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ci 

Onze golos de António Areia (ao centro) não chegaram para garantir a vitória do FC Porto 

16 

Maxim  Kuretkov (2)  
Alexander Kotov (3) 
Roman Ostashchenko 
Oleg Skopintsev (1) 
Roman Tsarapkin 
Alexander lzmailov 
Anton Otrezov 
Victor Furtsev (1) 

AO 
INTERVALO 15  

Alfredo  Quintana (GR) 
Hugo Laurentino (GR) 
Gilberto  Duarte (2) 
Yoel Morales (3) 
Gustavo Rodrigues  (5) 
Miguel Martins  (1) 
Rui Silva (2) 
DayMaro Salhw 
Nuno  Gonçalves 
Ricardo Moreira	  
Alexis Hernández (3)  
Hugo ..... 
António Areia (11) 
Nuno Roque  (i).  
Anichai káal 

DmItry  Kovalev (5) 

KÍrill Kotov (4) 
Alex Chenoivanov (6) 
Pavel Andreev (2) 

Oleg Grarns (GR)  

Dmitry  Pavlenko (GR) 
Dmitdi Santalov (3) 

RICARDO COSTA 

mais desporto 

ANDEBOL LIGA DOS CAMPEÕES 

Traídos pela ansiedade 
FC Porto complica passagem e deixa de depender de si 

Dragão despertou tarde, esteve a vencer mas faltou um golo... 

GARCEZ fASf 
ANDEBOL - LIGA CAMPEÕES - GR. C/9.' JOR. 

Sport Hall Olimpiyskiy, 
em Chekhov, Rússia 

DiEKNOVSXIE e FC PORTO 

29 

Dmitry Shelestyukov (3) Jordan Mire (1) 

VLADNIIR MAXIMOV 

ÁRBITROS 

Miklos Andorka e Robert Hucker, da Hungria 

ror 

HUGO COSTA 

A
velha raposa Maximov deu 
rude golpe nas aspirações 
do FC Porto em passar à 
eliminatória seguinte, ao 
derrotar os dragões por 

30-29, na penúltima jornada do gru-
po C da Liga dos Campeões, na Rús-
sia, e em que um empate seria pre-
cioso para os lusos. Um golo de Kotov 
a 35 segundos do final e uma última 
posse de bola que não deu sequer 
em remate, aniquilaram as chances 
porristas neste jogo, traidos ainda 
pela ansiedade, o azare algumas más  

decisões da arbitragem. Em primei 
ro lugar o mau começo portísta, que 
apenas marcou o primeiro golo aos 
7.34 minutos, já o Medvedi tinha 4; 
depois de anular a diferença ao igua -
lar a 9 golos, o FC Porto não conse-
guiu passar para a frente do marca-
dor até aos 26-27 e mais tarde 27-28 

LIGA DOS CAMPEÕES 
Grupo C 9.1ornada 8 ihmoç 

Chekhovskie Medvedi-FC Porto 3Q-29 
Vojvodina-Tatran Presov 24-25 
La Rloja -Meshkov 8rest Amanhã 

E 11 6 P 

. g 

1 MESHKOV 
La RkJa 8 6 O 2 249-219 12 

8 6 O  2 257-210 12 

9 6 O 3  259-250 12 3 FC PORTO 
4  Chekhovskle 9 4 O 5 245-261 8 
5  Vojvodina 9 2 O 7 226-260  4 
6  Presov 9 2 O 7 221-258 4 

10.' Jornada. S dez.- FC PORTO-Vojvodina Meshkov Brest-
-Chekhovskie Medvedi, Tatran Presov-Naturhouse La Rioja 

quando cometeu falha técnica e per-
mitiu a igualdade. Depois ainda por-
que o guarda-redes suplente 
Pavlenko fez oito defesas que cria-
ram maior ansiedade nos porristas, 
aliado aos problemas físicos de 
Daymaro Salina que tirou altura e 
mobilidade à defesa lusa. 

Mas há também muito mérito de 
Maximov, o técnico russo que, com 
movimentos simples, criou dese - 
quilibrios, como a aposta no lx1 da 
primeira linha, jogadas com o pivot 
gigante Chernoivanov que deram 
golos aos seis metros. Quando o FC 
Porto conseguia fechar espaços, os 
atiradores russos rematavam. 

Ainda assim, o FC Porto mantém 
esperanças em chegar à próxima 
fase, tendo de esperar pelo desfe-
cho do La Rioja- Meshkov e, na úl-
tima jornada, vencer o Vojvodina e 
esperar que espanhóis ou bielorrus-
sos percam pontos! 
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Fator casa para 
bater islandeses 

Benfica estreia-se hoje nas pro-
vas europeias de 2015/2016, a jo-
gar na Luz 

Treinador do Benfica, Mariano Ortega é 
objetivo quando o assunto é a Taça 
Challenge: «Vamos tentar chegar à 
final e disputá-la. Falta muito, é o 
primeiro jogo e temos de estar muito 
focados, porque são dois jogos 
seguidos também e vamos passo a 
passo.» Será a estreia dos encarnados 
nas provas europeias esta temporada e 
o adversário são os islandeses do IBV 
(em cuja equipa feminina jogam Vera 
Lopes e Telma Amado). A favor o 
Benfica tem o fator casa e e, já hoje, a 
1.' mão: «Não temos muitas 
informações, mas é uma equipa que faz 
bom andebol. Pensamos que podem 
fazer 5x1 muito diferente das equipas 
portuguesas, mas tentaremos fazer 
todas as tarefas, defensivas e 
ofensivas, e ainda fazer jogo multo 
completo. Se temos um resultado 
negativo podemos ficar de fora.» H. C. 

TAÇA CHALLENGE 
3' Ronda 1.' 'Mão' -3• Hoje 

IBV-BENFICA 20 00 h 

Pavilhão n 2 da Luz, em Lisboa 

4  2.' 'Mão' Amanhã 

BENFICA-IBV 1930 h 

Pavilhão n 2 da Luz, em Lisboa  
ABC-Odorhel 17.00 h 

Pavilhão Flávio Sã Leite, em Braga 
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ANDEBOL 

FC Porto perde 

E  0 FC Porto perdeu ontem 
em casa dos russos do 
Chekhovskie Medvedi, por 
30-29, e complicou as possi-
bilidades de apuramento para 
os oitavos de final da Liga dos 
Campeões de andebol. 
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AGENDA 

eI HOJE 
Andebol. 20h00, Lisboa 
Benfica -Vestmannaeyjar, 

AMANHÃ 
Basquetebo1,16h00 
Madeira-FC Porto. Funchal. 

VAI ACONTECER. INFORME: 
agencla.«£cmjornal.pt 
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José Ramón Sandoval e o drone com que controla os treinos do Granada 

C ) 

VER' 

VITÓRIAS 
ESCASSEIAM 
O Granada é, ao 
cabo das primeiras 
12 jornadas da liga 
espanhola, uma das 
quatro equipas 
com menor número 
de triunfos na 
competição. A 
equipa de Sandoval 
ganhou apenas 
duas vezes, tantas 
quanto Malaga, 
Levante e Las 
Palmas. As vitórias 
surgiram à segunda 
ronda, sobre o 
Getafe. e na última. 
perante o Atlético 
de 

Mulheres no "andebor aquático 
O polo aquático foi criado no século XIX e 
estreou-se nos Jogos Olímpicos de 1900 em 
Paris. Em Portugal é praticado 
maioritariamente a norte do país. A J foi 
conhecer a seleção nacional feminina, que 
vai ao Campeonato da Europa. 

4.1111 

O mais insólito do desporto 
Todas as semanas, a J procura as notícias 
mais insólitas do desporto. Esta semana, 
temos os sete recordes do mundo dos 
Harlem Globetrotters, o adepto que enviou. 
centenas de donuts para a polícia por causa 
de um jogo de futebol americano... 

Drones: um passo à frente 
da torre de Lopetegui 
Em Espanha, há quem 
utilize os pequenos 
aparelhos voadores 
controlados à distância 
para observar os treinos. 
Mas, olhando à classifica-
ção da equipa, é dificil 
garantir que resultam... 

JOAOARA030 

MOIO Quando chegou ao FC 
Porto, Julen Lopetegui cau-
sou sensação pelo recurso a 
uma torre de controlo - pri-
meiro no estágio e depois no 
centro de treinos do Olival. 
Não foi o primeiro a fazê-lo, 
muito menos o último, mas 
na altura causou surpresa, 
pelo menos tanta como o fac-
to de agora essa parecer uma 
tecnologia... ultrapassada! 

" Chama-se José Ramón San-
doval, é treinador do Granada 
e, dois anos mais novo do que 
o compatriota que treina os 
dragões, tornou-se famoso 
nos últimos dias por ter toma-
do obsoleta a torre de controlo 
nos treinos: Sandoval tam-
bém controla as coisas a partir 
do alto, mas com um drone. 

O técnico do clube andaluz, 
que ocupa atualmente a 17.a 
e primeira posição acima da 
linha de água na Liga espa-
nhola, afirma sentir-se "um 
privilegiado", conforme con-
tou ao jornal "El Mundo", por 
"poder utilizar a tecnologia 
que oferecem as pessoas in-
teligentes". Sandoval garan-
te que o drone, que é proprie-
dade dele e não do clube, lhe 
permite "tirar rendimento 
dos treinos" e à sua forma de 
"vero futebol". 

Nos treinos do Granada, o 
aparelho é controlado pelo 
membro da equipa técnica  

que habitualmente filma os 
jogos da bancada. Incorpora-
da no drone está uma câmara 
com uma grande angular que 
grava vídeos em alta defini-
ção, tanto captando os movi-
mentos globais como os de 
algum jogador em particular. 
As imagens são posterior-
mente estudadas pelo trei-
nador que, por vezes, as utili-
za também nas sessões de ví-
deo com o plantei. 

Segundo Alvaro Garcia, o 
"piloto" do drone, um dos as-
pectos fundamentais que 
esta tecnologia permite tra-
balhar é o controlo dos espa-
ços e das distâncias entre li-
nhas. 

Com duas vitórias, quatro 
empates e seis derrotas no 
campeonato, o treinador do 

MUTO 

O Granada, de José Ramón 
Sandoval, é 17.° classificado 
da liga espanhola, um lugar 
acima dos de despromoção 
devido a critérios de 
desempate. 

Granada refere que "isto não 
faz ganhar jogos". "Mas ajuda 
a que o nosso trabalho seja 
mais completo", acrescenta 
Sandoval. 

Na Europa, além das polé-
micas com drones no Sérvia - 
Albãnia (sobrevoou o campo 
com uma bandeira do segun-
do país) ou da seleção france-
sa que se queixou de espio-
nagem no Mundial do Brasil, 
há mais dois casos seme-
lhantes ao Granada: o Nápo-
les, segundo da Série A italia-
na, e o Everton, curiosamen-
te treinador por outro espa-
nhol, Roberto Martínez, sé-
timo da Premies League in-
glesa. 
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António Areia fez uma grande exibição, marcando 11 golos 

Onze golos, alguns em rrioilientos conversão 
dos sete livres de sete metros de ciue dispôs, mesmo 
estando em jogo só nos primeiros 30 minutos, falam, só por 
si, do papel que desempenhou. Foi ele, por várias vezes, que 
colocou o FC Porto em jogo e motivots os restantes colegas. 
A forma brilhante como desfeiteou os dois guarda-redes 

issos foi brilhante. António Areia não merecia uma derrota 
com estes contornos de injustiça 

SURPRESA TOAR 
PRESOV AINDA NIX 
No outro jogo do Grupo C 
verificou-se um resultado 
surpreendente, com oTatran 
Presov - que ocupava, e 
ocupa, a última posição - a 
triunfar na casa do Vojdovina, 
por 24-25. Recorde-se que o 
Presov recebe, na derradeira 
jornada, o La Rioja.Ainda na 
Champions, no GrupoA, o 
Zagreb bateu o Besiktas, por 
32-26, e, no Grupo B, o Rhein 
Neckar ultrapassou o 
Kristianstad (29-20). 

FRANÇA JOSÉ 03STA 
PERDE BI CASA 
O Montepellier, de José 
Costa, perdeu a oportunida-
de para se isolar no segundo 
lugar da liga francesa de 
andebol, ao perder, em casa, 
por 32-34, com oToulouse, 
que antes deste jogo ocupava 
o 12.° e antepenúltimo posto 
do campeonato. O PSG 
comanda, com nove vitórias 
e uma derrota, o Montpellier 
é segundo, a par do Saint 
Raphael, e o Cesson-Rennes, 
de Wilson Davyes, é quarto. 

C. NIEDVEDI 30 
PC PORTO 29 
Sport Hall Gemplysely de Chekbov 
Arbitro& Mios Arxforka e RobErt 
Hucker (Hungria) 

C. MEDVEDI 
Oleg Granas Gr 
Dmery Pavienko Gr 
Dr:9n~ 5 
tad ectur 4 

Chernokranov 6 
~ander Kotov 3 
a Sheirestyukur 3 
~Sandia. 3 
PavelAndreer 2 
leaxim lerdeza, 2 
R.Ostashchenko • 
Oleg Skopintsev 1 
RomanTsarapkin 
Mamãe Imola - 
Mem °tremi • 
Viktor Furtsev 1 

Treinador. 
Viadimir Maxirnov 

Aointerva 
Atarcha053-0, 10'5-2,15' n36. 20'.11-10, 
251343, 301645. 3518-17. 40' 1918. 
45' 2241.50' 25-24 552747.60' 30-29 

Perder por um golo 
em casa do Medvedi coloca 
o FC Porto a depender de 
terceiros para seguir em 
frente na Champions. O 
passaporte fugiu no último 
minuto, apesar de os dragões 
terem feito boa exibição 

AUGMTOPERRO 
•• • O FC Porto teve uma 
atuação personalizada em que 
soube, durante a maior parte 
do jogo, correr atrás de um re-
sultadofavorável,evidencian-
do maturidade quando ultra-
passou, sem pressões, uma má 
fase inicial em que viu o adver-
sário chegar aos 4-0 e depois 
de ter marcado o primeiro 
golo, após o sétimo minuto. 
A entrada dos dragões em jogo 
passou muito pelo lado direi-
to, onde António Areia e Gus-
tavo Rodrigues se destacaram. 
Desta forma, o primeiro em-
pate - a dez golos - surgiu per-
to dos 19 minutos. 

A partir daí o encontro este-
ve sempre equilibrado. Ricar-
do Costa foi fazendo as mu-
danças habituais - colocou em 
campo os três centrais, trocou 
Areia por Moreira e voltou a 
mexer na baliza - e inovou  

quando utilizou Gilberto só a 
defender, colocando, no ata-
que, Kasal ou Martins - sendo 
que este foi titular a central. 

Quintana, no segundo tem-
po, depois de não ter apareci-
do nos primeiros minutos, 
acrescentou algo ao rendi-
mento da equipa, com uma 
série de boas defesas. O FC 
Porto moralizou-se e, final-
mente, aos 53 minutos, este-
ve no comando pela primeira 
vez (26-27). Voltou a ter van-
tagem a menos de quatro mi-
nutos do final. Nessa altura 
perdeu a oportunidade de fi-
car com dois golos de avanço, 
o que poderá ter sido fatal. 
Voltou a empatar a 31 segun-
dos do derradeiro apito. Pou-
co depois, Kotov sentenciou 
a partida. 

Agora, com um jogo da nona 
jornada e os três da última  

ronda por disputar, as possi-
bilidades de o FC Porto atin-
gir o play-off de qualificação 
para os oitavos de final pas-
sam por dois fatores. Um está 
nas suas mãos: derrotar, em  

casa, o Vojvodina. O outro 
não: passa pelo Brest ou o La 
Rioja só poderem fazer um 
ponto nos jogos que lhes res-
tam. Jogarão, amanhã, em Es-
panha. Depois, o Brest recebe  

o Medvedi e a equipa de Lo-
grofio vai ao lanterna verme-
lha Presov. Tudo ficará deci-
dido a S de dezembro, mas as 
possibilidades dos portistas 
não são muitas. 

GRUPO C 

9.•JORNADA 
anediava:1e Medvedl-FC Poeto 30-29 
Vokocene• entranhem., 24-25 
ta Ilkee-eneshkoegrest 28 noven 

CLAWFICAÇ AO 

J VEDM-S P 
1. Illeshkov &est 8 6 O 2 257210 12 
2. Le Itto)a 8 6 0 2 249 219 12 
3. FC Porto 9 6 O 3 25925012 
4 C.aliedvedi 9 4 O 5 245-260 9 

5 Voivedina 9 2 0 7 226.260 4 
6 Tatran Premov 9 2 O 7 221-258 4 

NN  OXIM A FON NADA 50 

5 dezembro 
FC Porto-Voivodina (16h00) 
Mashbavilrest-ChellthersIdeMscivedl 
Tatran Pnosov-LaRioja 

ANDEBOL FC Porto esteve a vencer e teve o jogo empatado no último 
minuto, o que poderia dar acesso ao play-off dos "oitavos" da Cliampions 

SONHO COMPROMETIDO 
POR APENAS UM 6010 

FC PORTO 
A. Quintana Gr 
Hugolatrentino Gr 
Gilberto Duarte 2 
O/Mordes 3 
1"mile:irem 1 
AntórioAreia 11 
HugoSantos 
Alocis Borges 3 
DayrnaroSaIna 
Gustavo Rodrigues 5 
Jecardo Moreira - 
Rui Silva 2 
Miguel Gonçalves - 
Michel Kasai 
Jordanike 
ter:01009 l  1 

Treiador: 
Ricardo Costa 
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SPORT TV2 
19h30. Futebol. Liga 
Espanhola 
Levante vs Bétis 

  

 

SPORT TV3 
19h30. Futebol. 
Bundesliga 
Hamburgo vs B. Dortmund 

  

RENIFICA TV 
20h00. Andebol 
Challenge Cup 
Benfica vsVestmann~ar 

  

Liga 
Nacional vs Marítimo 
20h30SpintTV1 

O jogo que abre a11.A ronda do campeonato é mais um dérbi 
insular que coloca frente a frente duas equipas posicionadas 
no meio da tabela, separadas por trés pontos, porque os 
maritimistas registam mais unia vitória do que o acivr.rsárk 
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Ortega e o Benfica iniciam hoje a campanha europeia 

Benfica estreia-se hoje na Challenge 
MARWIRRAMIIDIMI 

• O Benfica estreia-se, esta 
noite (20h00), nas competi-
ções europeias de andebol, ao 
receber os islandeses do 
Vestmannaeyjar, em jogo da 
primeira mão da terceira ronda 
daTaça Challenge. 

Os encarnados entram dire-
tamente nesta fase, enquanto 
os islandeses, que contam com 
um macedónio e um dinamar-
quês, eliminaram, na segunda 
ronda, os israelitas do Hapoel 
Rarnat Gan, com duas vitórias 
(25-21e 31-22). 

"Temos de estar muito con-
centrados e fortes tanto defen-
sivamente como ofensiva-
mente, sabemos que é uma 
competição a eliminar", disse 
MarianoOrtega, treinador en-
camado. Já °central do Benfica 
Tiago Pereira afirmou: "Desde 
inicio que traçámos chegarà fi-
nal. Vão ser dois jogos difíceis, 
mas temos jogadores para po-
der rodar e ter frescura fisica 
para vencer." Por acordo entre 
os clubes, a segunda mão será 
disputada amanhã (19h30) 
também na Luz. 
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Pedro Seabra foi chamado a antever a partida, mas ainda não poderá jogar 

8 

3 

Seabra talou, mas não joga 
Apesar de ter sido o escolhido para antever a partida 
frente ao HC Odorhei, Pedro Seabra contínua a não estar 
disponível para jogar. O central está lesionado desde a 
primeira jornada do campeonato (5 de setembro), altura 
em que fraturou o pé direito no duelo frente ao Belenen-
ses. "Gosto mais de ver o jogo junto ao banco de forma a 
poder ajudar os meus colegas", disse. 

TAÇA GE ABC recebe amanhã (17h00) o Odorhei, em busca de um 
lugar nos oitavos de final. Carlos Resende e Pedro Seabra confiam na vitória 

• 

vista com 
A beneficiar do fator casa, 
bracarenses querem 
vingar a final da Taça 
Challenge do ano passado, 
perdida para os romenos 
na segunda mão, com 
muitas críticas à arbitra-
gem à mistura 

CJCTARVIADOMM0011 

••• Com um golo de vanta-
gem trazido do encontro da 
primeira mão, realizado há 
uma semana (24-25), o ABC 
recebe amanhã, às 17h00, os 
romenos do HC Odorhei àpro-
cura do apuramento para os 
oitavos de final da Taça 
Challenge. 

Frente a frente estão as equi-
pas finalistas desta prova na 
época passada e é precisamen-
te essa partida de maio que 
ainda está na memória dos mi-
nhotos, na altura muito criti-
cos à arbitragem. "Que os 
adeptos estejam presentes 
para apoiar a equipa para ven-
cermos com a maior justiça 
possível face ao que aconteceu 
no ano passado. Quem está 

11 
"São duas equipas 
de citialicia cie 
assinalável. 
O foco é passar" 
Cadositeerid• 
Treinador ABC 

dentrode campo sabea impor-
tància que o público pode ter 
quando os jogos são equilibra-
dos", afirmou o central Pedro 
Seabra, de momento lesiona-
do (ver caixa). 

Jã o técnico Carlos Resende 
afirmou "encarar o encontro 
com otimismo". "Com uma 
exibição mais conseguida de 
todos em relação à primeira 
mão, vencer é perfeitamente 
exequível", reforçou. 
Segundo classificado do 

campeonato da Roménia (dez 
vitórias e quatro derrotas), o 
HC Odorhei têm sido rival as-
síduo de equipas portuguesas, 
pois, além de se ter cruzado 

com oABC, defrontara o Ben-
fica nas meias-finais da Taça 
Challenge da temporada pas-
sada (duas derrotas para as 
águias). Em 2013/14, o Águas 

Santas eliminou-os nos quar-
tos de final da mesma compe-
tição, beneficiando da vanta-
gem de ter marcado mais golos 
fora. 

Página 9



A10

  Tiragem: 75721

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 51

  Cores: Cor

  Área: 4,57 x 26,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62044146 27-11-2015

semáforo 

Per Ilicherte A. Lapso 

Pado Fonseca 

•

O tempo tem mos-
trado que Paulo 
Fonseca falhou no 

F. C. Porto porque, naquela 
altura, não estava preparado 
para um desafio tio grande 
e porque mão tinha um plan-
tei à altura do clube. O Braga 
está em terceiro lugar no 
campeonató e apurou-se 
para a fase seguinte da Liga 
Europa, ao vencer o Liberec. 

Sá Pinto 
O Belenenses 
soma cinco pontos 
na Liga Europa e 

ainda se pode apurar para os 
16 avos de final da prova. A 
equipa do Restelo nào foi, 
por isso, o patinho feio que 
muitos desenharam logo à 
nascença. Mas nem tudo é 
perfeito. Ontem, faltou efica-
cia ã equipa de Sá Pinto, no 
nulo como Lech Poznan 

Ricardo Costa 

40 
 A equipa de ande-

boi do F. C. Porto foi 
incapaz de segurar 

duas vantagens na Rússia e 
acabou por perder com o 
Chekhovskie Medvedi, o que 
deixa o conjunto orientado 
por Ricardo Costa com a 
máquina de calcular na mao. 
O apuramento para os oita-
vos de final da Liga dos 
Campeões está em risco. 
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lidehol E C. Porto perde na Rússia 

Contas Meeis 
para os dragões 

mais do que um ponto 
nos dois jogos que lhes 
faltam, sendo que um 

deles é entre ambos. 
Frente ao Medvedi, os 

azuis e brancos entraram 
mal e o primeiro golo de-
morou quase oito minutos, 
ainda assim conseguiram 

recuperar e chegar ao inter-
valo a perder por um tento 
(16-15). Na segunda metade. 
apesar das grandes exibição 
de Alfredo Quintana e Antó-
nio Areia (melhor marcador. 
com  11 golos, na foto), os dra-
gões não seguraram duas 
vantagens e acabaram por 
ceder ante o campeão russo. 
SUSANA SILVA 

Chaldeerskie Illedvael 30 
F. C. Pato 25 
local Pavtlhoo Olimplysloy, em ChelMov (Russu) 
Árbitros M ArKierka e R Fiu:ker rungrta) 
Clamideaook0 ~Moi Grams GR) e Paitnial 
(GR). Kovalee (5). Kotov (4/ Cbemotvancu (6), 
Kotov (3) OstaslichenkoShelestytkov (3). 
Samalov (3), Andreev (2), Kuretkov (2), Skopensev 
(1)e Eurtsev (1) 29~0 Viadirrir Maarnov.  
KC. Pato Afredo Quintana (GR) e Hugo 
toutentve (GR), Gterto Duarte (21 Voei Morales 
(3). tiguei Mates (1), Ale:OS Borges (3). Hugo 
Santos, Antônio Areia (ll). Daymaro Saha. 
Gustavo Recktgues (5), Rondo MoreOra. Rui Sia 
(2), Muro Gonça`ves, Muno Roque (1), Jordan Flor 
(1) e Mazhal Kasal Delude« Nardo Costa 
Ao Intarvalo16-15 

O F. C. Porto complicou as 
contas do apuramento para 
o play -off de acesso para os 
oitavos de final da Liga dos 
Campeões ao perder, ontem. 
com  o Chekhovskie Medve-
di. na  Rússia, por 30-29. na 
nona jornada do Grupo C. 

Aos dragões não basta 
vencerem o Vojvodina na úl-
tima ronda. Precisam que 
um dos rivais diretos, La Rio-
ja e Meshkov Brest, não faça 

Grupo C 
RESULTADOS 

C Metivtd, 30-29 F C Parto 
Volvorkna 24-331 Tatran Peesov 
La Fbciia (ama")) Meshkov Brest 

CLASSIFICAÇÃO 
It 

I la lila 12 8 6 O 2 249.219 

Nolior test 12 8 6 O 2 251210 

31C Ah 12 9 6 O 3 25942 

4 Reltoake Mehità 8 9 4 O 5 2421.11 

5rion 4 9 2 O I 216260 

6 Ima P8soi 4 9 2 O 7 /21358 

1811023AXIMADA05-12-2015 
F C Porto Volvodina 
Meshkov Brest C Medvedi 
Tairan Presov La Fl+o¡a 
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O FC Porto deixou de depender ape-

nas de si mesmo para chegar aos 

play-off s da Liga dos Campeões de 

andebol. A derrota no pavilhão do 

Chekhovskie Medvedi, por 30-29, 

em Chekhov, na Rússia, num jogo 

em que teve oportunidade para 

pontuar, impede-o de controlar o 

seu próprio destino na derradeira 

jornada do Grupo C.

O clube portista terá de ganhar na 

recepção ao Vojvodina (Sérvia) no 

último jogo e esperar por deslizes 

da concorrência pelo apuramento. 

O campeão nacional tem os mes-

mos 12 pontos que Naturhouse La 

Rioja (Espanha) e Meshkov Brest 

(Bielorrússia), que se defrontam 

amanhã no fecho desta 9.ª jorna-

da e têm ambos vantagem no con-

fronto directo com os “dragões”. 

E o vencedor deste duelo — se o 

houver — garante desde logo uma 

das duas vagas disponíveis para os 

play-off s.

A diferença fi nal traduz o equilí-

brio que o jogo teve, mas foi quase 

sempre o campeão russo a liderar 

o marcador. Apesar dos 17 empates 

— além do 0-0 inicial —, os “azuis e 

brancos” só conseguiram estar na 

frente em duas ocasiões (26-27 e 27-

28), já na parte fi nal, e não foram ca-

pazes de segurar essas vantagens.

O golo que desempatou de vez o 

encontro foi obtido por Kirill Ko-

tov, a 30 segundos do fi m. O cen-

tral (quatro golos) foi uma das maio-

res dores de cabeça para a defesa 

portista, a par do pivot Alexander 

Chernoivanov (seis). Na resposta, os 

portistas não conseguiram sequer 

rematar.

Para o FC Porto, a derrota acabou 

por tornar infrutíferas a segunda 

parte inspirada do guarda-redes Al-

fredo Quintana e a efi cácia de An-

tónio Areia (11 golos) e do brasileiro 

Gustavo Rodrigues (cinco). 

FC Porto 
complica 
qualificação 
na Champions

Andebol
Manuel Assunção

Triunfo na última ronda 
pode não bastar para o 
“dragão” seguir em frente, 
após derrota na Rússia 

Os 11 golos do 
ponta direita 
António Areia, 
melhor marcador 
do jogo, não 
chegaram para 
evitar a derrota 
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ENSAIO. Gustavo Rodrigues (5 golos) tenta ultrapassar defesa russa 

FC PORTO GELA 
EM 40 SEGUNDOS 

MEDVEDI 

V. Hazinkove 

GLS EXC 

OLEG GRAMS• O O 
D. SANTALOV 3 O 
DMITRY KOVALEV5 O 
KIRILL KOTOV 4 O 
CHERNOJVANOV 6 1 
PAV1L ANDREEV 2 O 
M KURETKOV 2 O 

PAVLENKO • O O LAURENTINO• O O 
KOTOV 3 O N GONÇALVES O O 

OSTASHCHF NKO O O RICARDO SILVA O O 
O. SKOPINTSEV 1 O ALEXIS BORGES 3 1 
R. TSARAPKJN O O HUGO SANTOS O O 
A. IZMAILOV O O AN1ONIO AREIA 11 O 
ANTON OTREZOVO O NUNO ROQUE 1 O 
VICTOR FURTSEV 1 1 MICHAt KASAL O O 
SHElESIYUKOV 3 O PITRE JORDAN 1 O 

AO INTERVALO: 16.15 

LOCAL: Sport Hall Olimpiyskry, em Chekhov 

ÁRBITROS: Miklos Andolkd (HUN) e Robert 
Hucker (HUN) 

ANA PAULA MARQUES 

15111Foi  nos 40 segundos finais que o 
FC Porto perdeu as esperanças de 
regressar da Rússia com um resul-
tado positivo - pelo menos° empa-
te -, e com isso aliviar as contas do 
apuramento para a fase seguinte da 
Liga dos Campeões. A derrota 
diante do Chekhovskie Medvedi, 
por 30-29, penaliza o esforço e a 
entrega que a equipa de Ricardo 
Costa impôs até ao apito final, num 
jogo em que o resultado foi sempre 
uma incógnita eus dragões acaba - 
ram por falhar na última jogada. 

O desaire na 9.4  jornada do Grupo 
C coloca o conjunto portugués em  

posição muito mais complicada e a 
não depender apenas de si para as-
segurar um dos dois primeiros lu-
gares e comisso cOntinuar na mais 
importante competição ao nívelde 
clubes do Velho Continente 
(playoff de acesso aos oitavos-de-
final). Tudo se decide natíltima jor-
nada, na próxima semana, com 
heptacampeão nacional a receber 
os sérvios do Vojvodlita, sendo que 
os dois primeiros classificados ain-
da têm dois jogos por realizar 

Areiairrepreenshrel 
À exceção dos primeiros minutos, 
com um mau início, o FC Porto es-
teve sempre na discussão do re- 

sultado, ainda que só tenha che-
gado pela primeira vez à liderança 
do marcador (27-26) a faltarem 7 
minutos para o final. Para trás fi-
caram largos períodos de parada e 
resposta na concretização de go-
los, com vários empates pelo 
meio. O últimos dos quais aos 29-
29, quando AntónioArelaconver-
teu mais um livre de 7 metros. O 
ponta-direita esteve, aliás, irre-
preensível nesta concretização, 
com 100 por cento de eficácia 
(7/7), tendo sido também o me-
lhor marcador do encontro, com 
11 golos. Não esquecer ainda as de-
fesas de Alfredo Quintana, sobre-
tudo na 2.a parte. o 

LIGA DOSCAMPEÓES -GRUPO C 
9.• jornada 

C MEpVEDI (RUS) 30-29 FC PORTO (POR) 

VOJVODINA (SER) 24-25 T PRESOV (ESQ) 

LA RIOJA (ESP) Amanha M. BREST (BIE) 

CLASSIFICAÇÃO 
cmcs 

09  IA RIOJÁ 12 8 6 O 2249219 

M. BREST 12 8 6 O 2 257-210 

1119  FC PORTO 12 9 6 O 3259-250 

00  C. MEDVEDI 8 9 4 O 5245-260 

eg  V 011/ ODINA 4 9 2 O 7226-260 

Oº T. PRESOV 4 9 2 O 7 221-258 

Próxima )ornada: 5 de ckzembro 

FC PORTO-VONOD(NA; M. BREST-C. MEDVEDI; T. 
PRESOV-LA MOIA 

Derrota na Rússia 
na 9.a jornada da Liga 
dos Campeões complica 
contas do apuramento 

29 
FC PORTO 

eRicerdo Coita 

A. OuINTANA • o o 
G. DUARTE 2 o 
YOEL MORALES 3 
G RODRIGUES 5 o 
MIGUEL MARTINS 1 o 
RUI SILVA 2 
DAYMAROSAUNA O O 

GLS ExC 
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CHAI I ENGECUP 

Águia estreia-se 
hoje a pensar 
na final 
Ea Após o FC Porto (Cham-
pions), Sporting (EHF) e ABC 
(Challenge), agora é o Benfica a 
iniciar a presença nas competi-
ções europeias, naquela que é a 
sua 26.' época em provas de 
clubes do Velho Continente. Os 
encarnados, ausentes da ronda 
anterior, disputam na Luz a 3.,  
eliminatória da Challenge Cup 
diante dos islandeses do IVB 
Vestmannaeyjar. Os dois jogos 
realizam-se em Lisboa: hoje 
(20 horas) e amanhã (19h30). 

Os encarnados, pela voz do, 
seu treinador, Mariano Ortega, 
não escondem as ambições 
para a Europa. "Vamos tentar 
chegar à final. Sabemos que 
falta muito, é o primeiro jogo e 
temos de estar focados, porque 
são jogos seguidos. Vamos pas-
so a passo", frisou o espanhol à 
BTV. "Desde o início que traçá-
mos como objetivo chegar o 
mais longe possível nesta com-
petição, que é afinal", disse por 
sua vezo central Tiago Pereira. 

Os encarnados atingiram a 
final da competição na época 
de 2010 /2011, perdida para P 
RK Cimos Koper, da Eslovénia. 

ABC 
O ABC joga amanhã em Braga a 
2.,  mão da terceira eliminató-
ria, diante do Handball Clube 
Odorhei, depois do triunfo (25 - 
24) registado na Roménia . o 
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A15Angola defronta hoje Espanha em preparação do Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=161411ab

 
27-11-2015 08:22
 
 Angolanas preparam participação no Mundial de dezembro na Dinamarca.
 
 O campeonato do Mundo disputa-se de 5 a 20 de Dezembro em Heming, Dinamarca.
 
 Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção nacional feminina de andebol defronta hoje a congénere de Espanha na abertura do torneio
Quatro Nações, que visa preparar o campeonato do Mundo em Dezembro na Dinamarca.
 
 Angola, que também já esta qualificada para os Jogos Olímpicos "Rio2016", vai defrontar ainda a
Dinamarca, anfitriã do Mundial, e a Tunísia (campeã de África) no torneio Quatro Nações.
 
 No mundial, Angola integra o grupo B ao lado das selecções da Suécia, Polónia, Holanda, China e
Cuba.
 
 Composição da Selecção nacional: Cristina Branco, Isabel Guialo, Lurdes Monteiro, Wuta Dombaxe,
Elizabeth Cailo, Juliana Machado, Elizabeth Viegas, Liliana Venâncio, Natália Bernardo (1º de Agosto),
Ivete Simão, Teresa Almeida, Azenaide Carlos, Vilma Nenganga, Magda Cazanga, Luísa Kiala, Marta
dos Santos (Petro de Luanda) e Janeth dos Santos, Matilde André (Progresso do Sambizanga).
 
 

Página 15



A16

  
Renascença - Bola

Branca

 	Duração: 00:00:13

 	OCS: Renascença - Bola Branca

 
ID: 62048915

 
26-11-2015 10:59

Liga dos Campeões de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=554ad8ce

 
No andebol, o FC Porto comprometeu o apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões.
 
 

Página 16



A17

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,50 x 11,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62028968 26-11-2015

A formação de seniores mas-
culinos da SIR 1.º de Maio ini-
ciou a sua prestação na 3.ª di-
visão nacional, com a recepção
à experiente equipa do Samora
Correia, acabando por estar na
frente do marcador ao longo
de praticamente toda a partida,
porém acabou por perder por
24-25, com o derradeiro golo
dos visitantes a ser marcado
nos últimos segundos. 

Tratou-se de uma partida
com uma primeira parte com
algum ascendente da SIR, ter-
minando com uma vantagem
de 11-6, após uma soberba exi-
bição do guarda-redes João
Sousa, que defendeu quatro li-
vres de sete metros.

No reinício do jogo, só com
quatro atletas de campo de-
vido a castigos dados ainda no
primeiro tempo, houve uma
boa reacção da equipa foras-
teira que, paulatinamente,
mercê de uma muito maior ex-
periência e de uma arbitragem
penalizadora para a equipa
marinhense, equilibrou o jogo
até final. 

De qualquer forma, houve
muita ansiedade e várias falhas
individuais de vários atletas da
SIR, principalmente na concre-
tização de contra-ataques, que
depois se veio a refletir no re-
sultado final, com o Samora
Correia a marcar o golo da vi-
tória em cima do apito final. 

No próximo sábado, a SIR 1.º
de Maio recebe, pelas 20h00,
o Batalha.|

SIR perde no arranque
do campeonato
Andebol
3.ª Divi. Nacional
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Andebol levou 120 atletas 

à festa infantil de Santana 
O andebol madeirense voltou pro-
porcionar uma grande festa para o 
escalão de infantis. 

Neste arranque de temporada, a 
Associação de Andebol da Madei-
ra, promoveu, no passado fim-de-
semana aquele que foi o o Tor-
neio em Concentração O Colmo' e 
que teve lugar na cidade de Santa-
na, numa clara aposta de descen-
tralização da modalidade em ter- 

mos regionais. Ao todo foram cer-
ca de 120 jovens atletas que ao lon-
go de dois dias disputaram inúme-
ros jogos, tendo sempre como ob-
jectivo primordial o fair-play e o 
enorme convívio entre os atletas 
das várias equipas. Quanto aos ven-
cedores no escalão feminino a 
equipa do CD Madeira A triunfou, 
enquanto nos masculinos a vitória 
sorriu à Bartolomeu Perestrelo. 

emee~~erami~111111K 
Torneio em concentração de infantis 'O colmo' foi um sucesso. 
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                                               J      V    E     D   GM-GS     P
AA Avanca                 7       5    1      1  218-14418
Sanjoanense             6       6    0      0  205-13518
S.Paio Oleiros          7       4    1      2  194-15316
CI Conceição           5       4    0      1  167-13213
CP Vacariça              6       3    0      3  150-12112
Águeda AC                6       2    0      4  147-15910
ACD Monte              7       1    0      6  136-207    9
Académico               5       1    0      4  111-169    7
EA F. Pinhel                5       0    0      5   95-203     5

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
CP V. Vouga              5       5    0      0    195-71  15
ADA Canelas           6       4    0      2  187-13514
AA/S.P.SUL               5       3    0      2  127-10411
SM Mato                     5       0    0      5    44-181      5
AC O. Frades           3       0    0      3    41-103      3

Zona Centro

ADA Canelas-AC Ol.Frades   38-17
SM Mato-AA S. Pedro Sul            6-33

Próxima jornada
AA S. P. Sul-Valongo Vouga e AC
Ol. Frades-SM Mato.

NACIONAL DE INICIADOS FEMININOS

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alavarium AC         7       7    0      0  247-13921
Sanjoanense             8       6    0      2  234-17220
CP V. Vouga              8       6    0      2  230-16320
AA S.P.Sul                   7       6    0      1  179-14819
AA Espinho               8       3    0      5  174-19514
LAAC                              8       2    0      6  162-21812
AC Salréu                    8       1    0      7  138-23610
AC O.Frades            8       0    0      8  153-246    8

Zona Centro

LAAC-Sanjoanense                          18-32
AA S. P. Sul-AA Espinho           23-19
Alavarium AC-AC Salréu         34-16
Val. Vouga-AC Ol. Frades       41-20

Próxima jornada
AA S.P. Sul-LAAC, AC Salréu-San-
joanense, AA Espinho-Valongo
Vouga e AC Ol. Frades-Alavarium
AC.

NACIONAL DE JUVENIS FEMININOS

NACIONAL DE JUVENIS MASCULINOS

Zona Centro

CI Conceição-ACD Monte        41-26
S.Paio Oleiros-CP Vacariça       29-22
Águeda AC-EA F. Pinhel               41-18
AA Avanca-Académico              48-21

Próxima jornada
Sanjoanense-AA Avanca, Acadé-
mico-Águeda AC, EA F. Pinhel-
S.Paio Oleiros  e CP Vacariça
-CIConceição.

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Ílhavo AC                     7       6    1      0  212-12920
Valongo Vouga      7       6    0      1  210-14519
SIR 1º Maio                6       5    1      0  200-10417
Cister SA                      6       5    0      1  142-11716
ADA Canelas           7       2    0      5  178-21411
AC Ol.Frades           7       2    0      5  157-19411
CBC Branco             6       2    0      4  131-14510
AC Salréu                    7       1    0      6  123-222    9
Batalha AC                7       0    0      7  125-208    7

NACIONAL DE SENIORES FEMININOS

Zona Centro

Ílhavo AC-AC Salréu                        35-14
Valongo Vouga-Cister SA          29-22
Batalha AC-SIR 1.º Maio              15-37
AC Ol.Frades-CB C. Branco    26-27

Próxima jornada
ADA Canelas-AC Ol. Frades, CB
C. Branco-Batalha AC, SIR 1º
Maio-Valongo Vouga e Cister SA-
Ílhavo AC.

Silvino Cardoso

O Académico de Viseu levou
de vencida a ADEF Carregal do
Sal no Pavilhão Cidade de Vi-
seu, no primeiro dérbi distrital
da presente época, que termi-

nou com um 30-24 a favor da
turma viseense. 

Dentro dos condicionalis-
mos com que os dois conjun-
tos se apresentaram - mais
acentuados do lado carrega-
lense devido a lesões, com três
jogadores já com cirurgias
marcadas - assistiu-se a um
bom espectáculo de andebol.

A formação de Carregal do
Sal fez o que pôde e deu uma-
boa réplica a um Académico
mde Viseu que começou cedo
a ficar na frente do marcador. 

A resposta equipa coman-
dada por Luís Cardantas aca-

bou por chegar ao empate e
até passar para a frente (7-8).

Perante o 'avanço' contrário
os viseenses, orientados por
Marco Rodrigues, passaram a
fazer a gestão com a entrada
de jogadores refrescando a
movimentação e o intervalo
chegou com vantagem dos lo-
cais por quatro golos de dife-
rença.

No segundo tempo, os car-
regalenses começaram com
muita determinação e chega-
ram mesmo a reduzir a des-
vantagem para um golo. 

O Académico rectificou al-

gumas marcações e com uma
defesa apurada e um ataque
mais fluído foi aumentado o
escore para dez golos de dife-
rença. Marco Rodrigues sentiu
que a vitória já não fugia, fez
entrar jogadores com menos
jogos e os visitantes aprovei-
taram para voltar a concretizar,
deixando o marcador em ape-
nas três golos de diferença. 

O alerta surgiu no grupo
academista, que voltou ao
‘sete’  habitual e aumentou a
vantagem para seis golos, com
que haveria de terminar a par-
tida. A arbitragem foi algumas
vezes contestada, mas esteve
em plano positivo. |

Zona Centro

Académico-ADEFC. Sal              30-24
SC Espinho-Beira-Mar                 27-29
Alavarium AC-Académica         33-26

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
ACD Monte              6       4    0      2  168-14814
Beira-Mar                   6       4    0      2  166-15314
Feirense                       5       4    0      1  156-13413
Académica                 5       2    0      3  131-147    9
Académico               4       2    0      2  110-109    8
Alavarium                   6       1    0      5  157-164    8
SC Espinho                3       2    0      1    85-84      7
ADEF C.Sal                5       1    0      4  116-150    7

Próxima jornada
CD Feirense-Alavarium AC, Aca-
démica-SC Espinho, Beira-Mar-
Académico.

Académico mais forte
triunfa no dérbi distrital
Nível Equipas apresentaram-se com algumas limitações mas mesmo assim 
conseguiram protagonizar um bom espectáculo no Pavilhão Cidade de Viseu

Carregalenses sentiram mais dificuldades no ataque

Andebol
3.ª Divisão Nacional

SILVINO CARDOSO
ACADÉMICO                                30

Tiago Fonseca; Carlos Ribeiro (6), Diogo
Lopes (1), Nuno Marques (5), Luís Fer-
reira (7) e Reginaldo Modenes (3). Joga-
ram ainda: Paulo Ferraz, Roberto Silva,
Luís Sousa (4), Marcos Bispo, Duarte
Messias (2), Nelson Costa (1), André
Marques, Rodrigo Cabral (1) e Hugo
Nascimento.
Treinador: Marco Rodrigues

ADEF CARREGAL SAL            24

Paulo Vilarinho; Bruno Santos (1), Ro-
drigo Pina (4), Tiago Paiva (3), Alexan-
dre Matos (5), Luciano Silva (4) e Luís
Bernardo (6). Jogaram ainda: David
Santos, Gilberto Coimbra e André An-
tunes (1).
Treinador: Luís Cardantas

Jogo no Pavilhão Cidade de Viseu
Dupla de arbitragem: Tiago Félix e
Dimas Carvalho
Oficiais de Mesa: Alfredo Gomes e
David Gomes
Ao intervalo: 15-11
Accão disciplinar: cartão amarelo
para: Bruno Santos, Luís Bernardo e
Carlos Ribeiro. Exclusões: Tiago Paiva
(2), Bruno Santos, Reginaldo Modenes,
Marcos Bispo e Hugo Nascimento.
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Andebol: FC Porto perde e complica contas para a Champions
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-11-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=800889

 
HOJE às 17:50
 
 O Chekhovskie Medvedi derrotou o FC Porto por 30-29 (16-15 ao intervalo) e, deste modo, complicou
as contas da equipa portuguesa na Liga dos Campeões de andebol.
 
 Com a derrota, o FC Porto já não depende apenas de si para alcançar a próxima fase da Liga dos
Campeões.
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Lokomotiv-Sporting: equipa russa chegou ao estádio de metro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-11-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b7c43e6d

 
Medida pouco habitual que estará relacionada com o trânsito de Moscovo
 
 agora
 
 O Lokomotiv, adversário do Sporting, recorreu ao metro para chegar ao local do encontro relativo à
5ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.
 
 A formação moscovita divulgou as imagens da viagem que, segundo o jornalista da UEFA que vai
acompanhar o jogo, se deveu ao trânsito intenso de Moscovo a esta hora.
 
Redação
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Porto perde na Rússia e complica apuramento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-11-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5a01691d

 
Carlos J Barros - RTP 26 Nov, 2015, 17:55 / atualizado em 26 Nov, 2015, 17:55 | Andebol António
Areia desiludido | fcp O FC Porto perdeu esta quinta-feira em casa dos russos do Chekhovskie
Medvedi, por 30-29, e complicou as possibilidades de apuramento para a fase seguinte Liga dos
Campeões de andebol. Os campeões lusos precisavam de vencer os últimos dois encontros para
garantirem, sem precisarem de resultados de terceiros, a presença na ronda seguinte, mas acabaram
por ser derrotados na Rússia, num encontro em que já perdiam por 16-15 ao intervalo. Neste
momento, o FC Porto tem 12 pontos, os mesmos dos espanhóis do Naturhouse La Rioja e dos
eslovacos do Meshkov Brest, que se defrontam no sábado, no encerramento da nona e penúltima
jornada do grupo C. Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 26 Nov, 2015, 17:55 / atualizado em 26 Nov, 2015, 17:55|
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ANDEBOL Campeonato Nacional da 2.ª Divisão - Zona Sul

Vitória de Setúbal somou a sétima vitória

Disputou-se a 8.ª jornada
da Zona Sul, do Cam-
peonato Nacional da 2.ª

Divisão – Seniores Masculi-
nos. O Vitória de Setúbal rece-
beu e venceu por 12 golos de
diferença (35-22) o IFC Tor-
rense. Foi a 7.ª vitória da equi-
pa sadina, que ocupa a 3.ª po-
sição com os mesmos pontos
do 2ºclassificado, a um es-
casso ponto do líder. O Almada
AC continua sem vencer e per-

deu em casa com o AC Sisma-
ria. A equipa almadense segu-
ra a posição de lanterna ver-
melha. Pela positiva a vitória
caseira do CCR Alto Moinho so-
bre o Ílhavo AC.
Resultados da 8.ª Jornada:

Boa Hora/Roff 33-24 CD Ma-
rienses; Almada 20-32 AC Sis-
maria; Juve Lis 21-23 SL Ben-
fica “B”; GS Loures 20-30 CDE
Camões; ADC Benavente 24-22
GM 1º Dezembro; CCR Alto do

Moinho 36-23 Ílhavo AC; Vitó-
ria Setúbal 35-22 IFC Torrense
Classificação: 1º Boa

Hora/Roff – 23 pts; 2º – AC Sis-
maria- 22 pts; 3º Vitória Setú-
bal – 22 pts; 4º CD Marienses
– 20 pts; 5º Juve Lis – 20 pts;
6º ADC Benavente – 20 pts; 7º
SL Benfica “B” – 18 pts; 8º
CCR Alto do Moinho – 16 pts;
9º CDE Camões – 16 pts; 10º
GM 1º Dezembro – 11 pts; 11º
GS Loures – 11 pts; 12º IFC

Torrense – 11 pts; 13º Ílhavo
AC – 10 pts; 14º Almada AC –
8 pts
Próxima Jornada (9.ª): Boa

Hora Roff vs Almada AC; AC Sis-
maria vs Juve Lis; SL Benfica
“B” vs Vitória Setúbal; CDE Ca-
mões vs ADC Benavente; GM
1º Dezembro vs CCR Alto Moi-
nho; CD Marienses vs Ílhavo
AC; IFC Torrense vs GS Loures

JF
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Andebol 
sénior já
é terceiro
A equipa de andebol sé-

nior do Vitória segue 
a somar pontos e a subir 
degraus no campeonato 
nacional da 2ª divisão da 
modalidade. 

No sábado, os andebo-
listas vitorianos, treina-
dor por António Santos, 
receberam e venceram, 
por 35-22, os seixalen-
ses do Independente Tor-
rense, em jogo referente à 
8ª jornada da competição. 
Um resultado, que coinci-
diu com o sétimo triunfo 
conseguido na prova, que 
permite aos vitorianos as-
cenderem à vice-lideran-
ça da classifi cação geral 
da primeira fase zonal da 
competição, com 22 pon-
tos, a par do Sismaria. O 
Boa-Hora lidera a tabela, 
com 23. 

[ DR �
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Opinião

JOÃO DE BRITO
ZEFERINO

Quem diria…

No mundo desportivo da nossa Região 
onde, como já escrevemos, muitas são as 
modalidades, individuais ou colectivas, que se 
vão destacando, o basquet feminino, através do 
Clube União Sportiva, está a atingir níveis e 
patamares nunca dantes conseguidos.

Se o voleibol em masculinos e femininos 
tem dado saltos qualitativos, não só na Região, 
no país, e Europa, o basquete feminino só agora 
atinge a linha da frente a nível antes nunca 
visto.

Há uns bons anos atrás, uma boa quarenta, 
quando se definiam apoios a nível governamental, 
opinamos então que se deveria apostar forte 
no andebol no Faial, no basquetebol, na 
Terceira, no voleibol em São Miguel, pois eram 
modalidades que tinham um certo relevo nestas 
ilhas, duma forma geral, e sem prejuízo de se 
desenvolverem as outras.

Passados que vão uns bem medidos quarenta 
anos, a previsão falhou, e isto porque foram 
novos os atributos que levaram o desporto a 
novas formas de pensar.

O voleibol encontrou maior expressão no 
Pico e Terceira, o basquetebol ficou com a sua 
maior expressão na Terceira em especial nos 
masculinos, e para São Miguel restou o basquete 
feminino em alta roda, se bem que o masculino 
vai tendo alguma atividade, e ambos no Clube 
União Sportiva.

Depois de alcançar notoriedade a nível 
Açores, passou a levar a melhor sobre a Madeira, 
galgando as ondas para atingir o Continente 
português, onde alcançou tudo o que havia 
para conquistar. Títulos nacionais de campeão, 
vencedor de Taças de Portugal e super-taças ou 
Taça Vitor Hugo, foram triunfos que fizeram 
das “leoas “ da Rua de Lisboa, figuras de proa 
a nível europeu onde numa importante prova, 
ao fim da 1ª volta, ocupam a liderança do seu 
grupo, vencendo e convencendo tudo e todos.

Equipa que à partida não era tida nem 
achada, hoje é falada na Europa do basquete 
com respeito e admiração.

Claro que já nada tem a ver com o basquete 
doutros tempos, onde o amadorismo era puro e 
sem reservas. No tempo em que União Sportiva, 
União Micaelense e Santa Clara, aos quais mais 
tarde se juntou o Desportivo Comercial, usavam 
o velho ginásio do Liceu em versão antiga, bem 
como o Estádio Margarida Cabral, nas noites 
mais calorentas de então. Vivia-se e jogava-se 
com a prata da casa, muita dela ligada a famílias, 
como as irmãs Botelho nas verde-branco, as 
irmãs Batista repartidas pelas diversas equipas. 
Quando, apareceu alguma continental, que por 
qualquer motivo, veio para São Miguel, era 
uma “ vedeta” se bem que as que cá estavam, 
também, à sua maneira, desempenhavam bem 
os cargos.

Depois surgiram as “meninas do União 

Micaelense” com uma equipa praticamente 
toda ela saída das escolas de mini-basquete da 
então D.G.D.. E que bonito era vê-las! Só que 
não havia os recursos de hoje, e ao que nos 
conste, nunca atingiram o patamar, que bem 
justificavam e mereciam.

Hoje tudo é diferente e na formação unionista, 

poucas são as locais, que se misturam com um 
cinco-base de grande nível, formado por norte-
americanas e europeias doutras origens.

Quem diria que, afinal, o basquete também 
em São Miguel, viria a atingir notoriedade, ao 
contrário do voleibol que perdeu terreno para 
outras ilhas.

Os tempos são diferentes e no basquete 
como noutras modalidades, são bem vindos 
quantos e quantas acrescentem valor às nossas 
modalidades e seus elementos.

Sem deixar morrer as saudades do passado, 
temos de aplaudir o presente, já que o futuro é 
incerto.

O passado...

... e o presente!

Foto:DR

Foto:DR
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Encontro de Minis no Nadadouro
 Realizou-se no domingo, 8 de Novembro, 
o 2º Encontro de Andebol - escalão de mi-
nis da Associação de Andebol de Leiria. 
Este encontro realizou-se no Nadadouro, 
organizado pela Escola de Andebol do 
ACR Nadadouro. Estiverem presentes 4 
equipas: JAC Alcanena, Batalha AC, ACR 
Nadadouro A e ACR Nadadouro B. 

ANDEBOL
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Avanca vence SCH no fecho 
da primeira jornada

g O Avanca venceu, em casa,
por 26-25, no jogo em atraso da
1ª jornada, o Sporting Clube da
Horta. 
O Horta conseguiu a primeira
vantagem no marcador, mas a
primeira parte acabou por ser
bastante equilibrada e com
alternância das equipas na
frente do marcador. 

Neste momento o Porto é o
líder desta competição com 30
pontos. Em segundo lugar
surge o Benfica com 28 e, com
26, Sporting é terceiro classifi-
cado. 
Em quarto surge o ABC
Braga/Minho (24 pontos),
enquanto o Madeira Sad, com
21 pontos é quinto. 
O Águas Santas está em sexto
(19pts), e em sétimo está o
Avanca (18). O Passos Manuel

segue em 8.º (16) seguido do
Maia/ISMAI (15). Com 14 pon-
tos em 10.º lugar está o Fafe. O
Sporting da Horta é 11.º classi-
ficado com 13 pontos. A fechar
a tabela está o Delta
Belenenses com 12 pontos. 
Este fim de semana o Sporting
joga no Pavilhão Desportivo
da Horta com o Delta
Belenenses. Disputa-se a 11.ª
jornada. O jogo está agendado
para as 21h00.

ANDEBOl

Maria josé Silva
mariajose.tribunadasilhas@gmail.com
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