
frente ao Sporting, entrou na 
Luz determinado a repetir a 
proeza, mas essa ideia durou 
pouco mais de 10 minutos. A 
partir daí, os encarnados dis-
pararam no marcador e ainda 
no primeiro tempo garanti-
ram u ma vitória tranquila, pe-
rante um adversário que se as-
sume como candidato ao títu-
lo, apesar de ter um orçamen-
to inferior ao dos grandes. 

Mas foram, então, os braca-
renses a abrir o marcador, só 
permitindo que os da casa pas-
sassem para a frente perto do  

minuto 10', quando Hugo 
Lima fez o 5-4. O equilíbrio 
durou até ao 6-6, pois a partir 
daí os remates de Belone Mo-
reira e sobretudo as ações de 
Javier Borragan liquidaram 
um ABC que também esbar-
rou no acerto de Hugo Figuei-
ra. O Benfica fez um parcial de 
4-0, que lhe permitiu ficar a 
vencer por 10-6, mas ainda au-
mentou a vantagem para o da 
bro, chegando ao intervalo 
com 17-9. 

No segundo tempo, os en-
carnados continuaram a do-
minar e o melhor que o ABC 
conseguiu foi reduzir para 26-
20, aos 45 minutos e graças 
aos contra-ataques de Fábio 
Vidrago. A velocidade que os 
bracarenses tentavam impri- 

"Não esperava 
tuna vitória tão 
dilatada. Tem-nos 
faltado esta 
regularidade" 
~da o Ortega 
Treinador do Benfica 

"Se calhar não 
estávamos com a 
cabeça aqui, a 
avaliar pelos erros 
que cometemos" 
CariosReseade 
Treinador do Benfica 

mir acabou, no entanto, trava-
da por Hugo Figueira, que de-
fendeu três dos contragolpes. 
A diferença aumentou para 10 
golos e as equipas terminaram 
rodando os bancos. 

Isolado no segundo lugar, o 
Benfica ganhou fõlego para o 
dérbi da próxima jornada, que 
será apenas a 14 de novembro, 
pois o campeonato vai parar 
devido aos compromissos da 
Seleção Nacional. Quanto ao 
ABC, voltou ontem a ceder o 
terceiro lugar, precisamente 
ao Sporting. 

ABC 
Gr Humberto Gomes Gr 
Gr Emanuei Ribeiro Gr 
4 CláudloShil Gr 
3 FábblArtipo 3 
4 it4ciiísiCha 3 
3 Carlos Martins 1 
6 Nono Grilo 7 
2 André Gomes 4 
9 T.Albuquerque 3 

Diogo Branquinho 3 
higuel Sarmento 1 

3 1030 Gonçalves 2 
Nuno Rebelo 
deleiNeloushet3 1 

AFIGURA 

Não deizár o ouro 
* das I .

1"6 
- 0 guardião encarnado teve interpai  § permitir:  

dg que a equipa malltivessevantay ens confortáve 
Te rrn;nou a eira parte c o m10 def esas e, na 5,29 u',1d ,3 fez 
niais B. Defendeu trés contra-ataques sr...-guidos, quando o 
Sen fica ganhava por 26-20. Acabou a partida lesionado, 
mas com 18 defesas, traduzidas er,-! 39 po- cento de 
efic.ária. 
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FRANÇA WRSON 
NANDU E PERDEU 
Na oitava jornada da liga 
francesa de andebol, o 
Cesson-Rennes de Wilson 
Davyes sofreu a segunda 
derrota do campeonato, por 
26-17 (14-10 ao intervalo), 
num jogo em que o portu-
guês voltou a marcar (dois 
golos). Na Polónia, o Wisla 
Plock de Tiago Rocha 
continua sem perder um 
único ponto, tendo derrota-
do o Szczecín, por 35-25. O 
pivô luso, que está convoca-
do para a Seleção Nacional, 
não jogou. 
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O CAPITÃO-ORGULHO 
DOS 

) 

NUMF HU 

VITÓRIAS 
Candidatos outra 
vez, Rui Costa 
(2012,13 e 14), 
Nelson Évora 
(2007, 08 e 09) já 
foram distinguidos 
três vezes, assim 
como Vanessa 
Fernandes (2006, 
07 e 08) e Telma 
Monteiro (2010,11 
e 14). Um dos dois 
homens pode ser o 
primeiro a vencer 
por quatro vezes 
nos dez anos de 
votações da Gala 
do Desporto. Entre 
os treinadores, 
João Ganço, técnico 
de Évora, pode ser 
o primeiro com três 
vitórias. 

O mundo de Rúben Neves 
AJ foi até Mozelos, no concelho de Santa 
Maria da Feira, para poder contar-lhe um 
pouco mais sobre as origens de Rúben 
Neves, o mais jovem capitão da história da 
Liga dos Campeões e o novo símbolo da 
mística portista. Não perca no domingo! 

Europa com janela para o Havai 
Desde 2009 que Portugal é paragem obriga-
tória para a elite mundial, e não apenas du-
rante a etapa do World Tour. Saiba o que os 
craques e os manda-chuvas do surf mundial 
dizem das ondas portuguesas num trabalho 
de Catarina Domingos. 

Rúben Neves na gala 
de Rui Costa e Nelson Évora 

NOKIEHOS 
AnerAMAICULJNO 
-Firnienclo Pimenta Canaagem 
Meei Oefera Motocicliszno 
Nelson Évora Atletismo 
Rui Bragança Taekwondo 
Rui Costa Ciclismo 

ATLETA FEMININO 
Ana Fillpa Martins Ginástica 
Ana Teresa Almeida Surf 
Francisca Laia Canoagem 
Fu Yu Tênis de Mesa 
Mariana Souto Patinagem 

JOVEM PROMESSA 
Joana Cunha Taekwondo 
João Amorim Canoagem 
José Souto Patinagem 
Melanie Santo. Triatlo 
Ibiben Neves Futebol 

Rúben Neves continua a somar êxitos: desta vez, é canditato a promessa do ano 

TREINADOR  DOOM 
HéBo lucas/Joséignea 
Joáo Ganço 
Uno Barrundm 
Mário Nardo° 
Rolando Freitas 

EQUIPA DO ANO 
K4 Sénior1000m (M) Canoagem 
Sel. Nac. Futebol de Praia Futebol 
Sel. Nac. Hóquei Patins sub-20 (M) 

Patinagem 
Sel. Nac. Ténis de Mesa (m)Ténts de Mesa 
SeLNac.Universitária(M) Andebol 

Canoagem 
Atletismo 

Triatlo 
Futebol 

Andebol/Universjtário 

Jovem do FC Porto é 
novidade na eleição dos 
melhores, mas concorre 
como promessa. O Atleta 
doAno será Nelson Évora, 
Rui Costa, Fernando 
Pimenta, Miguel Oliveira 
ou Rui Bragança 

CARLOS FLÓRIDO 

"rates "O favorito é o Nelson 
Évora e ele merece ganhar", 
disse Fernando Pimenta a O 
JOGO, há urnas semanas, dan-
do o mote para aquilo que po-
derá ser a Gala do Desporto, 
dia ll de novembro. O canoís-
ta que fechou o ano com 11 
medalhas é um dos fortes can-
didatos entre o quinteto esco- 

lhido para Atleta Masculino 
do Ano e que se destaca, pela 
enorme qualidade, das restan-
tes categorias que a Confede-
ração do Desporto colocou, a 
partir de ontem, em votação 
pública.O campeão europeu e 
bronze mundial do triplo sal-
to é realmente favorito ao 
quarto galardão, embora em 
séria concorrência com o ci-
clista Rui Costa, que tenta o 
tetra e tem beneficiado do fac-
to de ser o atleta português 
mais popular extrafutebol 
numa votação em que 60% 
dos votos são apurados pela in-
ternet e 40% ficam para os 
convidados da gala. 
Estando a eleição de melhor  

atleta feminino descaracte-
rizada à partida, por a Federa-
ção Portuguesa, de Judo não 
ter nomeado a campeã euro-
peia Telma Monteiro - o pri-
meiro passo da eleição são as 
escolhas de cada federação, 
para depois um júri ditar os 
cinco finalistas divulgados 
ontem -, que seria favorita 
ao quarto galardão, será ain-
da curioso perceber se Rúben 
Neves, indicado por já ser ti-
tular do FC Porto e, entre ou-
tros feitos, ter sido o jogador 
mais jovem do Europeu de 
sub-21, consegue contrariar 
as sucessivas derrotas da sua 
modalidade, pois em 10 edi-
ções de pré mios só um fute- 

bolista venceu: João Mouti-
nho, precisamente como Jo-
vem Promessa, em 2007. 
O futebol também já teve o 
melhor treinador (Ilídio 
Vale) e a melhor equipa (se-
leção de sub-20), voltando a 
candidatar-se com a equipa 
nacional campeã mundial de 
futebol de praia e o seu técni-
co, Mário Narciso. Mas a con-
corrência será forte em áreas 
marcadas por êxitbs de mon-
ta e que provam ter sido o ano 
de 2015 bem sucedido para o 
desporto português. Aliás, de 
fora dos finalistas ficaram 
nomes como William Carva-
lho, Gilberto Duarte, João 
Silva ou João Sousa. 
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\ lide! )( §1 E C. Porto e Sporting vencem 

Benfica arrasa 
ABC na Luz 

logo grande no Pavilhão 
da Luz, com o Benfica a ven-
cer o ABC de Braga, por cla-
ros 34-28, e a manter o se-
gundo lugar do campeona-
to, atrás do líder F. C. Porto. 

Os dragões não tiveram 
problemas de maior em ga-
rantir a décima vitória em 
dez jogos, triunfando em 
Avanca por 19-28. 

Noite bem tranquila teve, 
também, o Sporting, que 
venceu na Maia por uns es-
clarecedores 25-42. 

No jogo mais equilibrado 
da jornada, o Madeira SAD 
foi a Lisboa bater o Belenen-
ses por 27-25. M.P. 

34 
ABC lha« 2$ 
Local Pavilhão da Luz n.,2, em Usboa 
Arb499 Daniel Martins e Roberto Martins 
Sia Hugo Aguava; Ricardo Ferreira, Davide 
Carvalho (4), lavier Borragan (9), Valter Soares, 
Tiago Ferro, lobo Pari (3). Hugo Freitas, 13-840ne 
Moreira (4) Paulo Moreno (3), Uelington Silva (6),  

Augusto Aranda Hugo Uma (2) Flávio Fortes e 
Dragan Vrgoc (3). 
Treinador Manam Onega 
AIC Impar Humberto Gomes, Emanuel 
Ribeiro (1) e Claudio Silva; Fábio NAtkago (3), 
Hugo Rocha (3), Diogo Branquinho (3) Miguel 
Sarmento, lobo Gonçalves (2), Carlos Martins (1) 
Nuno Grilo (7), Nuno Rebelo, Oleksander 
Nekrushets (1), André Gomes (4) e Tomás 
Albuquerque (3). 
Trepador Carlos Resende 
Ao intervalo 17-9 

RESULTADOS/CLASSIFICAÇÃO 
Avanca 19 - 28 F C Pono  

Madeira SAD Belenense 213 - 27 
BenTc":3" 34 - te ABC 
Mala 4SMAl 23 -42 Sporting 
Fale (31110) Sp:  Horta 
P Manuel (11111) Anuas Santas 

I F.0 Peno 
P 

39 
I 

10 
ir 
10 

FE 
0 323-229 

2 leitio za 10 9 I 297-738 
3 51991 26 10 6 2 339.254 
4 AN 24 10 1 3 312.292 
5 Naia 5011 21 10 5 4 23275 
6 Aguas Saias 19 9 5 4 248-242 
7 Pitam( 16 9 3 5 227-261 
8 Arara 15 9 3 8 110.242 
9 141449141 15 10 2 1 251-296 

10 Fale 12 9 1 7 225-289 
Ilelesmes 12 II I 9 219-274 

12 SA1429 18 8 I 7 182 242 

PRÓXIMA JORNADA 14-11-2015 
Fafe 

AF8Cç. Porto P, Manuel 
Madeira SAO Avanca 
Sy Horta Belenenses 

Benfica 
APyrasin  Santas Maia-ISMAI 
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Andebol

ABC perde na Luz 
e é ultrapassado 
pelo Sporting  
O Benfica abriu a 10.ª jornada 
da Liga de andebol com um 
triunfo confortável sobre o 
ABC (34-28), no pavilhão da 
Luz. Graças a este resultado, 
os “encarnados”, segundos 
classificados, distanciaram-
se dos minhotos, sobre os 
quais têm agora quatro 
pontos de vantagem. Foi na 
primeira parte que o Benfica 
construiu o triunfo, chegando 
ao intervalo a ganhar por 17-9, 
graças a uma boa prestação 
ofensiva (Javier Borragán 
fez nove golos na partida) e 
a uma grande exibição de 
Hugo Figueira na baliza. O FC 
Porto consolidou a liderança 
(soma agora 30 pontos) ao 
bater fora o Avanca por 27-19, 
enquanto o Sporting venceu 
de forma ainda mais folgada 
no pavilhão do Maia ISMAI, por 
42-25, ultrapassando o ABC no 
terceiro lugar da tabela.
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34 280 
BENFICA ABC 

"ÁGUIAS ENSINAM ABC 
Benfica segura 2.° lugar 
no campeonato, com 
grande exibição do 
guarda-redes Figueira 

Maria» Ort ega O O Carlos Riscada 

Ç FIGUEIRA. O 
HUGO UMA 2 
D CARVALHO 4 
JOÃO PAIS 3 
8 MOREIRA 4 

O 
O 
I 
O 
O 

Lis EAC 

H GOMES® O O 
T ALBUOLIEROUE3 1 
FABIO ANTUNES 3 o 
HUGO ROCHA .3 O 
C MARTINS 1 O 

PAULO MORENO 3 I NUNO GRILO 7 1 
U FERREIRA 6 O ANDRÉ GOMES 4 1 

N MIIREVSKie E. RIBEIRO. O o 
J. BORRAGAN 9 CLÁUDIO SILVACIo o 
HUGO FREITAS O D BRANQUINHO 3 o 
DRAGAN VRGOE 3 MIGUEL PEREIRA 1 o 
TIAGO FERRO O o J. GONÇALVES 2 o 
R FERREIRA O o NUNO REBELO O 
A ARANDA O 
FLAVIO FORTES O 
VALTER SOARES O  

o 
o 
o 

O. NEKRUSHETS 1 o 

AO INTERVALO.  

LOCAL: Paviltiao n 2 da Luz, em Lisboa 

ARBITROS:Daniel Martins e Roberto Martins 

ALEXANDRE REIS 

ta Um Benfica personalizado pela 
irreverência do seu plantei, bas-
tante jovem, vulgarizou (34-28) 
ontem o ABC, que até se apresen-
tava na Luz como favorito, dado o 
estatuto de vencedor da Taça e Su - 
pertaça de Portugal. 

Mas na 10.J rondada fase regular 
do campeonato a história foi bem 
diferente, com a turma lisboeta a 
segurar de forma categórica o 2.° 
lugar da classificação. 
r  Depois de um equilíbrio inicial, 
com toada de marcas tu, marcoeu, 
o Benfica superiorizou -se aos 12 
minutos e foi cimentando a vanta - 
gem, que chegou aos quatro golos  

de diferença (10-6), depois de um 
parcial (4-0) que deixou o ABC sem 
marcar durante mais de 10 minutos. 

Esta fase marcou o jogo, desmo-
ralizando o conjunto de Braga, que 
até criou oportunidades, mas com 
dificuldades para se desembaraçar 
da oposição do 'muro' encarnado. 

E quando a defesa das águias pa-
recia menos agressiva, surgia o 
guarda-redes Hugo Figueira - sai-
ria lesionado -, que só nos 30 minu-
tos iniciais fez dez defesas, com 
mais de 50°A, de eficácia! 

A defender bem, a provocar erros 
ao adversário e com maior poder de 
finalização, o Benfica aproveitou 
bem a falta de pontaria do ABC - fa-
lhou 6 contra -ataques e 5 livres de 7  

metros-, criando transições rápi-
das, que fizeram com que a partida 
ficasse praticamente decidida ao 
intervalo (17-9). 

O regresso ao recinto em nada al - 
terou o rumo dos acontecimentos, 
poiso ABC tentou reagir, mas sem 
evitar muitos golos fáceis ao Benfi-
ca, equipa com variadas soluções, 
quer no tiro exterior, com brilho do 
espanholJavier Borragan (9 golos) e 
do brasileiro Uelington Ferreira (6), 
quer nos remates aos seis metros e 
contra-ataque. 

Nu no Grilo (7) foi o mais esc lare 
eido dos academistas, que demons 
traram ter a lição muito mal estuda -
da na Luz, depois de na ronda ante 
rior terem vergado o Sporting. o 

DECISIVO. Brasileiro 
Uelington Ferreira (6 golos) 
foi um dos elementos em 
destaque na vitória 
dos encarnados na Luz 

ANDEBOL 1 

Jornada 10 ' 

8ENFICA 34-28 ABC 
BELENENSES 25-27 MADEIRA SAD 
AVANCA 19-28 FC PORTO 

MAIA ISMAI 25-42 SPORTING 

AC FAFE 31 out. SP. HORTA 

P MAN,  i nov. AGUAS SANTAS 

CLASSIFICAÇÃO 
)vED emes 

09  FC PORTO 30 10 10 O 0 323-229 

09 BENFICA 28 10 9 O 1 297-237 

e9SPORTING 26 10 8 O 2 339-254 

OR ABC 24 10 7 O 3 312-292 

09  MADEWASAD 21 10 5 1 4 277-275 
*g A. SANTAS 19 9 5 O 4 246-242 

11,91). MANUEL 16 9 3 1 5 227-261 

«OR AVANCA 15 9 3 O 6 210-242 

OQMAIA ISMAI 15 10 2 1 7 257-296 

er,  BE LENEN SES 12 10 1 O 9 219-274  

09 FAFE 12 9 1 1 7 225-269 

0')  SP. HORTA 10 8 1 O 7 181-242 

Proxima jornada:14 novembro  

AGUAS SANTAS-MAIA ISAILM; SPORTING-MEIGA; 
ABC AC FAFE; MADEIRA AND-AVANCA; FC PORTO-P. 
MANUEL, SP. HORTA-BELENENSES 

OS TREINADORES 
"ESTOU MUITO SATISFEITO. 
DEFENSIVAMENTE ESTIVEMOS 
BEM E CRIÁMOS GOLOS FÁCEIS 
EM CONTRA-ATAQUE" 
MARIANO ORTEGA, Benfica 

"VIEMOS AGARRADOS À 
VITÓRIA COMO SPORTING. 
NÃO ESTÁVAMOS COM A.  
CABECA AQUI" 
CARLOS RESENDE. ABC 
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CONFEDERAÇA0 

Finalistas anunciados 
NI  São cinco os candidatos em 
cada categoria a receber o pré-
mio de melhor do ano, uma es-
pécie de 'óscares do desporto 
português', conforme reconhe-
ceu ontem° líder da confedera-
ção (CDP), Carlos Paula Cardoso, 
entidade que organiza a votação 
e atribui os prémios. Depois de 
numa 1.4  fase cada federação ter 
feito assuas nomeações, um júri 
reduziu a lista de candidatoS e a 
partir de agora o público pode 
votar nos seus favoritos, no site 
da CDP. Os vencedores serão 
anunciados numa gala all de no-
vembro, no Casino Estoril. 

Na apresentação da lista final, 
que ontem teve lugar em Lisboa, 
estiveram a canoísta Francisca 
Laia e a bodyboarder Teresa Al - 
meida, ambas candidatas a atle 
ta feminina do ano. A primeira 
confessou -sesurpreendida , não 
só por ter sido nomeada pela Fe-
deração, como também por ser 
uma das finalistas. "Não estava à 
espera", reconheceu a atleta que 
no próximo ano vai tentar apu-
rar -separa os Jogos do Rio de Ia - 
neiro. A bodyboarder conside-
rou, por sua vez, que a nomeação 
"é motivo de orgulho". "É o re - 

CANDIDATOSAMELHORDOANO 
ATLETA MASCULINO 
Rui Bragança Taekwondo 
Miguel Oliveira Motociclismoy  
Nelson Évora Atletismo 
Fernando Pimenta Canoagem 
Rui Costa Ciclismo 
ATLETA FEMININA 
Filipa Martins Ginástica 
Mariana Souto Patinagem 
Francisca Laia Canoagem 
Teresa Almeida Bodyboard 
Fu Yu Ténis de mesa 
TREINADOR 
Rolandc; Freitas Andebol 

Atletismo 
Hélio Lucas/José Sousa Canoagedt' 
Mário Narciso Futebol de praia 

Triatlo 
JOVEM PROMESSA 

Taekwondo 
Patinagem 
Canoagem 

Futebol 
Melanie Santos Triatlo 
FMTIPA 
Seleção universitária de andebol  
Seleção de sub-ao de hóquei em patins 
K4 moo masculino canoagem 
Seleção de futebol de praia 
Seleção masculina de ténis de mesa 

conhecimento por tudo o que 
zemos ao longo do ano", disse. o 

João Ganço 

Lino Barruncho 

Joana Cunha 
José Souto 
João Amorim 
Ruben Neves 
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Carlos Martingo0 

Gls EXC  

()Ricardo Costa  

1,15 MC 

LUIS SILVA 411 O O A QUINTANA ® O O 
N. CARVALHO 3 1 G DUARTE 5 O 
VICTOR ALVAREZ O 2 YOU. MORALES 4 O 
MIGUEL BAPIISTA1 1 G RODRIGUES 1 1 
R. MOURAO 2 O MIGUEL MARTINS2 O 
I MONTEIRO 2 O RUI SILVA 2 O 
VASCO SANTOS 4  O D. SALINA  O 1 

MARCO SOUSA 2 2 lAURENTINO. O O 
[ROGO OLIVEIRA 3 O N GONÇALVES O O 
R RAMOS 1 O R MOREIRA O 1 
M. FERREIRA O O AlExiS BORGES 4 O 
ALBERTO Silva 1 O HUGO SANTOS 5 o 
CARLOS SANTOS O O ANTONIO AREIA 4 O 
JOÃO CARVALHO O O NUNO ROQUE 1 O 
JOÃO VALENTE O O F LANDIM O o 
A mAGALHAES O O mic HAL KASAL O 1 

Nuno Alvarez0 

(AS ExL 1.1% ICE 

H CARIOIAO O O V. GIRONO O 
IVO SANTOS 7 O NELSON PINA 4 O 
JORGE PINTO 4 O GONÇALO VIEIRA 1 O 

( SIQUEIRA 5. 1 C PEDROSO 9 U 
I II iPE PINHO ,4 O DANIEL SANTOS 3 O 
JOÃO GOMES 1 1 ELIAS ANTONIO 5 2 

JOÃO PINTO 4 1 NUNO SILVA 5 O 

M FERREIR.A. O O i. CARvAtHOO O 
R PEREIRA O O DAVID PINTO O 
PEDRO SOARES O O MARCO Gll O o 
RUBEN PEREIRA O O DIOGOALVES O o 
PE DR0 pIN To o 1 N CARVALHAIS O o 
ANDRE ALVES O O EDUARDO PINTO O o 
RUBEN GOMES O O 
r ABio SEMEDO O O 
M Rf DO O O 

27 
MADEIRA SA 

()Paulo Fidalgo 

AO INTERVALO: 915 AO INTERVALO: 13 16 

LOCAL: Pavilhão Adelino Costa, em Avanca LOCAL: Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa 

ÁRBITROS: Ruben Mata e André Nunes ARBITROS: Alberto Alves e Jorge Fernandes 

AVANCA FC PORTO BELENENSES 

AUOSA CUDIC• O 
F MAGALHÃES 4 
PEDRO PORTELA 6 
B. BJELANOVIC 1 
B MOREIRA 2 
FRANKISC,AROL 6 
PEDRO SOLHA 7 

LUIS OUVEIRAI. O o 
SERGIO BARROS 3 o 
C CARNEIRO O o 
JOÃO ANTUNES 3 
F TAVARES 2 o 

ARAUJO 3 2 
D DOMINGOS 1 o 
PEDRO SRINOLA O 
JOÃO PINTO o 

MARIO SILVA 1 
PEDRO MALA 1 
SERGIO MARTINS 2 

LEITAO 
BRUNO BORGES 1 

MAGALHAES 2 
RUI SANTOS O 
PAULO CASTRO O 
DIOGO PEREIRA O 

4„;  

M BORGI o O 
HUGOCIORIA 2 O 

„VIDRO VIEIRA 3 1 
t-SEMEDO 1 1 
ANDRE REI 6 O 
SERGIO CANIÇO 3 .1 
PEDRO TEIXEIRA 3 O 

AO INTERVALO: 13.21 

LOCAL: Pavilhão Municipal da Maia 

ÁRBITROS: l ema lido Costa e Diogo Teixeira 

MAIA/ISMAI SPORTING 

Rui Silva() ()Zupo Equisoain 

Dragões e leões 
ganham fácil 
®Nos restantes jogos realizados 
ontem da 10.E jornada do campeo-
nato, tanto o FC Porto como o 
Sporting triunfaram com facilida-
de fora deportas. Os !dragões ven-
ceram (28-19) em Avanca, man-
tendo a liderança invicta na classi-
ficação, enquanto os leões foram 
ganhar (42-25) ao reduto do Maia 
ISMAI, subindo ao 3.° lugar, por 
troca com o ABC. No Restelo, o Be - 
lenenses não resistiu (25-27) ao 
Madeira SAD e continua em lugar 
muito incómodo na tabela, quan-
do ainda faltam realizar na mesma 
ronda o Passos Manuel-Águas 
Santas e o AC Fafe-Sp. Horta. o 
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Benfica venceu ABC de Braga e segura o segundo lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-10-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6a3f601

 
Mário Aleixo - RTP 29 Out, 2015, 07:56 | Andebol O treinador Mariano Ortega conduziu a equipa do
Benfica ao triunfo | Lusa O Benfica venceu o ABC de Braga, 34-28, no campeonato de andebol. No
jogo mais importante da 10ª jornada do campeonato principal do andebol português o Benfica bateu o
ABC, no pavilhão da Luz, por seis golos de diferença e manteve o segundo lugar na classificação, atrás
do líder FC Porto. Ao intervalo os encarnados já venciam por 17-9 num jogo onde o triunfo nunca
esteve em risco. O FC Porto não sentiu dificuldades para garantir a vitória no recinto do Avanca, por
28-19, naquela que foi a décima vitória em dez jogos. Também o Sporting viveu uma noite tranquila
ao jogar na Maia e cilindrar a formação do ISMAI por concludente 42-25. Eis os resultados da jornada:
Avanca-FC Porto, 19-28 Belenenses-Madeira SAD, 25-27 Benfica-ABC, 34-28 Maia ISMAI-Sporting,
25-42 Fafe-Sp. Horta (joga-se a 31 de outubro) Paços Manuel-Águas Santas (joga-se a 11 de
novembro) Na classificação os cinco primeiros são os seguintes: 1º FC Porto, 30 pontos 2º Benfica, 28
3º Sporting, 26 4º ABC, 24 5º Madeira SAD, 21 A próxima jornada realiza-se a 14 de novembro da
qual se destaca a realização de um Sporting-Benfica. Please enable JavaScript to view the Powered by
Disqus.
 
 29 Out, 2015, 07:56|
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FC Porto, Benfica e Sporting vencem no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-10-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=64710902

 
29-10-2015 08:37
 
 Os 'dragões' mantêm a liderança do campeonato português.
 
 O FC Porto é líder com 30 pontos.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 FC Porto, Benfica e Sporting conseguiram triunfos na 10ª jornada do campeonato português de
andebol.
 
 Os 'dragões' venceram em Avanca (19-28), segurando assim a liderança da tabela classificativa. O
Benfica, segundo classificado, derrotou o ABC por 34-28 e o Sporting, terceiro, bateu o ISMAI por 42-
25.
 
 Confira os resultados de quarta-feira:
 
 Benfica 34-28 ABC
 
 Belenenses 25-27 Madeira SAD
 
 ISMAI 25-42 Sporting
 
 Avanca 19-28 FC Porto
 
 Classificação:
 
 1- FC Porto 10 jogos/30 pontos
 
 2- Benfica 10/28
 
 3- Sporting 10/26
 
 4- ABC 10/24
 
 5- Madeira SAD 10/21
 
 6- Águas Santas 9/19
 
 7- Passos Manuel 9/16
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 8- Avanca 9/15
 
 9- ISMAI 10/15
 
 10- Belenenses 10/12
 
 11- Fafe 9/12
 
 12- Sporting da Horta 8/10
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Benfica vence ABC (34-28)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=579596

 
O Benfica recebeu e venceu, esta quarta-feira, o ABC por 34-28, na partida de maior destaque da 10.ª
jornada do Campeonato Andebol 1. Os encarnados mantêm-se assim no segundo lugar da
classificação, agora com 28 pontos, menos dois que o líder FC Porto, que não teve dificuldades para
vencer no recinto do Avanca (28-19). O Sporting foi à Maia vencer o ISMAI por 42-25, reforçando o
terceiro lugar na classificação, com 26 pontos. Resultados: Benfica-ABC, 34-28 (17-9) Belenenses-
Madeira SAD, 25-27 (13-16) ISMAI-Sporting, 25-42 (13-21) Avanca-FC Porto, 19-28 (9-15) Fafe-Sp.
Horta, adiando para Passos Manuel- Águas Santas
 
 28-10-2015
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Petro e 1.º de Agosto na final feminina da Taça dos Campeões Africanos de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/africa/ver.aspx?id=579582

 
As equipas femininas do Petro de Luanda e do 1.º de Agosto apuraram-se hoje para a final da Taça
dos Campeões Africanos de andebol. As petrolíferas venceram o FAP dos Camarões por 28-20 (12-9
ao intervalo), enquanto as militares ultrapassaram África Sport de Abidjan (Costa do Marfim) por 31-
21, com vantagem de 14-7 ao intervalo. A final da competição, que está a decorrer em sistema de
torneio, em Marrocos, terá lugar sexta-feira, às 15 horas de Angola (14 em Portugal), na cidade de
Nador. Com estes resultados, o andebol feminino angolano continua a dar provas de domínio absoluto
no continente africano. Com o aliciante de ser um jogo disputado por dois arqui-rivais de Luanda e
Angola, qualquer que seja a modalidade em questão.
 
 28-10-2015
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Ricardo Candeias, Tiago Rocha e João Ferraz falham arranque do estágio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=579546

 
A Seleção Nacional de andebol inicia quinta-feira, em Rio Maior, a preparação da fase de apuramento
de acesso ao Mundial de 2017. Dos 18 convocados, o selecionador Rolando Freitas não poderá contar
inicialmente com Ricardo Candeias, Tiago Rocha e João Ferraz. Os trio tem compromissos pelos
respetivos clubes no estrangeiro e só são esperados em Rio Maior no domingo. A situação já estava
prevista pela equipa técnica nacional que chamou ao estágio os jovens João Moniz (Águas Santas) e
Carlos Siqueira (Belenenses) para colmatar as ausências. O grupo vai trabalhar em Rio Maior até 4 de
novembro, dia em que parte para Israel com os seguintes 18 jogadores: Guarda-redes: Ricardo
Candeias (Pontault-Combault/FRA), Alfredo Quintana (FC Porto) e João Moniz (Águas Santas); 2.ª
Linha: Fábio Antunes (ABC), Pedro Solha, Bruno Moreira, Pedro Portela (Sporting), António Areia (FC
Porto), Carlos Siqueira (Belenenses), Tiago Rocha (Orlen Wisla Plock/POL); 1.ª Linha: Gilberto Duarte,
Rui Silva, Nuno Roque (FC Porto), Fábio Magalhães, Bosko Bjelanovic, Pedro Spínola (Sporting), João
Ferraz (Wetzlar/ALE) e Cláudio Pedro (Madeira SAD).
 
 28-10-2015
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho, terceiro com
23 pontos, pode sair da 10.ª ron-
da do Andebol 1 em segundo ou
em quarto. Visita hoje o Benfica,
segundo com 25. Um triunfo em
Lisboa levaria a uma inversão,
com os bracarenses. 

Ao contrário, um triunfo ben-
quista pode fazer os minhotos
perder o terceiro lugar para o
Sporting, que visita o Maia/IS-
MAI, com poucos argumentos
para competir com os leões.

Ontem, Carlos Resende o trei-
nador do clube bracarense frisou
que o Benfica mantém o mesmo
treinador, com poucas alterações
na estrutura e o mesmo modelo,
escusando-se a comparar even-
tuais diferenças de potencial
competitivo em relação à época
anterior.

“Na forma de jogar não exis-
tem alterações significativas,
existem intrpretações de jogado-
res que dão um cariz pessoal ao
que é o modelo do treinador”,

observou. 
Carlos Resende preferiu focar

a análise ao Benfica procurando
“dotar os meus jogadores do
maior número de informações
qualitativas” relativamente ao
jogo”.

Considerou que o Benfica “jo-
ga um andebol interessante”,
lembrando que os encarnados
contam apenas uma derrota,
sofrida no Dragão, diante do
campeão FC Porto.

Também hoje, o líder isolado

FC Porto tem curta deslocação a
Avanca, onde não deverá ver em
causa a sua invencibilidade e o
Madeira SAD visita o Belenen-
ses, num encontro entre clubes
que lutam por uma aproximação
aos lugares cimeiros. 

Para sábado fica em agenda o
Fafe-SC Horta, em que os mi-
nhotos procuram evitar o lugar
desconfortável e a jornada com-
pleta-se dia 11 de Novembro
com a visita do Águas Santas ao
Passos Manuel.

ABC/UMinho segundo ou quarto
após visita de hoje ao Benfica 
DÉCIMA JORNADA pode proporcionar hoje ao ABC/UMinho, em função do resultado do jogo na Luz,
com o Benfica, a subida ao segundo lugar ou a descida ao quarto.

DR   

Guarda-redes Emanuel Ribeiro e Carlos Resende projectaram ontem  encontro de hoje, na Luz, com o Benfica

“[No Benfica] todos são
bons jogadores: nós, os
guarda-redes, temos de
observar todos.Temos que
ter cuidado com todos. 
[vitória sobre Sporting]
“ganhámos, agora temos
outro jogo para ganhar”.
[discutir a baliza do ABC]
“aprendo muito com o
Humberto Gomes, com o
Carlos Ferreira e os outros
companheiros”

Emanuel Ribeiro
guarda-redes do ABC/UMinho

Hoje
ISMAI-Sporting
Avanca-FC Porto
Benfica-ABC/UMinho
Belenenses-Madeira SAD

31 de Outubro
AC Fafe-SC Horta
11 de Novembro
P. Manuel-Águas Santas

10.ª jornada
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ANDEBOL
| Redacção | 

No passado sábado, a equipa
sénior feminina de andebol
da AA Didáxis, de Vila Nova
de Famalicão,  recebeu o ABC/
/Manabola evenceu por 32-21,
em jogo a contar para o Torneio
de Abertura da Associação de
Andebol de Braga.  
Ao intervalo as atletas famali-
censes já venciam por 16-9.

Para este resultado foram sig-
nificativos os contributos com
sete golos de  Diana Oliveira
[a melhor marcadora da prova
com 29 golos em três jogos] e
Filipa Gonçalves com oito.

As esposendenses da Juventu-
de de Mar lideram a prova com
três vitórias e 9 pontos, seguin-

do-se a Didáxis, com 6.
Na próxima jornada, as duas

primeiras equipas defrontam-se

entre si, em Famalicão, enquan-
to o ABC/Manabola visita o AC
Vermoim, último da tabela.

Torneio de abertura de seniores femininas

Didáxis vence Manabola (32-21)
mas Juventude de Mar lidera

DR   

Didáxis segue no Torneio de Abertura em segundo lugar
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BRAGA
| Joana Russo Belo | 

Já são conhecidos os três no-
meados na categoria árbitro, pa-
ra a II Gala do Desporto de Bra-
ga. Daniel Freitas (andebol),
Hugo Marques (futsal) e Nuno
Manso (futebol) são os três elei-
tos que irão disputar a conquista
do galardão. Jovem árbitro de
andebol, Daniel Freitas, repete a
nomeação, depois de ter vencido
o troféu na primeira edição do
evento, em 2014. 

II Gala do Desporto - organiza-
da pelo pelouro do Desporto da
Câmara Municipal de Braga -
vai homenagear todos os atletas
campeões nacionais, medalha-
dos internacionais federados,
universitários e escolares, e ain-
da treinadores, dirigentes e árbi-
tros. No total, serão entregues
cerca de 70 galardões, nas mais
diversas categorias. 

A segunda edição da Gala
anual - que arrancou em 2014 -
terá lugar no palco do emblemá-

tico Theatro Circo, na próxima
segunda-feira, partir das 21.30
horas. 

Reconhecer o mérito desporti-
vo de excelência de todos os
atletas campeões nacionais é o
grande objectivo do evento, que

vai ainda distinguir o trabalho
desenvolvido por vários agentes,
como dirigentes, treinadores e
árbitros. Na Gala será, igual-
mente, distinguido o melhor
evento desportivo, com a parti-
cularidade de serem os bracaren-

ses a elegerem qual o evento que
mais se destacou no ano. Vota-
ção pode ser feita on-line, no si-
te da câmara municipal, em
www.cm-braga.pt. 

Em votação, estão cinco even-
tos: Campeonato da Europa de

Andebol Universitário, Rampa
da Falperra, Corrida S. João,
Volta a Portugal em Bicicleta e
Corrida de S. Silvestre. 

Amanhã, serão dados a conhe-
cer os nomeados para o prémio
na categoria de treinador. 

Daniel Freitas, Hugo Marques 
e Nuno Manso nomeados
AUTARQUIA vai homenagear todos os campeões e medalhados internacionais da II Gala do Desporto de Braga, no próximo dia
2. Na categoria árbitro, os nomeados são: Daniel Freitas (andebol), Hugo Marques (futsal) e Nuno Manso (futebol). 

DR

Daniel Freitas, árbitro de andebol

DR

Hugo Marques, árbitro de futsal

DR

Nuno Manso, árbitro de futebol

II Gala do Desporto

DANIEL FREITAS
(ANDEBOL)
Aos 29 anos, jovem árbitro
da Categoria Nacional de
Elite/Internacional
Continental EHF volta a ser
nomeado, depois de ter
ganho o galardão no ano
passado. Cumpre a 11.ª
época como árbitro - faz
dupla com César Carvalho
- numa carreira que iniciou
aos 18 anos. 
“Estou bastante satisfeito
com esta nomeação, não
posso dizer que tenha sido
uma surpresa, porque na I
Gala fui nomeado e recebi
o galardão. Apenas
surpreendido, porque não
sabia que podia voltar a
ser nomeado”.

HUGO MARQUES
(FUTSAL)
Árbitro pertencente ao
escalão máximo do futsal
nacional, desde a época de
2011/12, e alcançou a ter-
ceira posição no ranking
em 2013/14. “Não estava 
à espera desta nomeação
e fico muito orgulhoso. 
É, sem dúvida alguma, o
reconhecimento de todo o
trabalho que venho a rea-
lizar há alguns anos, neste
momento são sete nos
campeonatos nacionais,
cinco deles na I Divisão. É
também sinal claro de que
a cidade tem dado mais
importância a outras
modalidades para além 
do futebol.”

NUNO MANSO
(FUTEBOL)
Árbitro assistente da 
1.ª categoria da Liga
Portuguesa de Futebol
Profissional, desde a época
de 2003, dirigiu a final da
Supertaça, entre Benfica e
Sporting. Possui várias
participações internacio-
nais, somando mais de
350 jogos e o terceiro
lugar no ranking de
árbitros assistentes. 
“É o reconhecimento de
uma época de trabalho 
e é gratificante ser
reconhecido na nossa
cidade. Com o meu
currículo, espero vencer,
mas o reconhecimento é o
mais importante.”

+ nomeados ao prémio árbitro São cerca de 70 galardões
que a Câmara Municipal de
Braga vai entregar na II Gala
do Desporto, evento que
reconhece o trabalho de
todos os campeões
nacionais e também
medalhados internacionais.

No site da autarquia 
Cinco eventos esperam a votação
dos bracarenses on-line
Na II Gala do Desporto de Braga será, igualmente, distinguido o melhor
evento desportivo, com a particularidade de serem os bracarenses a ele-
gerem qual o evento que mais se destacou no último ano. Votação pode
ser feita on-line, no site da câmara municipal, em www.cm-braga.pt. 
Em votação, estão cinco eventos: Campeonato da Europa de Andebol Uni-
versitário, Rampa da Falperra, Corrida S. João, Volta a Portugal em Bicicle-
ta e Corrida de S. Silvestre. 
Amanhã, serão dados a conhecer os nomeados para o prémio na catego-
ria de treinador, sendo que haverá, igualmente, distinção na categoria de
dirigente do ano. 

§melhor evento desportivo

Votação para o
melhor evento

desportivo do ano está
disponível 

on-line, no site da autarquia
bracarense, em 

www.cm-braga.pt.
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Num jogo aguardado com for -
te expectativa, já que se defron-
tavam duas equipas que ainda
não tinham perdido, assistiu-
se a um “derby” com duas par-

tes distintas. O Estarreja entrou
melhor e ganhou uma vanta-
gem de quatro golos, face a um
S. Bernardo que revelou algu -
ma ansiedade, bem patente na
forte apatia a defender e pre-
cipitação em termos ofensivos.

Assim, não foi difícil à forma -

ção por Rui Liberato, manter a
partida controlada e chegar ao
intervalo com a mesma dife-
rença de golos (12-9), apesar de

uma melhoria significativa da
equipa de Aveiro. Mas o segun -
do tempo foi completamente
diferente, com o São Bernardo
a ter um melhor acerto ofen-
sivo, conseguindo mesmo pas-
sar para a frente do marcador.

Só que, num último fôlego, o
Estarreja, que nunca deixou
“fugir” o adversário no marca-
dor, empatou a 30 segundos
do final, fazendo jus a um bom
espectáculo que teve um pú-
blico entusiasta a apoiar as
duas equipas. João Vilar, com
11 golos, foi o estarrejense em
em evidência, enquanto João
Pedro Oliveira destacou-se no
S. Bernardo. |

“Derby” equilibrado
teve partes distintas
Empate Duas equipas, que ainda não conheceram o sabor da derrota,
proporcionaram um excelente espectáculo em Estarreja

ESTARREJA AC                             24

Treinador: Rui Liberato.
João Santos; Luís Cruz (1), João Vilar
(11), Tiago Arrojado (5), Marco Re-
sende, Francisco Feiteira, António Silva,
André Rego (3), Luís Tavares, Filipe Fer-
reira, Edgar Figueira, Tomás Almeida,
Fernando Vila (2), Tiago Marreiros,
Pedro Oliveira e Rafael Almeida.

S. BERNARDO                               24

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Luís Santos, Diogo Batalha,
Augusto Pereira, Tiago Sousa, Tiago
Portas (2), Jorge Justino (2), Rafael
Marques, Diogo Taboada (5), Rodrigo
Gouveia, Sérgio Gouveia (2), Leandro
Rodrigues (6), João Oliveira (5), Ulisses
Ribeiro (2), Daan Garcia e Rui Silva.

Pavilhão Municipal de Estarreja. Árbitros: Carlos Marinho e Fernando Novais (AA
Braga). Oficiais de mesa: Rui Silva e Manuel Oliveira (Aveiro). Ao intervalo: 12-9

Andebol
2.ª Divisão Nacional João Vilar marcou quase

metade do golos do Estarreja

D.R.
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  Tiragem: 11096

  País: Portugal
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  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 10,99 x 10,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61597748 28-10-2015

Madeira Andebol SAD 

joga esta noite no Restelo 
O Madeira Andebol SAD disputa 
esta noite a partir das 20 horas no 
Pavilhão Acácio Rosa, frente ao Be-
lenenses, mais uma partida do 'na-
cional' da I Divisão em seniores 
masculinos, jogo a contar para 10.a  
jornada da fase regular. 

Um encontro tradicionalmente 
complicado para os madeirenses 
mesmo tendo em consideração a 
actual classificação da formação 
lisboeta, longe nesta altura da pro-
va dos lugares na primeira metade 
na tabela classificativa. O Belenen-
ses segue no décimo primeiro e pe-
núltimo lugar com apenas 11 pon-
tos. Nas nove partidas já efectuadas  

venceram uma vez e perderam 
oito jogos. 

Já o Madeira Andebol SAD é 
sexto classificado com 19 pontos. 
Os madeirenses venceram quatro 
jogos, empataram um e sofreram 
quatro derrotas, desaires frente ao 
ABC, Porto, Sporting e Benfica, 
formações claramente acima do 
potencial dos madeirenses. 

Tradições à parte são estes os 
números com que a equipa da Re-
gião se apresenta nos Pavilhão Acá-
cio Rosa, para uma partida onde 
reúnem todas as condições para a 
soma da totalidade dos pontos em 
disputa H. D. P. 
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  Âmbito: Regional
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  Área: 18,06 x 16,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61597038 28-10-2015

 JOsé costa lima 

Q
uatro dias volvidos 
do triunfo alcança-
do nos últimos se-
gundos na receção 

ao Sporting, o ABC/UMi-
nho volta a defrontar um 
opositor da segunda cir-

cular, embora desta vez 
o encontro tenha lugar 
na capital portuguesa. No 
terceiro lugar do campeo-
nato da I Divisão, os bra-
carenses defrontam esta 
noite o vice-líder Benfica 
(19h30), e Carlos Resende 
deixou uma mensagem 

abc/uminho vem de triunfo com leões e deseja derrotar hoje o benfica

«O assunto agora é outro» 

clara de evitar deslum-
bramentos com o suces-
so obtido frente aos leões. 

«As equipas estão sem-
pre a ser colocadas à pro-
va. Contra o Sporting 
demos uma resposta in-
teressante, mas nada de 
anormal. Vencemos, mas 

já acabou, e agora o assun-
to é outro. Temos de ter 
ainda mais vontade pa-
ra vencer o próximo. Se 
nos agarrarmos ao passa-
do, estamos sujeitos a ter 
derrotas», alertou o téc-
nico do ABC, rejeitando 
a ideia que a equipa está 
no pico de forma.

«Não, não. Temos de 
reconhecer que qualquer 
equipa que esteja privada 
do Ricardo Pesqueira ou 
do Pedro Seabra pode di-
zer isso. Tivemos uma vi-
tória interessante, ponto 
final parágrafo. Podemos 
e devemos fazer melhor», 
reforçou, lembrando o 
«jogo difícil» desta noite, 
frente a um opositor que 
«só perdeu no Dragão» e 
tem dois pontos de van-
tagem sobre os minhotos.

«O Benfica joga um 
andebol interessante, va-
mos ter dificuldades, mas 
não mudaremos o nosso 
objetivo, que passa por 
vencer», concluiu Carlos 
Resende.  

Carlos Resende quer esquecer o passado e tentar derrotar esta noite o Benfica

D
M
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  Tiragem: 8500
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  Pág: 17
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  Área: 4,46 x 3,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61596891 28-10-2015

ANDEBOL E FUTSAL
ABC e Sporting de Braga 
jogam hoje em Lisboa, 
respetivamente, frente ao 
Benfi ca e Sporting.
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  Corte: 1 de 1ID: 61598430 28-10-2015

ANDEBOL
MADEIRA SAD
JOGA EM BELÉM

Em partida a contar para a
10.ª jornada do Campeonato
Nacional da I Divisão, a equi-
pa de Paulo Fidalgo desloca-
se esta noite a Belém para
defrontar o Belenenses, jogo
que está marcado para as
20:00. A formação madei-
rense, recorde-se, ocupa
atualmente a sexta posição
com um total de 18 pontos.
Já a formação do Belenen-
ses está uns furos abaixo
dos madeirenses. A equipa
do Restelo é o atual 11.º
classificado com 11 pontos. 
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Benfica vence ABC - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4860129

 
Na Luz, o Benfica derrotou o ABC na 10.ª jornada do campeonato, a qual, na noite desta quarta-feira,
conta mais quatro jogos a decorrer O Benfica bateu o ABC por 34-28, em jogo da 10.ª jornada do
campeonato nacional. Javier Fernandez (Benfica) foi o melhor marcador do encontro, com nove
pontos. A jornada continua a disputar-se no sábado, dia 31, com o encontro Fafe-Horta e fecha no dia
11 de novembro com o jogo Passos Manuel-Águas Santas. Resultados desta quarta-feira, relativos à
10.ª jornada: Benfica-ABC, Belenenses-Madeira SAD, a decorrer ISMAI-Sporting, a decorrer
 
 2015-10-28T20:53:00Z
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Seleção arranca preparação sem os "estrangeiros"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4859837

 
Ricardo Candeias, Tiago Roche e João Ferraz chegam à seleção portuguesa de andebol apenas no
domingo. A seleção portuguesa de andebol vai ultimar a preparação da fase de apuramento de acesso
ao Mundial de 2017 a partir de quinta-feira em Rio Maior, mas ainda sem os 'estrangeiros' Ricardo
Candeias, Tiago Rocha e João Ferraz. Ricardo Candeias (Pontault-Combault, Fra) Tiago Rocha (Orlen
Wisla Plock, Pol) e João Ferraz (Wetzlar, Ale) juntam-se ao grupo na tarde de domingo, altura em que
o selecionador Rolando Freitas contará com todos os 18 jogadores convocados para a deslocação a
Israel, de 4 a 8 de novembro. Esta situação já estava prevista pela equipa técnica nacional que, dado
à especificidade das posições que ocupam estes jogadores, nomeadamente o posto de guarda-redes e
de pivot, chamou os jovens João Moniz (Águas Santas) e Carlos Siqueira (Belenenses). O guarda-
redes João Moniz e o pivot Carlos Siqueira vão assim trabalhar com o restante grupo às ordens de
Rolando Freitas, tomando um primeiro contacto com a seleção e, ao mesmo tempo, completando o
grupo e ajudando a suprimir as ausências de Ricardo Candeias e Tiago Rocha nas primeiras sessões de
treino. Estes dois jogadores deverão mesmo ser preteridos por Rolando Freitas na deslocação a Israel,
motivo porque o técnico nacional resolveu promover a sua integração no grupo de trabalho em
detrimento de chamar outros jogadores mais experientes, que, depois, viriam também a ficar fora dos
eleitos. Para os próximos dias estão agendadas duas sessões de trabalho diárias, na sexta e no
sábado, e para domingo está prevista a realização de um treino, ao final da tarde, no qual já devem
estar à disposição da equipa técnica a totalidades dos 18 jogadores.
 
 2015-10-28T17:44:00Z
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Benfica distancia-se do ABC na Liga de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2015

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=59e0c99f

 
Por PÚBLICO 28/10/2015 - 21:37 "Encarnados" impuseram-se aos minhotos de forma categórica (34-
28), na 10.ª jornada. DR O Benfica abriu a 10.ª jornada da Liga de andebol com um triunfo
confortável sobre o ABC (34-28), no pavilhão da Luz. Graças a este resultado, os "encarnados",
segundos classificados à entrada para esta ronda, distanciaram-se dos minhotos, sobre os quais têm
agora quatro pontos de vantagem. Foi essencialmente na primeira parte que o Benfica construiu o
triunfo, chegando ao intervalo a ganhar por 17-9, graças a uma boa prestação ofensiva (com Javier
Borragán, autor de nove golos na partida, em destaque) e a uma grande exibição de Hugo Figueira na
baliza. No segundo tempo, as "águias" mantiveram a qualidade no ataque (voltaram a marcar 17
pontos), mas viram o ABC, especialmente nos últimos minutos, ser bem mais eficaz nas acções
ofensivas, anotando quase o dobro dos golos obtidos no primeiro tempo. Nuno Grilo, com sete golos,
foi o melhor marcador dos bracarenses.
 
 28/10/2015 - 21:37
 
PÚBLICO
 
 

Página 44



A45

:.: BENFICA-ABC, em direto - Jornal Record :.:
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c7babac5

 
Benfica e ABC defrontam-se a partir das 19.15 horas no jogo grande da ronda 10 do campeonato
nacional. Os bracarenses testam a capacidade encarnada em casa já que os comandos de Mariano
Ortega ainda não perderam na Luz e a única derrota averbada foi na casa do heptacampeão FC Porto.
Em primeiro lugar figuram exatamente os dragões, com 27 pontos (nove vitórias em nove partidas),
seguidos pelas águias que têm 25. O ABC surge no terceiro posto com 23. Siga-nos no Facebook e no
Twitter.
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Andebol. Benfica é líder à condição
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2015

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/38023/andebol_benfica_e_lider_a_condicao

 
Triunfo dos encarnados no Pavilhão da Luz, sobre o ABC, no arranque da jornada 10 do Nacional de
andebol O Benfica venceu o ABC (34-28), esta quarta-feira, na partida que abriu a jornada 10 do
Nacional de andebol, isolando-se provisoriamente no topo da classificação. Ao intervalo, os encarnados
já venciam por 17-9, resultado que confirmava, logo aí, a noite tranquila que a equipa da casa viveu
no Pavilhão da Luz. O Benfica passa a somar 28 pontos e ultrapassa o FC Porto, que soma 27 mas que
joga, a esta hora, com o Avanca. [em actualização]
 
 28 Out, 2015 - 21:13
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FC Porto vence em Avanca e mantém-se no topo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2015

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/38023/fc_porto_vence_em_avanca_e_mantem_se_no_topo

 
Três "grandes" venceram sem dificuldades na jornada 10 do Nacional de andebol. Confira os
resultados O FC Porto venceu o Avanca (19-28), esta quarta-feira, em jogo da jornada 10 do Nacional
de andebol. O resultado, que se seguiu ao triunfo do Benfica sobre o ABC (34-28), permite aos
campeões nacionais recuperar a liderança isolada da tabela classificativa. Já o Sporting, para
completar a noite de pleno de vitórias dos "grandes", venceu o Maia/ISMAI de forma convincente, por
expressivos 25-42. Nas contas do topo da tabela classificativa, os dragões ocupam o primeiro lugar,
com 30 pontos. Segue-se o Benfica, com 28 e o Sporting, no terceiro lugar, com 26. Andebol
Campeonato Nacional - 10ª Jornada Resultados desta quarta-feira Benfica 34-28 ABC Belenenses 25-
27 Maia/ISMAI 25-42 Avanca 19-28 FC Porto [notícia actualizada às 22h43]
 
 28 Out, 2015 - 21:13
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Andebol. FC Porto vence em Avanca e mantém-se no topo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2015

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/38023/andebol_fc_porto_vence_em_avanca_e_mantem_se_no_topo

 
Três "grandes" venceram sem dificuldades na jornada 10 do Nacional de andebol. Confira os
resultados O FC Porto venceu o Avanca (19-28), esta quarta-feira, em jogo da jornada 10 do Nacional
de andebol. O resultado, que se seguiu ao triunfo do Benfica sobre o ABC (34-28), permite aos
campeões nacionais recuperar a liderança isolada da tabela classificativa. Já o Sporting, para
completar a noite de pleno de vitórias dos "grandes", venceu o Maia/ISMAI de forma convincente, por
expressivos 25-42. Nas contas do topo da tabela classificativa, os dragões ocupam o primeiro lugar,
com 30 pontos. Segue-se o Benfica, com 28 e o Sporting, no terceiro lugar, com 26. Andebol
Campeonato Nacional - 10ª Jornada Resultados desta quarta-feira Benfica 34-28 ABC Belenenses 25-
27 Maia/ISMAI 25-42 Avanca 19-28 FC Porto [notícia actualizada às 22h43]
 
 28 Out, 2015 - 21:13
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Rúben Neves candidato a prémio de jovem promessa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2015

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/38037/ruben_neves_candidato_a_premio_de_jovem_promessa

 
Médio do FC Porto é um dos nomeados para o galardão, que será atribuído na Gala da Confederação
do Desporto de Portugal, agendada para 11 de Novembro Rúben Neves é um dos candidatos ao
prémio de jovem promessa de 2015, atribuído pela Confederação do Desporto de Portugal, cuja gala
anual será realizada a 11 de Novembro, no Casino Estoril. Para além do jovem médio formado no FC
Porto, que se tem afirmado na equipa principal dos dragões, estão igualmente nomeados Joana Cunha
(desporto universitário/taekwondo), José Souto (patinagem), João Amorim (canoagem) e Melanie
Santos (triatlo). Para a distinção de atleta masculino do ano estão nomeados o ciclista Rui Costa
(vencedor das três últimas edições), Nélson Évora (também já vencedor em três edições), Miguel
Oliveira (motociclismo), Rui Bragança (taekwondo) e Fernando Pimenta (canoagem). Na vertente
feminina, o prémio de atleta do ano tem como candidatas Filipa Martins (ginástica), Mariana Souto
(patinagem), Francisca Laia (canoagem), Ana Teresa Almeida (bodyboard) e Fu Yu (ténis de mesa).
Para o galardão de equipa do ano estão nomeadas a equipa de canoagem K4 1.000, a selecção
universitária de andebol masculino, a selecção de hóquei em patins sub-20, a selecção de futebol de
praia e a selecção de ténis de mesa. Finalmente, para treinador do ano, são nomeados Rolando Freitas
(andebol), João Ganso (atletismo), Hélio Lucas e José Sousa (canoagem), Mário Narciso (selecionador
de futebol de praia) e Lino Barruncho (triatlo). Os cinco finalistas de cada categoria serão submetidos
à votação "online" do público - que terá um peso de 60% - e ainda à votação dos presentes na Gala
do Desporto.
 
 28 Out, 2015 - 23:18
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Atleta do ano: Rui Costa e Nelson Évora podem desempatar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=eaa50291

 
Carlos J Barros - RTP 28 Out, 2015, 18:41 | Outras Modalidades Rui Costa recebia o 3º galardão | lusa
Rui Costa encabeça a lista de nomeados para o prémio de atleta masculino do ano da Confederação do
Desporto de Portugal, esta quarta-feira divulgada, que inclui também Nelson Évora, Miguel Oliveira,
Fernando Pimenta e Rui Bragança Vencedor nas três últimas edições, Rui Costa tentará este ano
somar a quarta distinção como atleta do ano masculino, um prémio atribuído a 11 de novembro na
Gala do Desporto, e assim desempatar com Nelson Évora, premiado por três vezes e também ele
nomeado. De regresso ao mais alto nível, o campeão europeu de pista coberta do salto em
comprimento e medalha de bronze no Mundial é mesmo o grande adversário do ciclista da Lampre-
Merida, que terminou o ano como nono classificado no 'ranking' mundial e é o atual campeão nacional
de fundo. Além dos dois atletas masculinos com mais distinções nos 20 anos de história da Gala do
Desporto, estão nomeados o piloto Miguel Oliveira, vencedor de cinco grandes prémios de Moto3, Rui
Bragança, ouro na categoria -58 kg no taekwondo nos Jogos Europeus de Baku, e o canoísta Fernando
Pimenta, bronze em K1 1.000 no Europeu e no Mundial. No setor feminino, o prémio da atleta do ano
da Confederação do Desporto de Portugal (CDP) será disputado entre a ginasta Filipa Martins, oitava
no Europeu no concurso 'all around', a patinadora Mariana Souto, campeão mundial e europeia em
pares dança juniores, a canoísta Francisca Laia, medalha de prata em K1 200 nos Mundiais sub-23,
Ana Teresa Almeida, campeã mundial de bodyboard da Internacional Surfing Association, e a
mesatenista Fu Yu, bronze no Europeu. Para o galardão de equipa do ano estão nomeadas, além do
K4 1.000 que conquistou a prata no Europeu de canoagem, quatro seleções nacionais: a universitária
de andebol masculino, ouro nas Universíadas, a de hóquei em patins sub-20, bicampeã mundial, a de
futebol de praia, campeã mundial e europeia, e a de ténis de mesa, ouro em Baku2015. A votos para
serem eleitos jovem promessa estão Joana Cunha (desporto universitário/taekwondo), prata na
categoria de -57 kg nas Universíadas, José Souto (patinagem), bicampeão mundial de 'solo dance' em
juniores, João Amorim (canoagem), campeão mundial de maratona em C1 júnior, Ruben Neves
(futebol), o mais jovem capitão do FC Porto na Liga dos Campeões, e Melanie Santos (triatlo), bronze
no Mundial e Europeu de sub-23. Os nomeados para treinador do ano são Rolando Freitas,
selecionador de andebol universitário e de elite, João Ganso, técnico de Nélson Évora, Hélio Lucas e
José Sousa, responsáveis pela canoagem nacional, Mário Narciso, selecionador de futebol de praia, e
Lino Barruncho, técnico dos triatletas João Pereira, Miguel Arraiolos e Melanie Santos, vencedores de
várias medalhas internacionais. Os cinco finalistas de cada categoria vão estar submetidos à votação
online do público (com um peso de 60 por cento) e à votação dos presentes na Gala do Desporto, cuja
20.ª edição decorre no Casino Estoril a 11 de novembro. Na Gala do Desporto é igualmente entregue
o Prémio Personalidade do Ano - Mérito Desportivo a desportistas e entidades indicados pelas filiadas
da CDP (uma indicação por cada federação) e o Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da
entidade. Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 28 Out, 2015, 18:41|
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Seleção de andebol inicia quinta-feira preparação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5c7c228e

 
Carlos J Barros - RTP 28 Out, 2015, 18:07 | Andebol Andebol Portugal | fpa A seleção portuguesa de
andebol vai ultimar a preparação da fase de apuramento de acesso ao Mundial de 2017 a partir de
quinta-feira em Rio Maior, mas ainda sem os 'estrangeiros' Ricardo Candeias, Tiago Rocha e João
Ferraz. Ricardo Candeias (Pontault-Combault, Fra) Tiago Rocha (Orlen Wisla Plock, Pol) e João Ferraz
(Wetzlar, Ale) juntam-se ao grupo na tarde de domingo, altura em que o selecionador Rolando Freitas
contará com todos os 18 jogadores convocados para a deslocação a Israel, de 04 a 08 de novembro.
Esta situação já estava prevista pela equipa técnica nacional que, dado à especificidade das posições
que ocupam estes jogadores, nomeadamente o posto de guarda-redes e de 'pivot', chamou os jovens
João Moniz (Águas Santas) e Carlos Siqueira (Belenenses). O guarda-redes João Moniz e o 'pivot'
Carlos Siqueira vão assim trabalhar com o restante grupo às ordens de Rolando Freitas, tomando um
primeiro contacto com a seleção e, ao mesmo tempo, completando o grupo e ajudando a suprimir as
ausências de Ricardo Candeias e Tiago Rocha nas primeiras sessões de treino. Estes dois jogadores
deverão mesmo ser preteridos por Rolando Freitas na deslocação a Israel, motivo porque o técnico
nacional resolveu promover a sua integração no grupo de trabalho em detrimento de chamar outros
jogadores mais experientes, que, depois, viriam também a ficar fora dos eleitos. Para os próximos
dias estão agendadas duas sessões de trabalho diárias, na sexta e no sábado, e para domingo está
prevista a realização de um treino, ao final da tarde, no qual já devem estar à disposição da equipa
técnica a totalidades dos 18 jogadores. Segunda-feira será um dia aberto à comunicação social, que
poderá assistir ao treino da manhã, a partir das 10:30. Portugal vai disputar a qualificação europeia
para o 'play-off' de acesso ao Mundial de 2017 integrado no grupo 4 e defrontando, em Telavive, as
seleções da Estónia (05 novembro), Geórgia (08 novembro) e Israel (07 novembro). Please enable
JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 28 Out, 2015, 18:07|
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Rui Costa e Nelson Évora podem desempatar no número de prémios de Atleta do Ano
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 Rui Costa tentará este ano somar a quarta distinção como atleta do ano masculino, um prémio
atribuído a 11 de novembro na Gala do Desporto.
 
 Rui Costa, ciclista
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O ciclista Rui Costa encabeça a lista de nomeados para o prémio de atleta masculino do ano da
Confederação do Desporto de Portugal, hoje divulgada, que inclui também Nelson Évora, Miguel
Oliveira, Fernando Pimenta e Rui Bragança
 
 Vencedor nas três últimas edições, Rui Costa tentará este ano somar a quarta distinção como atleta
do ano masculino, um prémio atribuído a 11 de novembro na Gala do Desporto, e assim desempatar
com Nelson Évora, premiado por três vezes e também ele nomeado.
 
 De regresso ao mais alto nível, o campeão europeu de pista coberta do salto em comprimento e
medalha de bronze no Mundial é mesmo o grande adversário do ciclista da Lampre-Merida, que
terminou o ano como nono classificado no 'ranking' mundial e é o atual campeão nacional de fundo.
 
 Além dos dois atletas masculinos com mais distinções nos 20 anos de história da Gala do Desporto,
estão nomeados o piloto Miguel Oliveira, vencedor de cinco grandes prémios de Moto3, Rui Bragança,
ouro na categoria -58 kg no taekwondo nos Jogos Europeus de Baku, e o canoísta Fernando Pimenta,
bronze em K1 1.000 no Europeu e no Mundial.
 
 No setor feminino, o prémio da atleta do ano da Confederação do Desporto de Portugal (CDP) será
disputado entre a ginasta Filipa Martins, oitava no Europeu no concurso 'all around', a patinadora
Mariana Souto, campeão mundial e europeia em pares dança juniores, a canoísta Francisca Laia,
medalha de prata em K1 200 nos Mundiais sub-23, Ana Teresa Almeida, campeã mundial de
bodyboard da Internacional Surfing Association, e a mesatenista Fu Yu, bronze no Europeu.
 
 Para o galardão de equipa do ano estão nomeadas, além do K4 1.000 que conquistou a prata no
Europeu de canoagem, quatro seleções nacionais: a universitária de andebol masculino, ouro nas
Universíadas, a de hóquei em patins sub-20, bicampeã mundial, a de futebol de praia, campeã
mundial e europeia, e a de ténis de mesa, ouro em Baku2015.
 
 A votos para serem eleitos jovem promessa estão Joana Cunha (desporto universitário/taekwondo),
prata na categoria de -57 kg nas Universíadas, José Souto (patinagem), bicampeão mundial de 'solo
dance' em juniores, João Amorim (canoagem), campeão mundial de maratona em C1 júnior, Ruben
Neves (futebol), o mais jovem capitão do FC Porto na Liga dos Campeões, e Melanie Santos (triatlo),
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bronze no Mundial e Europeu de sub-23.
 
 Os nomeados para treinador do ano são Rolando Freitas, selecionador de andebol universitário e de
elite, João Ganso, técnico de Nélson Évora, Hélio Lucas e José Sousa, responsáveis pela canoagem
nacional, Mário Narciso, selecionador de futebol de praia, e Lino Barruncho, técnico dos triatletas João
Pereira, Miguel Arraiolos e Melanie Santos, vencedores de várias medalhas internacionais.
 
 Os cinco finalistas de cada categoria vão estar submetidos à votação online do público (com um peso
de 60 por cento) e à votação dos presentes na Gala do Desporto, cuja 20.ª edição decorre no Casino
Estoril a 11 de novembro.
 
 Na Gala do Desporto é igualmente entregue o Prémio Personalidade do Ano - Mérito Desportivo a
desportistas e entidades indicados pelas filiadas da CDP (uma indicação por cada federação) e o
Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da entidade.
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1º de Agosto e Petro disputam final da Taça dos clubes campeões africanos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cc53a9af

 
28-10-2015 20:39
 
 O Petro de Luanda venceu o FAP dos Camarões, por 28-20, quando ao intervalo ganhava já, por 12-
9.
 
 Andebol feminino: Petro de Luanda - 1º de Agosto
 
 Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 As equipas angolanas do 1º de Agosto e do Petro de Luanda jogam na próxima sexta-feira na cidade
de Nador, no Reino de Marrocos, a final da Taça de África dos clubes campeões de andebol sênior
feminino.
 
 A formação do 1º de Agosto (detentora do troféu) derrotou nas meias-finais o África Sport de
Abidjan, por 31-21, com os já favoráveis (14-7), ao intervalo.
 
 O Petro de Luanda, por sua vez, venceu o FAP dos Camarões, por 28-20, quando ao intervalo
ganhava já, por 12-9.
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Cabo Verde termina em segundo lugar no Mundial IHF Trophy 2015
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 As Ilhas Faroé é a grande vencedora do campeonato do mundo de Andebol - Mundial IHF Trophy
2015.
 
 Facebook da Federação Cabo-verdiana de Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção cabo-verdiana de andebol sub-21, a representante do continente africano no IHF Trophy,
perdeu este sábado com a congénere das Ilhas Faroé por 27-24 e termina o sonho na segunda
posição.
 
 Num jogo muito equilibrado, as Ilhas Faroé conseguiram impor-se sobre os "Tubarões Tigre" nome
como é chamado a seleção cabo-verdiana de andebol, durante a primeira metade do encontro,
terminado com um placar de 11-7.
 
 Já na segunda metade, a seleção cabo-verdiana marcou por 17 vezes, o que não foi suficiente para
garantir a vitória sobre as Ilhas Faroé.
 
 Os "Tubarões Tigre" terminaram a fase intercontinental do torneio com duas vitórias (38-23 frente a
Uzbequistão e 33-15 com a Colômbia) e duas derrotas (24-29 Taiti e 27-24 Ilhas Faroé).
 
 As Ilhas Faroé é a grande vencedora do campeonato do mundo de Andebol - Mundial IHF Trophy
2015, que decorre deste o dia 21 deste mês em Gabrovo, Bulgária tendo em conta que venceu todos
os quatro jogos.
 
 É de realçar que a Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA) abdicou de participar nos Jogos
Africanos que aconteceram em Setembro de 2015 e privilegiou a participação no Mundial IHF Trophy,
devido ao feito histórico da seleção nacional sub-21, que venceu a fase continental desta competição.
 
 A FCA considera ser de "superior interesse" a participação na fase mundial do IHF Trophy e o
Campeonato de África das Nações (CAN), que será disputado em Janeiro de 2016 no Egipto, pelo que
as seleções nacionais devam, no seu entender, usufruir "melhores condições" de estágio e preparação
para os referidos eventos.
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Portugal inicia na 5ª feira preparação sem Candeais, Rocha e Ferraz
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 Portugal disputa a qualificação europeia para o 'play-off' de acesso ao Mundial de 2017 frente a
Estónia, Geórgia, e Israel.
 
 Rolando Freitas, selecionador português de andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa de andebol vai ultimar a preparação da fase de apuramento de acesso ao
Mundial de 2017 a partir de quinta-feira em Rio Maior, mas ainda sem os 'estrangeiros' Ricardo
Candeias, Tiago Rocha e João Ferraz.
 
 Ricardo Candeias (Pontault-Combault, Fra) Tiago Rocha (Orlen Wisla Plock, Pol) e João Ferraz
(Wetzlar, Ale) juntam-se ao grupo na tarde de domingo, altura em que o selecionador Rolando Freitas
contará com todos os 18 jogadores convocados para a deslocação a Israel, de 04 a 08 de novembro.
 
 Esta situação já estava prevista pela equipa técnica nacional que, dado à especificidade das posições
que ocupam estes jogadores, nomeadamente o posto de guarda-redes e de 'pivot', chamou os jovens
João Moniz (Águas Santas) e Carlos Siqueira (Belenenses).
 
 O guarda-redes João Moniz e o 'pivot' Carlos Siqueira vão assim trabalhar com o restante grupo às
ordens de Rolando Freitas, tomando um primeiro contacto com a seleção e, ao mesmo tempo,
completando o grupo e ajudando a suprimir as ausências de Ricardo Candeias e Tiago Rocha nas
primeiras sessões de treino.
 
 Estes dois jogadores deverão mesmo ser preteridos por Rolando Freitas na deslocação a Israel,
motivo porque o técnico nacional resolveu promover a sua integração no grupo de trabalho em
detrimento de chamar outros jogadores mais experientes, que, depois, viriam também a ficar fora dos
eleitos.
 
 Para os próximos dias estão agendadas duas sessões de trabalho diárias, na sexta e no sábado, e
para domingo está prevista a realização de um treino, ao final da tarde, no qual já devem estar à
disposição da equipa técnica a totalidades dos 18 jogadores.
 
 Segunda-feira será um dia aberto à comunicação social, que poderá assistir ao treino da manhã, a
partir das 10:30.
 
 Portugal vai disputar a qualificação europeia para o 'play-off' de acesso ao Mundial de 2017 integrado
no grupo 4 e defrontando, em Telavive, as seleções da Estónia (05 novembro), Geórgia (08
novembro) e Israel (07 novembro).
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Rui Costa e Nelson Évora podem desempatar no número de prémios de atleta do ano
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 O ciclista Rui Costa encabeça a lista de nomeados para o prémio de atleta masculino do ano da
Confederação do Desporto de Portugal, hoje divulgada, que inclui também Nelson Évora, Miguel
Oliveira, Fernando Pimenta e Rui Bragança
 
 Vencedor nas três últimas edições, Rui Costa tentará este ano somar a quarta distinção como atleta
do ano masculino, um prémio atribuído a 11 de novembro na Gala do Desporto, e assim desempatar
com Nelson Évora, premiado por três vezes e também ele nomeado.
 
 De regresso ao mais alto nível, o campeão europeu de pista coberta do salto em comprimento e
medalha de bronze no Mundial é mesmo o grande adversário do ciclista da Lampre-Merida, que
terminou o ano como nono classificado no 'ranking' mundial e é o atual campeão nacional de fundo.
 
 Além dos dois atletas masculinos com mais distinções nos 20 anos de história da Gala do Desporto,
estão nomeados o piloto Miguel Oliveira, vencedor de cinco grandes prémios de Moto3, Rui Bragança,
ouro na categoria -58 kg no taekwondo nos Jogos Europeus de Baku, e o canoísta Fernando Pimenta,
bronze em K1 1.000 no Europeu e no Mundial.
 
 No setor feminino, o prémio da atleta do ano da Confederação do Desporto de Portugal (CDP) será
disputado entre a ginasta Filipa Martins, oitava no Europeu no concurso 'all around', a patinadora
Mariana Souto, campeão mundial e europeia em pares dança juniores, a canoísta Francisca Laia,
medalha de prata em K1 200 nos Mundiais sub-23, Ana Teresa Almeida, campeã mundial de
bodyboard da Internacional Surfing Association, e a mesatenista Fu Yu, bronze no Europeu.
 
 Para o galardão de equipa do ano estão nomeadas, além do K4 1.000 que conquistou a prata no
Europeu de canoagem, quatro seleções nacionais: a universitária de andebol masculino, ouro nas
Universíadas, a de hóquei em patins sub-20, bicampeã mundial, a de futebol de praia, campeã
mundial e europeia, e a de ténis de mesa, ouro em Baku2015.
 
 A votos para serem eleitos jovem promessa estão Joana Cunha (desporto universitário/taekwondo),
prata na categoria de -57 kg nas Universíadas, José Souto (patinagem), bicampeão mundial de 'solo
dance' em juniores, João Amorim (canoagem), campeão mundial de maratona em C1 júnior, Ruben
Neves (futebol), o mais jovem capitão do FC Porto na Liga dos Campeões, e Melanie Santos (triatlo),
bronze no Mundial e Europeu de sub-23.
 
 Os nomeados para treinador do ano são Rolando Freitas, selecionador de andebol universitário e de
elite, João Ganso, técnico de Nélson Évora, Hélio Lucas e José Sousa, responsáveis pela canoagem
nacional, Mário Narciso, selecionador de futebol de praia, e Lino Barruncho, técnico dos triatletas João
Pereira, Miguel Arraiolos e Melanie Santos, vencedores de várias medalhas internacionais.
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 Os cinco finalistas de cada categoria vão estar submetidos à votação online do público (com um peso
de 60 por cento) e à votação dos presentes na Gala do Desporto, cuja 20.ª edição decorre no Casino
Estoril a 11 de novembro.
 
 Na Gala do Desporto é igualmente entregue o Prémio Personalidade do Ano - Mérito Desportivo a
desportistas e entidades indicados pelas filiadas da CDP (uma indicação por cada federação) e o
Prémio Alto Prestígio, a mais alta distinção da entidade.
 
 Lusa
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BENFICA-ABC, em direto
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 A Luz acolhe um clássico na 10.ª jornada do campeonato nacional...
 
 Por Record
Benfica e ABC defrontam-se a partir das 19.15 horas no jogo grande da ronda 10 do campeonato
nacional. Os bracarenses testam a capacidade encarnada em casa já que os comandos de Mariano
Ortega ainda não perderam na Luz e a única derrota averbada foi na casa do heptacampeão FC
Porto.Em primeiro lugar figuram exatamente os dragões, com 27 pontos (nove vitórias em nove
partidas), seguidos pelas águias que têm 25. O ABC surge no terceiro posto com 23.
 
 

Página 60



A61

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 15,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61597359 27-10-2015

O 
Campeonato da 
Europa de Andebol 
Universitário, a 36.ª 
Rampa da Falperra, 

Corrida de S. João, 37.ª
S. Silvestre, e Volta a Por-
tugal em bicicleta, são os 

eventos que estão a ser vo-
tadas para a Gala do Des-
porto de Braga, a realizar 
no dia 2 de novembro, a 
partir das 21h30, no Tea-
tro Circo.

O Campeonato da Eu-

Universidades represen-
tativas de todo o conti-
nente europeu.

A 36.ª edição da Ram-
pa da Falperra disputou-se 
nos dias 16 e 17 de maio e 
contou com a participação 

Gala do desporto de braga no dia 2 de novembro, no teatro circo

Cinco eventos desportivos a votação

ropa de Andebol Univer-
sitário realizado entre os 
dias 2 e 9 de agosto, nos 
pavilhões desportivos da 
Universidade do Minho e 
Lamaçães, contanto com 
mais de 24 equipas de 

tadinas, num total apro-
ximado de 12 kms, jun-
tamente com uma cami-
nhada/corrida não com-
petitiva de cerca de 5 kms. 
Tornou-se a maior pro-
va desportiva regular do 
concelho com um total de 
4.100 participantes.

Na Volta a Portugal em 
bicicleta, após a chegada 
de uma etapa em 2014, 
Braga teve uma partida 
em 2015, estando assim 
mais uma vez presente no 
mapa deste evento.

A 37.ª S. Silvestre de 
Braga, disputada no dia 
20 de dezembro, registou 
a participação de quase 
dois milhares de atletas.

Estes eventos estão, 
desde ontem, a votação 
no site do Município de 
Braga. O vencedor será 
distinguido na Gala a rea-
lizar no dia 2 de novem-
bro, no Teatro Circo.

de cerca de 140 pilotos, 
tendo-se alcançado um 
novo recorde da prova.

A Corrida de S. João, 
integradas nas festas san-
joanianas de Braga, per-
correu várias artérias ci-
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