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§calendário

Fábio Vidrago: o único do
ABC/UMinho na selecção

5 a 7 de Novembro
Play-off do Grupo 4
em concentração
Eis o calendário do grupo 4 da fase
de qualificação europeia para o
play off do campeonato do mundo
de 2017.

PONTA ESQUERDAFábio Vidrago é, na convocatória da selecção nacional para o play-off do campeonato
do mundo de 2017, o único jogador do ABC/UMinho.

5 de Novembro
17h15 – Portugal-Estónia
19h40 – Israel-Geórgia

ANDEBOL

6 de Novembro
16h00 – Estónia-Israel
18h15 – Geórgia-Portugal

| Rui Serapicos |

Com o pivot Ricardo Pesqueira
a recuperar de uma cirurgia e o
lateral Nuno Grilo [geralmente
chamado] a não constar desta
vez entre os eleitos, de Braga só
o ponta esquerda Fábio Vidrago
vai dia 29 de Outubro para a
concentração em Rio Maior,
seguindo depois para Israel,
onde terá lugar em concentração
o play-off de apuramento ao
campeonato do mundo de andebol de 2017.
Portugal defronta, em Tel Aviv,
Estónia, Geórgia e Israel. Os 18
convocados de Rolando Freitas
foram dados a conhecer ontem.
O play-off só apura o vencedor
do grupo. “A Estónia terminou a
fase de qualificação 1 para o Europeu 2018 empatada com Geórgia, também nosso adversário
neste grupo e o Luxemburgo,
que viria a apurar-se”, comentou
o seleccionador nacional.
Rolando Freitas arescentou que
“é uma selecção que produziu
uma boa geração de jogadores
nascidos em 1988-89, que levam
muitos anos do principal campeonato alemão. Agora aparecem
também com jogadores mais
novos e com boas condições
atléticas, e que têm evoluído no
estrangeiro, em campeonatos

7 de Novembro
17h00 – Estónia-Geórgia
19h15 – Portugal-Israel

+ convocados
Guarda-redes
Ricardo Candeias (PontaultCombault), Alfredo Quintana
(FC Porto) e João Moniz (Águas
Santas)

DR

Bracarense Fábio VIdrago vai à selecção nacional

melhores. Evolui o seu conceito
de jogo, praticando agora um andebol mais rápido. Assenta a sua
defesa no sistema 6:0”.
Quanto à Geórgia, que Portugal defronta dia 6 de Novembro,
Rolando Freitas frisou que “é
uma selecção em evolução. Os
jogadores são muito possantes.
Alguns jogaram a final da Challenge Cup no ano passado, à
semelhança de outros que também jogam na Roménia”.
Para o selecionador, “esta saída

dos melhores para o estrangeiro
tem-se revelado decisiva para a
evolução da equipa. Foi uma seleção que jogou de igual para
igual com a Estónia e Luxemburgo, podendo situar-se no
mesmo nível do nosso outro adversário”. Referindo-se a Israel,
vincou que “é a selecção mais
cotada dostrês adversários e
conta com o factor casa. Colocada apenas quatro lugares abaixo
do nosso ranking (24/20), tem
uma equipa ‘muito diferente’

nos jogos em casa e fora, com
vantagem para os jogos em Israel, onde algumas selecções
têm deixado pontos e outras têm
passado dificuldades. Atente-se
a diferença de golos entre os jogos em casa (-4) e os jogos fora
(-24) nas três últimas qualificações”. Acresce que “mudou de
treinador e talvez de conceito.
Sabendo a origem de ambos os
técnicos, haverá maior incerteza
sobre em que sistema defensivo
vão assentar o seu jogo”.

Primeira linha
Gilberto Duarte (FC Porto),
Fábio Magalhães (Sporting),
Bosko Bjelanovic (Sporting),
Rui Silva (FC Porto), João
Ferraz (Wetzlar), Pedro Spínola
(Sporting) e Cláudio (Madeira
Sad).
Segunda linha
Fábio Vidrago (ABC/UMinho),
Pedro Solha (Sporting),
Pedro Portela (Sporting),
António Areia
(FC Porto), Carlos Siqueira
(Belenenses), Bruno Moreira
(Sporting) e Tiago Rocha
(Wisla Plock).
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Esposende reforça apoio ao desporto

MUNICÍPIO celebrou Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo com 27 associações e clubes do concelho, com as federações e associações das modalidades. Investimento da autarquia chega aos 190 mil euros, mais 20 mil do que na época passada.
PROTOCOLOS
| Redacção |

O município de Esposende vai
reforçar o apoio aos clubes e associações desportivas do concelho na época 2015/2016, anunciou o presidente da câmara
municipal, Benjamim Pereira,
na cerimónia de assinatura dos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo com 27
associações e clubes do concelho e com as federações e associações de diversas modalidades, que teve lugar no passado
sábado, no Fórum Municipal
Rodrigues Sampaio, onde marcou igualmente presença o vereador do Desporto, Rui Pereira.
O programa de apoio ao associativismo desportivo, que tem
vindo a ser implementado nos
últimos anos, pretende regular,
de forma mais objectiva e adequada, o apoio aos clubes e associações com prática desportiva
regular, referiu Benjamim Pereira, realçando que, na presente
época, está em causa um investimento de 190 mil euros, mais 20
mil euros do que na época anterior, correspondendo a um aumento na ordem dos 10 por cen-

DR

DR

Autarquia liderada por Benjamin Pereira mantém aposta no desporto do concelho

Apoio financeiro do município é muito importante para as associações e clubes

to, um reforço justificado pelo
aumento do número de atletas,
de equipas e de modalidades
com prática federada.
Assim, a Câmara Municipal de
Esposende estabeleceu Contratos Programa com as associações de futebol, andebol e basquetebol de Braga, Associação
Distrital de Judo de Braga, Associação de Patinagem do Minho,
Associação de Ciclismo do Minho e com as federações portu-

Programa com a ACD ‘Os Apulienses’, a AD Esposende, o Clube Náutico de Fão, o CF Fão, o
HC Fão, a AJD Fintas, a ADRC
Fonte Boa, o Gandra FC, o
GCDR Gemeses, o Centro Social da Juventude Unida de Marinhas, o FC Marinhas, o DR Estrelas de Faro, o Centro de
Intervenção Cultural e Social de
Palmeira de Faro - Esposende
Surf Team, o Centro Social da
Juventude de Mar, a Rio Neiva -

guesas de canoagem e de taekwondo, Federação Nacional de
Karaté de Portugal e Federação
Portuguesa de Surf, que prevêem o pagamento das taxas de
filiação, inscrição, cartões e seguros dos atletas dos escalões de
formação.
Formalizando o apoio a conceder aos clubes e associações para a sua atividade regular, na
época desportiva 2015/2016, o
município estabeleceu Contratos

Associação de Defesa do Ambiente, a Associação Desportiva
Cultural e Social de Criaz, a UD
Vila Chã, o Forjães SC, o CS Juventude de Belinho, a Associação de Karaté de Apúlia, o Taekwondo Clube de Esposende, o
Clube Hípico do Norte, o Águias
Serpa Pinto, o Grupo Desportivo
de Apúlia, o Bushido Ak Esposende, a Associação Forum Esposendense - Centro de Surf de
Esposende e o Equivau.

+ mais
Nas várias modalidades, a
prática desportiva federada abrange cerca de 1500
atletas, a que se soma um
número muito significativo de crianças e jovens com
uma prática regular na
vertente de lazer, fazendo
do concelho uma referência nacional ao nível de
praticantes, salientou Benjamim Pereira, referindo
que a política desportiva
vai para além destes apoios,
abrangendo a requalificação e construção de infraestruturas desportivas, como
o Centro Náutico de Gemeses, estádios de Esposende
e Marinhas, Pavilhão de Fão,
sede da ARGO, Campo de
Apúlia e no Centro Náutico
da Associação Rio Neiva.
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Tropeção no “assalto” à liderança
Travão Vitória e empate no fim-de-semana não chegaram para que o São Bernardo alcançasse
a quarta vitória consecutiva e “pulasse” para o topo da classificação
RICARDO CARVALHAL

SÃO BERNARDO

24

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Ulisses Ribeiro (5), Leandro
Rodrigues (1), Daan Garcia (4), Diogo
Taboada (1), Rafael Marques (3) e Tiago
Portas (2) - sete inicial - Rui Silva, Tiago
Sousa (4), Rodrigo Gouveia (3), Luís
Santos, Diogo Batalha, Augusto Pereira
e João Oliveira (1).

MARÍTIMO

24

Treinador: Paulo Vieira.
Tiago Rodrigues; Luís Gama, Rodrigo
Sousa (12), Guilherme, Paulo Moura (1),
Nelson Silva (8) e Xavier Barradas (2) sete inicial- Márcio Abreu (1), André Correia, Francisco Silva e Pedro Rodrigues.
Pavilhão do São Bernardo, em
Aveiro.
Assistência: cerca de 150 espectadores.
Árbitros: Ramiro Silva e Mário
Coutinho (AA Aveiro).
Ao intervalo: 11-11.

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Carlos Delgado
Depois de três vitórias consecutivas, duas delas obtidas na
condição de visitante (FC Porto
B e Fermentões) e a outra conseguida no último sábado, em

Rodrigo Gouveia só bateu Tiago Rodrigues por três vezes

casa, frente ao Boavista por esclarecedor 39-26, admitia-se
que o São Bernardo pudesse
somar, frente ao Marítimo, o
quarto triunfo seguido e com
ele ascender ao topo da classificação.
Mas não, acabou por tropeçar e esteve mesmo em muito
“maus lençóis”, nomeadamente a sete minutos do final,
quando tinha menos dois atle-

tas em campo devido a exclusões temporárias e numa altura em que se encontrava a
perder por três golos de diferença (16-19). O São Bernardo
ainda conseguiu estancar esse
momento, mas o espectro da
derrota pairou até dez segundos do final, momento em que
conseguiu o golo do empate.
Obviamente há razões que,
globalmente, explicam este

“tropeção” rumo à liderança.
Primeiro a excelente exibição
do guarda-redes do Marítimo.
Depois a incapacidade confrangedora e a inerente falta de
ideias/soluções mais adequadas nas opções defensivas,
facto que o lateral esquerdo
Rodrigo Sousa e o lateral direito Nelson Silva aproveitaram ao máximo, apontando
“só” à sua conta 20 (!) dos golos
do Marítimo.
Aconteceu também, em largos períodos, uma ânsia inusitadamente rápida na finalização, em detrimento da procura da melhor opção para rematar com êxito. Finalmente,
um outro contributo veio do
critério tecnicamente incompetente da equipa de arbitragem, ao não assinalar nenhum
livre de sete metros a favor do
São Bernardo (houve pelo menos três/quatro lances a merecerem ser sancionadas dessa
forma), contra sete (alguns
exagerados) assinalados em
favor do Marítimo. Tudo isto

RESULTADOS
2.ª Divisão Nacional
Zona Norte/4.ª Jornada
Estarreja AC-S.Paio Oleiros 26-20
S. Bernardo-Boavista
36-29
FC Gaia-Fermentões
27-24
Xico Andebol-FC Porto B
27-28
Sanjoanense-São Mamede 31-32
Arsenal Devesa-Santo Tirso 26-27
Modicus-CS Maritimo
24-25
S. Bernardo-CS Marítimo 24-24*
* Jogo referente à 2.ª jornada
Santo Tirso
S. Bernardo
Arsenal Devesa
São Mamede
Estarreja AC
FC Gaia
FC Porto B
Boavista
Fermentões
S. Paio Oleiros
CS Marítimo
Modicus
Xico Andebol
Sanjoanense

J
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
2
4
4
4

V
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0

E
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

D GM-GS P
0 126-10812
0 140-11511
1 109-94 10
1 107-10210
0 86-75 9
0 79-72 9
2 116-116 8
3 104-125 6
3 117-122 6
3 90-99 6
0 49-48 5
4 98-113 4
4 98-113 4
4 104-121 4

Próxima Jornada
Estarreja AC-S. Bernardo, BoavistaFC Gaia, Fermentões-Modicus, FC
Porto B-Sanjoanense, S. MamedeArsenal Devesa, S. Paio Oleiros-Santo Tirso e CS Marítimo-Xico Andebol.

somado resultou num “tropeção” rumo à liderança da classificação. |
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São Bernardo continua invicto
na 2.ª Divisão de Andebol P26
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ANDEBOL

Fábio Vidrago (ABC)
na seleção nacional
O atleta Fábio Vidrago é o único representante do ABC na seleção nacional de andebol tendo em vista os jogos com Israel, Estónia e Geórgia, de qualificação para o play-off do mundial.
Na convocatória divulgada por Rolando Freitas,
destaque para as estreias do guarda-redes João
Moniz (Águas Santas) e do ‘pivot’ Carlos Siqueira (Belenenses).
Para marcar presença na fase final do campeonato do mundo, que se vai disputar em França,
em 2017, Portugal terá de passar a fase de qualificação, para depois disputar o derradeiro ‘play-off’, mas, mesmo sendo cabeça de série na fase
de qualificação, o treinador português rejeitou o
favoritismo. Portugal vai defrontar entre 5 e 7 de
novembro as seleções de Israel,
Geórgia e Estónia.
Os convocados:
Guarda-Redes: Ricardo Candeias (Pontault-Combault/Fra), Alfredo Quintana (FC Porto) e
João Moniz (Águas Santas).
Pivots: Tiago Rocha (Wisla
Plock/Pol), Carlos Siqueira (Belenenses) e Bruno Moreira (Sporting).
Laterais: Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães, Pedro Spínola e Bosko Bjelanovic (Sporting), João Ferraz (Wetzlar/Ale) e Cláudio Pedroso (Madeira SAD).
Centrais: Rui Silva e Nuno Roque (FC Porto).
Pontas: Fábio Antunes (ABC), Pedro Solha e Pedro Portela (Sporting) e António Areia (FC Porto).
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ABC
FÁBIO VIDRAGO
NA
SELEÇÃO NACIONAL
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Contratos programa assinados no passado sábado

DR

Esposende reforçou apoio
a clubes e associações desportivas

Presidente da Câmara de Esposende no uso da palavra

O

Federação Portuguesa de
Surf, que preveem o pagamento das taxas de filiação, inscrição, cartões e
seguros dos atletas dos escalões de formação.
Foram estabelecidos
contratos programa com
a ACD “Os Apulienses”,
AD Esposende, Náutico
de Fão, CF Fão, Hóquei
de Fão, AJD Fintas, ADRC
Fonte Boa, Gandra FC,
GCDR Gemeses, CSJU
Marinhas, FC Marinhas,
DR Estrelas de Faro, CICS
de Palmeira de Faro – Esposende Surf Team, Centro Social da Juventude de
Mar, Rio Neiva – Associação de Defesa do Ambiente, ADCS de Criaz, UD Vila
Chã, Forjães SC, CS Juventude de Belinho, Associação de Karaté de Apúlia,
Taekwondo de Esposende, Clube Hípico do Nor-

te, Águias Serpa Pinto, GD
Apúlia, Bushido Ak Esposende, Associação Forum
Esposendense – Centro
de Surf de Esposende e o
Equivau.
Benjamim Pereira, referiu que a política desportiva do Município vai
para além destes apoios,
abrangendo a requalificação e construção de infraestruturas desportivas.
A título de exemplo apontou algumas das mais recentes intervenções concretizadas pela Câmara,
nomeadamente no Centro Náutico de Gemeses,
Estádios de Esposende
e Marinhas, Pavilhão de
Fão, fazendo igualmente referência, entre outros, aos apoios concedidos para a realização de
obras na sede da ARGO,
Campo de Jogos de Apú-

DR

Município de Esposende vai reforçar
o apoio aos clubes
e associações desportivas do concelho na
época 2015/16, anunciou
o presidente da Câmara
Municipal, Benjamim Pereira, durante a cerimónia
de assinatura dos contratos programa de desenvolvimento desportivo
com 27 Associações e Clubes do concelho e com as
Federações e Associações
de diversas modalidades,
que teve lugar no passado
sábado, no Fórum Municipal Rodrigues Sampaio.
O autarca lembrou que
está em causa um investimento de 190 mil euros,
mais 20 mil euros do que
na época anterior, correspondendo a um aumento na ordem dos 10%, um
reforço justificado pelo
aumento do número de
atletas, de equipas e de
modalidades com prática federada.
A Câmara Municipal
estabeleceu contratos programa com as Associações de Futebol, Andebol
e Basquetebol de Braga,
Associação Distrital de Judo de Braga, Associação
de Patinagem do Minho,
Associação de Ciclismo do
Minho e com as Federações Portuguesas de Canoagem e de Taekwondo, Federação Nacional
de Karaté de Portugal e

lia e no Centro Náutico
da Associação Rio Neiva.
A terminar a sua intervenção, o presidente expressou palavras de
reconhecimento e de incentivo aos clubes e atletas, bem como aos dirigentes desportivos que
dispõem do seu tempo
em prol do associativismo desportivo.
Marcaram presença na
cerimónia os presidentes
da Associação de Futebol
de Braga (Manuel Machado), Associação de Patinagem do Minho (Licínio
Santos), Associação de Andebol de Braga (Manuel
Moreira), da Associação
Distrital de Judo de Braga ( Júlio César Neto), da
Federação Portuguesa de
Canoagem (Vítor Félix) e
da Associação de Basquetebol de Braga (Fernando
Monteiro), enquanto pela Associação de Ciclismo
do Minho esteve presente
o diretor Armando Sousa.
Presente na cerimónia
esteve também o Diretor
Regional Norte do IPDJ,
Manuel Barros, felicitou
também o Município pela
aposta no plano desportivo, seja ao nível do apoio
aos clubes e atletas, seja ao
nível da construção e requalificação de infraestruturas, bem como no que
diz respeito à realização
de eventos, que têm dado
visibilidade a Esposende.

Alguns dos presentes na cerimónia
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ANDEBOL
Cláudio Pedroso
na seleção A
O jogador Cláudio Pedroso,
do Madeira SAD, integra a convocatória do selecionador nacional Rolando Freitas para os
jogos de Portugal com Israel,
Estónia e Geórgia, de qualificação para o “play-off” do mundial de 2017 que se realiza em
França. Portugal vai defrontar
entre 5 e 7 de novembro as seleções de Israel, Geórgia e Estónia, adversários que já estão
identificados pelo técnico luso,
mas que não retiram a confiança para “fazer uma boa
qualificação, de modo a seguir
para a fase seguinte”.
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Operação 2017
em marcha
Andebol. Convocados da Seleção Nacional para atacar
o Mundial já são conhecidos. Há duas novidades na lista.
As estreias do guardião João Moniz
(Águas Santas) e do pivot Carlos Siqueira (Belenenses) são as novidades
da convocatória do selecionador nacional, Rolando Freitas, para os jogos com Israel, Estónia e Geórgia, de
qualificação para o play-off de apuramento para o Mundial de 2017.
Para estar no Mundial, em França, Portugal terá de passar a qualificação e depois disputar o derradeiro
play-off, mas, mesmo sendo cabeça
de série na fase de qualificação, Rolando rejeitou o favoritismo. “O ser
favorito parece-me demasiado teórico. O favoritismo tem de se ver no
campo”, recordou o selecionador.
Portugal defronta Israel, Geórgia
e Estónia, entre 5 e 7 de novembro.

Ponta leonino Pedro Portela foi convocado.
O Sporting, com seis jogadores, é o clube
mais representado na seleção. © LUÍS VIEIRA
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:.: Benfica sem lugar na Seleção
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Record Online

Data Publicação:
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c363a5d7

É um facto a que ninguém pode ficar indiferente, mas o que é certo é que a convocatória da Seleção
Nacional que vai tentar a qualificação no Grupo 4 para o playoff de acesso ao Mundial'2017 não tem
um único jogador do Benfica. O selecionador Rolando Freitas justificou a decisão corajosa:"Foi uma
contingência, fruto das alterações que o clube tem sofrido. Já vi o Benfica jogar várias vezes este ano
e, por esta ou por aquela decisão, por esta ou por aquela opção, nenhum jogador integra a
convocatória. Não quer dizer que não tenha jogadores de muito bom nível no seu plantel", justificou o
treinador, que ontem divulgou, na sede do Comité Olímpico (COP), os 18 eleitos que se deslocarão a
Telavive (Israel). As saídas da Luz de internacionais como Carlos Carneiro (Sporting), José Costa
(Montpellier), Dario Andrade (ACFafe), António Areia (FCPorto) ou Cláudio Pedroso (Madeira SAD), por
exemplo, são uma das contingências, tendo em conta que os dois últimos voltaram a ser chamados,
mas estão em clubes diferentes. Mas nem mesmo um dos habituais guarda-redes, Hugo Figueira, teve
lugar nas quinas, também ele a defender as balizas do clube encarnado, que se escusou a comentar o
assunto. Surpreendente é, igualmente, a chamada do guardião João Moniz (Águas Santas) e do pivô
Carlos Siqueira (Belenenses), que fazem estreia absoluta nos seniores A. Muito estranhas são as
ausências de Wilson Davyes (Rennes) e do já citado José Costa, dois internacionais que jogam em
equipas francesas de topo, na Champions. Curiosamente, o Sporting é o emblema com mais jogadores
na Seleção, com seis. Já o heptacampeão nacionalFCPorto tem cinco entre os 18. Rolando Freitas não
se sentiu pressionado por ter deixado de fora um ou outro jogador:"Para mim estes 18 são os que
servem os interesses da Seleção neste momento. Mas há uma lista alargada de 28 jogadores que
também poderão entrar no grupo." Cabeça-de-série Portugal tem a obrigação teórica de se qualificar
para o playoff, pois é cabeça-de-série no Grupo 4, onde jogará frente a Estónia (5 de novembro),
Geórgia (6) e Israel (7). Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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FC Porto vence e lidera campeonato de andebol

Tipo Meio:
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URL:http://rr.sapo.pt/noticia/37241/fc_porto_vence_e_lidera_campeonato_de_andebol

Os dragões bateram o Sp. da Horta e estão na frente do campeonato só com vitórias O FC Porto saltou
esta segunda-feira para a liderança do campeonato nacional de Andebol. Em jogo de acerto de
calendário, os azuis e brancos derrotaram esta noite o Sp. Horta por 39-19. Após o confronto desta
noite os dragões comandam só com vitórias. Classificação: Porto 24 Benfica 22 ABC 20 Sporting 19
19 Out, 2015 - 22:28
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CV - Seleção de andebol Sub-21 representa África na Bulgária
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Publicado 20 Out, 2015, 07:34 A seleção cabo-verdiana de andebol de sub-21, treinada pelo
português Pedro Ferreira, vai representar o continente africano no Challenger Trophy mundial, que
arranca na quarta-feira em Gabrovo, Bulgária. O conjunto cabo-verdiano, que há vários dias se
encontra a estagiar em Portugal, parte na terça-feira para a Bulgária, onde vai ter como adversárias
Colômbia, Ilhas Faróe, Taiti e Uzbequistão. O primeiro jogo de Cabo Verde vai ser contra Uzbequistão
no dia 21, jogando no dia seguinte com Taiti, seguindo-se a Colômbia no dia 23 e no dia 24 mede
forças com as Ilhas Faroé. A prova é disputada no formato de todos contra todos e quem somar mais
pontos será o vencedor da fase mundial da competição na categoria de sub-21. Cabo Verde, vencedor
do Challenger Trophy da Zona II africana, ganhou também a nível continental, ao bater a Nigéria na
final por 24 - 22, numa prova disputada em agosto, em Adis Abeba, Etiópia. Please enable JavaScript
to view the Powered by Disqus.
Publicado 20 Out, 2015, 07:34
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Benfica sem lugar na Seleção
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01:28 . Record
É um facto a que ninguém pode ficar indiferente, mas o que é certo é que a convocatória da Seleção
Nacional que vai tentar a qualificação no Grupo 4 para o playoff de acesso ao Mundial'2017 não tem
um único jogador do Benfica...
Por Alexandre reis - Record
É um facto a que ninguém pode ficar indiferente, mas o que é certo é que a convocatória da Seleção
Nacional que vai tentar a qualificação no Grupo 4 para o playoff de acesso ao Mundial'2017 não tem
um único jogador do Benfica.O selecionador Rolando Freitas justificou a decisão corajosa:"Foi uma
contingência, fruto das alterações que o clube tem sofrido. Já vi o Benfica jogar várias vezes este ano
e, por esta ou por aquela decisão, por esta ou por aquela opção, nenhum jogador integra a
convocatória. Não quer dizer que não tenha jogadores de muito bom nível no seu plantel", justificou o
treinador, que ontem divulgou, na sede do Comité Olímpico (COP), os 18 eleitos que se deslocarão a
Telavive (Israel).As saídas da Luz de internacionais como Carlos Carneiro (Sporting), José Costa
(Montpellier), Dario Andrade (ACFafe), António Areia (FCPorto) ou Cláudio Pedroso (Madeira SAD), por
exemplo, são uma das contingências, tendo em conta que os dois últimos voltaram a ser chamados,
mas estão em clubes diferentes.Mas nem mesmo um dos habituais guarda-redes, Hugo Figueira, teve
lugar nas quinas, também ele a defender as balizas do clube encarnado, que se escusou a comentar o
assunto.Surpreendente é, igualmente, a chamada do guardião João Moniz (Águas Santas) e do pivô
Carlos Siqueira (Belenenses), que fazem estreia absoluta nos seniores A.Muito estranhas são as
ausências de Wilson Davyes (Rennes) e do já citado José Costa, dois internacionais que jogam em
equipas francesas de topo, na Champions.Curiosamente, o Sporting é o emblema com mais jogadores
na Seleção, com seis. Já o heptacampeão nacionalFCPorto tem cinco entre os 18.Rolando Freitas não
se sentiu pressionado por ter deixado de fora um ou outro jogador:"Para mim estes 18 são os que
servem os interesses da Seleção neste momento. Mas há uma lista alargada de 28 jogadores que
também poderão entrar no grupo."Cabeça-de-sériePortugal tem a obrigação teórica de se qualificar
para o playoff, pois é cabeça-de-série no Grupo 4, onde jogará frente a Estónia (5 de novembro),
Geórgia (6) e Israel (7).
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FC Porto arrasa Sp. Horta e mantém liderança

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

20-10-2015

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_arrasa_sp_horta_e_mantem_lideranca.html

19 Outubro 2015 . Record
António Areia, com sete golos, e Fernando Dutra, com seis, foram os melhores marcadores de FC
Porto e Sporting da Horta, respetivamente...
Por Record
O FC Porto venceu esta noite o Sp. Horta por 39-19, em jogo da quarta jornada do Campeonato,
disputado no Dragão Caixa por inversão da ordem dos jogos, conforme acordo das duas
equipas.António Areia, com sete golos, e Fernando Dutra, com seis, foram os melhores marcadores de
FC Porto e Sporting da Horta, respetivamente.Os dragões mantêm-se na primeira posição do
campeonato, só com vitórias, ao passo que o Sporting da Horta segue no 12.º e último posto da
tabela, com 8 pontos e menos dois jogos do que toda a gente.Consulte a classificação do Nacional de
Andebol.
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ABC/UMinho confirma passagem
para novo encontro com Odorhei

REEDIÇÃO DA FINAL da Taça Challenge, que os romenos do Odorhei venceram, vai ter lugar a duas mãos
em Novembro, após o ABC/UMinho ter superado ontem os ingleses do Ruislip Eagles. Minhotos venceram
primeiro jogo com os britânicos por 18-51 e ontem ganharam por 46-19.

ABC/UMINHO 46
Emanuel Ribeiro (GR), Fábio Vidrago (11 ),
Hugo Rocha ( 2), Diogo Branquinho (4),
Miguel Sarmento (5) João Gonçalves (2),
Carlos Martins ( 8), Nuno Grilo (5), Nuno
Rebelo (4), Oleksander Nekrushets (2)
André Gomes e Tomás Albuquerque (3).
Treinador: Carlos Resende

RUISLIP EAGLES 19
Jeremie Boullanger, Stefan Bauer e
Alexandros Pechlivanis (GR), Hadrien
Pollino (1), James Ridley, Joachim Ernst
(5), Romuladas Sakovicius (2), Alexandros
Pechlivanis, Oliver Barton (1), Bennet
Saumer, Samuel Crocker, Mark Hawkins
(2), Marc Fayemi (1), Lucas Carstens (2),
Hannes Mazur (5) e Yohann Lucas
Treinador: Marc Fayemi
Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitros Luquer Cabrejas e Pascual
Sanchez (Espanha).
Intervalo 21-10.

+ público
O público bracarense, que
voltou a preencher quase
metade das bancadas do
pavilhão, aqueceu, a
espaços com aplausos,
mesmo quando o
desfecho quanto ao jogo e
quanto à eliminatória já se
definia com antecedência.
ROSA SANTOS

Jovem lateral André Gomes, em acção atacante, travado por um trio de ingleses

TAÇA CHALLENGE
| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho confirmou
ontem, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, o apuramento para a terceira eliminatória da Taça Challenge em Andebol, depois de ter
vencido o mesmo adversário,
sábado, por 18-51.
Em Novembro, os bracarenses
voltam a defrontar os romenos
do Odorhei, com quem perderam na época anterior a final
deste troféu.
Jeremie Boulanger, de início
na baliza e Marc Fayemi — que

na primeira mão ficou no banco
como treinador, entrou ontem
como jogador — constituíram,
ontem, em relação ao jogo de
véspera, novidades na equipa inglesa.
O Ruislip Eagles entrou ontem
mais afinado, mas não resistiu
ao avolumar do marcador após
minuto 9, quando Tomás Albuquerque estabeleceu pela primeira vez uma diferença de três
golos.
Com vantagem de 33 golos
trazida do jogo da primeira mão,
Carlos Resende lançou de início
na baliza dos bracarenses Ema-

nuel Ribeiro, que ainda na primeira parte parou vários remates
de meia distância e de adversários isolados, incluindo um livre
de sete metros.
A equipa minhota, que ontem
ao intervalo já vencia por 21-10,
teve ocasião para gerir os níveis
físicos e a condição táctica tendo em vista o jogo do próximo
sábado, em Braga, frente ao
Sporting, em que a pressão já
deverá ser mais alta.
Vários jogadores a quem mais
se vai exigir no jogo com os
leões, ficaram no banco na etapa
complementar. Entraram outros

que descansaram na primeira
metade.
Fábio Vidrago e Carlos Martins em contra-ataques sucessivos, foram decisivos para uma
maior expressão no resultado,
com 34-10 aos 14 minutos da segunda partem, na qual a equipa
inglesa só aos 14 minutos marcou (34-11).
O facto de o resultado do jogo
e da eliminatória estar mais do
que definido não impediu que os
elementos de ambas as equipas
se entregassem com empenho
até ao fim. Os britânicos desfrutaram do jogo.

Os britânicos, mesmo com a
percepção de que com a
derrota por diferença de
33 golos sofrida na primeira
mão não podiam aspirar a
seguir em frente na Taça
Challenge, ontem
desfrutaram do jogo.
Em cada golo bem
conseguido ou cada defesa
mais improvável dos
guarda-redes, festejaram o
momento, efusivamente.
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“Tenhamos competência
para vencer o Odorhei”

CARLOS RESENDE comentou o reencontro, agendado para Novembro, com
o Odorhei, clube romeno que venceu bracarenses na anterior final.
TAÇA CHALLENGE
| Rui Serapicos |

“Esta equipa é constituída por
pessoas que foram viver para
Inglaterra e que nos seus países
de origem já tinham praticado
andebol e que têm dificuldades
para treinar”, começou por dizer
ontem aos jornalistas Carlos Resende, no fim do segundo jogo
com o Ruislip Eagles.
O treinador do ABC/UMinho
manifestou-se satisfeito “porque
vencemos, ninguém se magoou
e os jogadores dignificaram o
espectáculo, não facilitando e
dando o melhor de si”.
Acrescentou que o encontro
permitiu a “toda a gente jogar” e
“ficou patente a diferença entre
o andebol inglês e o português”.
Questionado sobre a próxima
ronda, frente ao Odorhei, com
quem o ABC/UMinho perdeu na
época anterior a final, Resende,
que conquistou a Challenge na

ROSA SANTOS

Banco do ABC/UMinho: Ricardo Pesqueira, em recuperação, junto à equipa

final com os bracarenses, revelou a expectativa de que neste
reencontro “tenhamos a competência para ganhar”.
O treinador confessou que
deseja apenas que os árbitros
“dignifiquem o desporto”.
Questionado ainda sobre as
faltas Ricardo Pequeira e Pedro
Seabra, a recuperar de lesões,
Resende reconheceu que se trata

de elementos importantes, ilustrando essa importância com o
facto de o seleccionador nacional no fim da época passada ter
Ricardo Pesqueira, já lesionado.
Fazem falta “a qualquer equipa
nacional”, considerou ainda,
embora manifestando satisfações pelos jogadores que estão
a procurar colmatar aquelas
ausências.

Fabien Colette, treinador adjunto do Ruislip Eagles

“O nosso objectivo
era tentar aprender”
TAÇA CHALLENGE
| Rui Serapicos |

Fabien Colette, o treinador
adjunto do Ruisleap Eagles, que
prestou declarações à comunicação social, frisou que a equipa
inglesa veio a Braga para “tentar
aprender”.

Explicando que o clube londrino, formado por imigrantes, está
a integrar cada vez mais britânicos, e desenvolve uma acção intensa de formação junto das
crianças. Adiantou ainda que “é
importante nós podermos dizer
que disputamos competições
europeias” e considerou que a

DR

Fabien Colette

equipa, ontem, no segundo jogo
em Braga, já jogou melhor do
que na primeira “mão”.
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TAÇA CHALLENGE

ABC/UMinho
confirma
apuramento
Pág. 20 e 21
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§andebol
II Divisão Nacional (Zona Norte)

Arsenal da Devesa perde (26-27)
com Ginásio do Sul em Braga
O Arsenal da Devesa perdeu sábado à noite, no Pavilhão Flávio Sá Leite,
com o Ginásio de Santo Tirso, por 26-27, em jogo da quarta jornada do
campeonato nacional da II Divisão (Zona Norte).
Com este resultado, a equipa bracarense [que ao intervalo ainda vencia
por 13-12 e antes deste jogo disputava em igualdade pontual a liderança
com a formação visitante], passa a ocupar a segunda posição, a dois pontos do comando.
Outra equipa minhota em prova, o Xico Andebol, também perdeu em casa pela margem mínima, 27-28, diante do FC Porto B. Os vimaranenses
são antepenúltimos, contando por derrotas os encontros disputados.
Melhor está outro clube vimaranense, o Fermentões, que já conta uma
vitória e segue em nono lugar, com 6 pontos, mas nesta ronda não evitou
a derrota, por 27-24, na deslocação ao FC Gaia.
Eis os resultados da 4.ª jornada:
Estarreja, 26 - S. Paio Oleiros, 20; S. Bernardo, 39 - Boavista, 26;
FC Gaia, 27 - Fermentões, 24; Xico Andebol, 27 - FC Porto B, 28;
Sanjoanense, 31 - AA S. Mamede, 32; Arsenal da Devesa, 26 - Ginásio de
Santo Tirso, 27; Modicus Sandim, 24 - Marítimo, 25.
A classificação ficou cm a odem seguinte:
1.º GC Santo Tirso, 12 pontos; 2.º Arsenal da Devesa, 10; 3.ºAA São Mamede, 10; 4.º CD São Bernardo, 9; 5.º Estarreja, 9; 6.º, FC Gaia, 9; 7.º, FC
Porto B, 8; 8.º Boavista FC, 6; 9.º, Fermentões, 6; 10.º S. Paio d'Oleiros, 6;
11.º Modicus Sandim, 4; 12.º Xico Andebol, 4; 13.º Sanjoanense, 4;
14.º Marítimo, 3.
No próximo fim de semana, a 5.ª jornada, conta com os jogos seguintes:
Estarreja - São Bernardo; Boavista - FC Gaia; Fermentões - Modicus Sandim; FC Porto B - Sanjoanense; AA São Mamede - Arsenal da Devesa; S.
Paio de Oleiros - Ginásio de Santo Tirso e Marítimo - Xico Andebol.
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Jogo grande da 9.ª jornada

ABC/UMinho-Sporting
sábado às 17 horas
ANDEBOL 1

| Rui Serapicos |

No próximo sábado, Braga vai
concentrar as atenções da nona
jornada do campeonato Nacional Andebol 1, com o encontro
no Pavilhão Flávio Sá Leite, às
17 horas, entre ABC/UMinho e
Sporting.
Os bracarenses recebem uma
equipa com candidatura ao título assumida desde o início da
temporada com a contratação
de Javier Zupo, o prestigiado
treinador espanhol, que já foi
seleccionador nacionale que no

último defeso, antes de ser
apresentado como treinador
dos ‘leões’ chegou a ser dado
como certo no FC Porto, para
substituir o sérvio Lubomir
Obradovic, que se retirou da
Invicta depois de ter conquistado seis títulos nacionais consecutivos.
Também se trata do regresso a
Braga de João Paulo Pinto, um
dos que na época transacta mais
protagonismo teve na acção
atacante do ABC/UMinho, mas
que ainda antes do final da época já tinha acordo com o clube
de Alvalade.
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abc goleia novamente e vai defrontar o odorhei na taça challenge

carlos resende e o jogo com os romenos

Confirmado o reencontro
António Silva

«Que seja reposta
a verdade desportiva»

Fábio Vidrago foi o melhor marcador do ABC ante uma frágil equipa inglesa

josé costa lima

ó um desastre nunca
antes visto em andebol de alta competição poderia afastar o
ABC/UMinho da terceira
ronda da Taça Challenge
e os 33 golos de diferença obtidos na véspera mais
do que indiciavam que os
bracarenses iriam marcar presença na fase seguinte da prova europeia.
Ontem, numa espécie de
novo treino com o Ruislip de Inglaterra, a equipa de Carlos Resende voltou a triunfar no duelo da
segunda-mão e vai medir
forças com o Odorhei, romenos que derrotaram o
emblema luso na final da
temporada passada… com
uma arbitragem ultracontestada pelos lusos.
O jogo, tal como o de

S

sábado, pouca história teve, pois o andebol não é
propriamente uma modalidade em que os ingleses sejam especialistas.
O ABC/UMinho também
não quis forçar o andamento, verdade seja dita,
Resende fez algumas mexidas, com destaque para
a titularidade do guarda-redes Emanuel Ribeiro, e os números iniciais
já foram mais equilibrados do que na tarde anterior por duas razões: o
Ruislip quis mostrar uma
imagem menos amadora com uma bola na mão
e os portugueses preferiram guardar energias para
os compromissos que estão para vir nas diferentes
competições, destacando-se a receção ao Sporting,
no sábado.
O duelo manteve-se

aplausos para o adversário

Meio pavilhão acolheu ingleses
com muito desportivismo
O Flávio Sá Leite, palco dos dois jogos desta segunda
ronda da Taça Challenge, teve ontem cerca de metade
dos lugares preenchidos. O público afeto ao ABC/UMinho aplaudiu naturalmente a equipa bracarense, mas
demonstrou igualmente muito desportivismo ao incentivar os pouco astutos andebolistas ingleses do Ruislip
Eagles, diante de um adversário claramente superior.
Fair-play como se intitula em terras britânicas… e também por cá. Segue-se o Odorhei na Challenge, mas já
este sábado há um ABC-Sporting para o campeonato.

equilibrado até aos 5 minutos, altura em que o
ABC/UMinho decidiu
descolar no marcador e
situar as qualidades de cada equipa nos respetivos
lugares. Com naturalidade, erros alheios e até erros próprios que os britânicos não aproveitavam,
os minhotos chegaram ao
intervalo a vencer por 11
golos de diferença (21-10).
Na segunda parte, a
história teve capítulos
semelhantes à primeira, completada por contra-ataques de Vidrago
(melhor marcador e com

“roscas” a abrilhantar a
goleada), que terminaram com novo resultado
invulgar, ainda que menos desiquilibrado que o
encontro anterior.

Dois jogos para as competições europeias,
duas goleadas por números nada comuns em andebol de alta competição. Carlos Resende, técnico do ABC/UMinho, sabe que o Ruislip é de
outro campeonato, mas gostou do que viu dos
seus jogadores.
«Há uma grande diferença entre o andebol
inglês e o português. O adversário é constituído
por jogadores que viajaram para Inglaterra, juntaram-se e têm dificuldades em treinar. Foi bom
termos vencido: ninguém se magoou e dignificámos o espetáculo», disse o treinador dos bracarenses, que abordou desde já a próxima fase.
«Estamos felizes por tentar, desportivamente,
vencer uma equipa que o ano passado não tivemos capacidade para vencer; oxalá consigamos
isso», completou, esperando uma arbitragem de
qualidade nos dois embates com o Odorhei, na
terceira ronda da Taça Challenge.
«Não procuro que o ABC seja tremendamente
beneficiado, mas antes que seja reposta a verdade
desportiva [aludindo ao jogo da final, na Roménia, na época passada]. Só espero é que este ano,
tanto lá como cá, os árbitros façam boas exibições para bem do desporto», fechou Resende, lamentando as prováveis ausências de Ricardo Pesqueira e Pedro Seabra nos dois jogos europeus.

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga
Árbitros: Carlos Luque Cabrejas e

Ignacio Pascual Sanchez
(Espanha)

ABC/UMinho

46

Emanuel Ribeiro (GR), Hugo Rocha
(2), Diogo Branquinho (4), Miguel
Sarmento (5), Nuno Grilo (5), Nuno
Rebelo (4), Tomás Albuquerque (3).
Jogaram ainda: Fábio Vidrago (11),
João Pedro Gonçalves (2), Carlos
Martins (8), Oleksander Nekrushets
(2), André Gomes.
Treinador: Carlos Resende

Ruislip Eagles 19
Jeremie Boullanger (GR), Joachim
Ernest (5), Romuladas Sakovicius (2),
Oliver Barton (1), Bennet Saumer,
Mark Hawkins (2), Hannes Mazur (5).
Jogaram ainda: Stefan Bauer
(GR), Alexandros Pechlivanis (GR),
Hadrien Pollino (1), James Ridley,
Samuel Crocker, Marc Fayemi (1),
Lucas Carstens (2).
Treinador: Gilbert Lewis
Ao intervalo 21-10.
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Madeira SAD ocupa o quinto lugar
©JM

Com a derrota (29-23) consentida na deslocação ao Pavilhão da Luz, o Madeira SAD é agora o quinto
classificado do “nacional” de andebol masculino, enquanto o Benfica lidera a competição.
ANDEBOL
David Spranger
davidspranger@jm-madeira.pt
m desafio a contar para a
7.ª jornada do campeonato
nacional de andebol masculino, I divisão, o Madeira
SAD perdeu no Pavilhão
da Luz, frente ao Benfica, por
29-23. Individualmente, o grande
destaque vai novamente para
Cláudio Pedroso, atleta que curiosamente está na Madeira na
condição de emprestado pelo
Benfica, que apontou nove golos.
De resto, Cláudio Pedroso, com

E

Cláudio Pedroso, com 64 golos, é o 2.º melhor marcador da competição.

64 golos, é mesmo o segundo
melhor marcador da prova, apenas superado por Pedro Cruz
(Águas Santas), com 74. Na Luz,
Daniel Santos (4), Elias Antonio
(4), Nuno Silva (3) e David Pinto
(3) apontaram os restantes tentos
da equipa de Paulo Fidalgo.
Resultados da da 7.ª ronda:
Fafe-FC Porto 18-34, Maia-ABC
36-38, Avanca-Passos Manuel 2830, Belenenses-Águas Santas 2327 e Benfica-Madeira SAD 29-23.
O Sporting-Horta terá lugar apenas na quarta-feira (21h00).
Na classificação, lidera o Benfica, com 22 pontos, seguido de
FC Porto (21) e ABC (20). O Sporting é quarto, com 19 pontos e o
Madeira SAD fecha o top 5, com
18. JM
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ANDEBOL
Femininos
só sabem vencer
Saldou-se por duas vitórias a
dupla jornada deste fim de semana da equipa feminina do
Madeira SAD, que lidera o campeonato nacional de andebol feminino, I divisão, com cinco
triunfos em outras tantas jornadas.
Sábado, ganhou ao Juve Lis,
por 30-19, e ontem voltou a vencer, agora ao Colégio João Barros, por 25-19.
Já o Sports Madeira, perdeu
no sábado ante o João Barros,
por 23-21, e ontem ganhou ao
Juve Lis, por 31-27.
Já para a II divisão masculina,
o Marítimo realizou ontem o
seu segundo desafio na prova,
tendo empatado, 24-24, no terreno do São Bernardo.
Na véspera, recorde-se, a equipa verde-rubra havia vencido
no reduto do Módicus, por 2524. JM
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Dragões não deram chances ao Sporting da Horta - O Jogo
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FC Porto venceu a equipa açoriana em jogo da quarta jornada do campeonato de andebol.
Em jogo da quarta jornada do campeonato de andebol, o FC Porto recebeu e venceu o Sporting da
Horta por expressivos 39-19.
em atualização
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Andebol: FC Porto vence e regressa à liderança
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39-19 frente ao Sporting da Horta em jogo em atraso
há 10 minutos
O FC Porto venceu nesta segunda-feira o Sporting da Horta, por 39-19, em jogo em atraso da 4ª
jornada do campeonato nacional de andebol. Com este resultado, os dragões regressaram à liderança
da competição.
Em jogo realizado no Dragão Caixa, o FC Porto garantiu um triunfo seguro.
Assim, a equipa azul e branca passa a contabilizar 24 pontos em 8 jogos, contra os 22 pontos do
Benfica, segundo classificado.
Redação
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FC Porto arrasa Sp. Horta e mantém liderança O FC Porto venceu esta noite o Sp. Horta por 39-19, em
jogo da quarta jornada do Campeonato, disputado no Dragão Caixa por inversão da ordem dos jogos,
conforme acordo das duas equipas. António Areia, com sete golos, e Fernando Dutra, com seis, foram
os melhores marcadores de FC Porto e Sporting da Horta, respetivamente. Os dragões mantêm-se na
primeira posição do campeonato, só com vitórias, ao passo que o Sporting da Horta segue no 12.º e
último posto da tabela, com 8 pontos e menos dois jogos do que toda a gente. Consulte a classificação
do Nacional de Andebol. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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FC Porto vence e lidera campeonato
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Os dragões bateram o Sp. da Horta e estão na frente do campeonato só com vitórias O FC Porto saltou
esta segunda-feira para a liderança do campeonato nacional de Andebol. Em jogo de acerto de
calendário, os azuis e brancos derrotaram esta noite o Sp. Horta por 39-19. Após o confronto desta
noite os dragões comandam só com vitórias. Classificação: Porto 24 Benfica 22 ABC 20 Sporting 19
19 Out, 2015 - 22:28
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João Moniz e Carlos Siqueira novidades na seleção de andebol
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LUSA 19 Out, 2015, 16:43 / atualizado em 19 Out, 2015, 16:46 | Andebol Legenda da Imagem |
REUTERS As estreias do guarda-redes João Moniz e do 'pivot' Carlos Siqueira constituem hoje as
novidades do selecionador português de andebol Rolando Freitas para os jogos com Israel, Estónia e
Geórgia, de qualificação para o 'play-off' do mundial. Rolando Freitas anunciou os 18 jogadores
convocados para disputar a fase de qualificação para o 'play-off' decisivo de apuramento para o
mundial de 2017, sendo de destacar as presenças de João Moniz, guarda-redes do Águas Santas, e de
Carlos Siqueira, 'pivot' do Belenenses. Para marcar presença na fase final do campeonato do mundo,
que se vai disputar em França, em 2017, Portugal terá de passar a fase de qualificação, para depois
disputar o derradeiro 'play-off', mas, mesmo sendo cabeça de série na fase de qualificação, o
treinador português rejeitou o favoritismo. "Temos ânimo e vontade ao representar Portugal em cada
momento, mas, ao mesmo tempo, estamos conscientes do nosso objetivo e onde queremos chegar. O
ser favorito parece-me demasiado teórico. O favoritismo tem de se ver no campo, teoricamente somos
melhores, mas este favoritismo não pode pesar na equipa, mas sim naquilo que a equipa tem de
fazer", assumiu o treinador. Portugal vai defrontar entre 05 e 07 de novembro as seleções de Israel,
Geórgia e Estónia, adversários que já estão identificados pelo técnico luso, mas que não retiram a
confiança para "fazer uma boa qualificação, de modo a seguir para a fase seguinte". "Aparecemos
como cabeça de serie, mas a Estónia é um adversário com muitos jogadores no principal campeonato
alemão, uma seleção forte fisicamente. A Geórgia é uma seleção em evolução e tem tido jogadores
que jogam no campeonato romeno, enquanto Israel é uma equipa que apresenta duas faces, uma
jogando em casa e outra jogando fora, como compravam as diferenças de golo e resultados",
explicou. O Sporting é o clube mais representado nos convocados com seis elementos, menos um do
que o FC Porto, contrastando com o Benfica, que não tem qualquer jogador na lista. Please enable
JavaScript to view the Powered by Disqus.
19 Out, 2015, 16:43 / atualizado em 19 Out, 2015, 16:46|
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Madeira Andebol SAD perdeu com o Benfica
http://www.pt.cision.com/s/?l=cf7be624

O Madeira Andebol SAD perdeu na deslocação ao pavilhão da Luz, por 29-23 frente ao Benfica.
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Bursa NiluferBrest marcou 43

Triunfo no Flávio Sá Leite
foi o mais volumoso da jornada
O triunfo do ABC/UMinho sobre o Ruislip Eagles foi o mais volumoso da
segunda ronda da Taça Challenge. À eliminação do Samtredia pelo Kosova com duas derrotas de 0-10, acrescem outros jogos:
Povazska Bystrica, 29 -Vogosca Poljine, 29
Hurry Up, 32 - HC Berchem, 30
SKIF Krasnodar, 29 - Filippos Verias, 35
Leeds Hornets, 24 - Bursa Nilufer, 43
Kastrioti, 27 - Radnicki Kragujevac, 33
Hapoel Ramat, 21 - IBV Vestmannaeyjar, 25
Poseidon Loutrakiou, 26 - Vijandi HC, 23
Lokomotiv Varna, 28 - HC Vise, 36
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§Taça EHF
Com dinamarqueses
Sporting vence
por quatro golos
mas sai de prova
O Sporting venceu onte o Tvis
Holstebroo por 32-28 para a Taça
EHF, uma vitória que no entanto
não foi suficiente para manter os
‘leões’ na Europa. Na primeira
mão, disputada na Dinamarca, o
Sporting perdeu por cinco golos
de diferença.
Na última posse de bola, a vencer por quatro a 19 segundos do
fim, os ‘leões’ não conseguiram o
quinto golo necessário.
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ABC/UMinho marca 51 ao Eagles
e confirma viagem à Roménia

HOJE ÀS 16 HORAS o ABC/UMinho recebe os ingleses do Ruislip Eagles, em jogo de confirmação da
viagem para a Roménia para a terceira eliminatória da Taça Challenge de andebol. Ontem, os bracarenses
venceram, no jogo da primeira mão da segunda eliminatória, a equipa britânica por 18-51.

RUISLIP EAGLES 18
Stefan Bauer e Alexandros Pechlivanis e
Jeremie Boullanger (GR), Hadrien Pollino,
James Ridley (1), Joachim Ernst,
Romuladas Sakovicius (3), Alexandros
Pechlivanis, Oliver Barton, Bennet Saumer
(1), Samuel Crocker (4), Mark Hawkins (3),
Gilbert Lewis, Lucas Carstens (1), Hannes
Mazur (5) e Yohann Lucas.
Treinador: Marc Fayemi

ABC/UMINHO 51

Humberto Gomes e Cláudio Silva (GR),
Fábio Vidrago (6), Hugo Rocha (1), Diogo
Branquinho (4), Miguel Sarmento (5) João
Gonçalves (3), Carlos Martins (5), Nuno
Grilo (8), Oleksander Nekrushets (3),
André Gomes (7) e Tomás
Albuquerque (3).
Treinador: Carlos Resende
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros Luquer Cabrejas e Pascual
Sanchez (Espanha).
Intervalo 8-27.

Cláudio Silva

ROSA SANTOS

O jovem guarda-redes
Cláudio Silva, chamado a
render Humberto Gomes
na baliza do ABC/UMinho
ainda na primeira parte,
correspondeu com defesas
de belo efeito e manteve a
garantia de eficácia
defensiva.

Lateral direito Nuno Rebelo conduz uma acção ofensiva do ABC/Uminho

TAÇA CHALLENGE
| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho recebe hoje às
16 horas, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, os ingleses do Ruislip
Eagles em jogo da segunda mão
da segunda eliminatória da Taça
Challenge de andebol.
Ontem, na primeira mão, que
os britânicos aceitaram jogar em
Braga, a turma minhota venceu
por 18-51.
O esquerdino Nuno Rebelo fez
ao minuto 58, para os minhotos,
o golo 50 e Oleksandr Nekrushets concretizou, já no último
minuto, o golo 51.

Com esta margem, está quase
garantida na próxima ronda a
presença do ABC/UMinho, em
que os bracarenses voltam a defrontar os romenos do Odorhei,
com quem perderam a final da
anterior edição do troféu.
A equipa britânica cedo evidenciou insuficiências no jogo
exterior.
Falhando nos remates de primeira linha e sendo lentos a recuperar, os jogadores do Ruislip
Eagles davam ensejo a acções
rápidas dos minhotos, que, em
tarde de acerto no remate, foram
dilatando a vantagem.
A diferença competitiva das

equipas ganhou expressão desde
os primeiros instantes de jogo,
com um incremento exponencial
do resultado: 0-3 logo ao minuto
e meio, 1-7 aos 5 minutos, 3-16
à passagem do quarto de hora.
O desfecho anunciava-se no
termo da primeira parte com o
resultado ao intervalo já de 8-27
a favor dos bracarenses.
Este parcial deu ao treinador
do clube bracarense, Carlos Resende, margem ensaiar soluções
alternativas e conferir ritmo
competitivo a jogadores menos
experimentados.
O guarda-redes Cláudio Silva,
que está a sair dos escalões de

formação, correspondeu com
boas defesas e em bons lançamentos de contra-ataque; enquanto os laterais Oleksander
Nekrushets e André Gomes [este
alinhou de início] confirmaram a
capacidade de remate exterior,
obtendo bons golos em remates
dos 9 metros, e embora diante de
adversários com escasso poder
de remate, ganharam mais uma
oportunidade evolução na acção
defensiva.
Com isto, entre os pupilos de
Carlos Resende, também os elementos mais experimentados,
como os primeira linha Nuno
Grilo, Tomás Albuquerque ou

Hugo Rocha, tiveram períodos
de descanso. Numa época que se
alonga, esta gestão pode a prazo
resultar em redução de fadiga
quando as provas se tornarem
mais intensas.
O público — que preencheu
cerca de metade das bancadas,
liberto da tensão que os jogos de
incerteza no resultado provocam
nas assistências, foi fazendo, a
espaços, por animar o jogo.
Os ingleses retribuíram com
fair-play e aplausos às bancadas.
A dupla espanhola de arbitragem, em situações de dúvida,
como as exclusões temporárias,
conferenciava.
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ABC/UMinho marca 51 ao Eagles
e confirma viagem à Roménia

HOJE ÀS 16 HORAS o ABC/UMinho recebe os ingleses do Ruislip Eagles, em jogo de confirmação da
viagem para a Roménia para a terceira eliminatória da Taça Challenge de andebol. Ontem, os bracarenses
venceram, no jogo da primeira mão da segunda eliminatória, a equipa britânica por 18-51.

RUISLIP EAGLES 18
Stefan Bauer e Alexandros Pechlivanis e
Jeremie Boullanger (GR), Hadrien Pollino,
James Ridley (1), Joachim Ernst,
Romuladas Sakovicius (3), Alexandros
Pechlivanis, Oliver Barton, Bennet Saumer
(1), Samuel Crocker (4), Mark Hawkins (3),
Gilbert Lewis, Lucas Carstens (1), Hannes
Mazur (5) e Yohann Lucas.
Treinador: Marc Fayemi

ABC/UMINHO 51

Humberto Gomes e Cláudio Silva (GR),
Fábio Vidrago (6), Hugo Rocha (1), Diogo
Branquinho (4), Miguel Sarmento (5) João
Gonçalves (3), Carlos Martins (5), Nuno
Grilo (8), Oleksander Nekrushets (3),
André Gomes (7) e Tomás
Albuquerque (3).
Treinador: Carlos Resende
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros Luquer Cabrejas e Pascual
Sanchez (Espanha).
Intervalo 8-27.

Cláudio Silva

ROSA SANTOS

O jovem guarda-redes
Cláudio Silva, chamado a
render Humberto Gomes
na baliza do ABC/UMinho
ainda na primeira parte,
correspondeu com defesas
de belo efeito e manteve a
garantia de eficácia
defensiva.

Lateral direito Nuno Rebelo conduz uma acção ofensiva do ABC/Uminho

TAÇA CHALLENGE
| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho recebe hoje às
16 horas, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, os ingleses do Ruislip
Eagles em jogo da segunda mão
da segunda eliminatória da Taça
Challenge de andebol.
Ontem, na primeira mão, que
os britânicos aceitaram jogar em
Braga, a turma minhota venceu
por 18-51.
O esquerdino Nuno Rebelo fez
ao minuto 58, para os minhotos,
o golo 50 e Oleksandr Nekrushets concretizou, já no último
minuto, o golo 51.

Com esta margem, está quase
garantida na próxima ronda a
presença do ABC/UMinho, em
que os bracarenses voltam a defrontar os romenos do Odorhei,
com quem perderam a final da
anterior edição do troféu.
A equipa britânica cedo evidenciou insuficiências no jogo
exterior.
Falhando nos remates de primeira linha e sendo lentos a recuperar, os jogadores do Ruislip
Eagles davam ensejo a acções
rápidas dos minhotos, que, em
tarde de acerto no remate, foram
dilatando a vantagem.
A diferença competitiva das

equipas ganhou expressão desde
os primeiros instantes de jogo,
com um incremento exponencial
do resultado: 0-3 logo ao minuto
e meio, 1-7 aos 5 minutos, 3-16
à passagem do quarto de hora.
O desfecho anunciava-se no
termo da primeira parte com o
resultado ao intervalo já de 8-27
a favor dos bracarenses.
Este parcial deu ao treinador
do clube bracarense, Carlos Resende, margem ensaiar soluções
alternativas e conferir ritmo
competitivo a jogadores menos
experimentados.
O guarda-redes Cláudio Silva,
que está a sair dos escalões de

formação, correspondeu com
boas defesas e em bons lançamentos de contra-ataque; enquanto os laterais Oleksander
Nekrushets e André Gomes [este
alinhou de início] confirmaram a
capacidade de remate exterior,
obtendo bons golos em remates
dos 9 metros, e embora diante de
adversários com escasso poder
de remate, ganharam mais uma
oportunidade evolução na acção
defensiva.
Com isto, entre os pupilos de
Carlos Resende, também os elementos mais experimentados,
como os primeira linha Nuno
Grilo, Tomás Albuquerque ou

Hugo Rocha, tiveram períodos
de descanso. Numa época que se
alonga, esta gestão pode a prazo
resultar em redução de fadiga
quando as provas se tornarem
mais intensas.
O público — que preencheu
cerca de metade das bancadas,
liberto da tensão que os jogos de
incerteza no resultado provocam
nas assistências, foi fazendo, a
espaços, por animar o jogo.
Os ingleses retribuíram com
fair-play e aplausos às bancadas.
A dupla espanhola de arbitragem, em situações de dúvida,
como as exclusões temporárias,
conferenciava.
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Venceu bielorrusos do Meshkov Brest

FC Porto mantém liderança
na Liga dos Campeões
Na Liga dos Campeões, o FC Porto partilhar a liderança do Grupo C com os
espanhóis do Naturhouse La Rioja. Ontem no Dragão Caixa, em encontro
da quinta jornada, os portistas venceram o Meshkov Brest, da Bielorrússia, por 29-28. Na sexta jornada o FC Porto vai jogar ao recinto dos bielorrusos, dia 24 de Outubro.

Bursa NiluferBrest marcou 43

Triunfo no Flávio Sá Leite
foi o mais volumoso da jornada

ROSA SANTOS

Carlos Resende — com Diogo Branquinho, reconhece que Ruislip Eagles não deve transformar-se a ponto de inverter eliminatória

“Satisfeito com aplicação
e seriedade dos jogadores”
CARLOS RESENDE elogia, apesar da diferença de golos, atitude da equipa
que manteve elevados índices de disciplina.
TAÇA CHALLENGE
| Rui Serapicos |

O treinador do ABC/UMinho,
Carlos Resende, comentou
no fim do jogo que o resultado
alcançado sobre o Ruislip
Eagles, confessou que “era uma
incógnita”.
Reconhecendo que foi um
triunfo perante um adversário
“de um andebol que não tem a
qualidade do nosso”, admitiu
que “não sabia bem qual era o
valor desta equipa” e mostrou-se
“satisfeito” com o resultado
“mas também com a aplicação
dos jogadores, pela seriedade e
pela responsabilidade com que
encararam o jogo”.
Questionado se aproveitou o
avanço no marcador para testar

experiências durante o jogo,
Resende frisou, adiante, que os
jogadores actuaram nas posições
habituais em que treinam e “deu
para gerir essencialmente o tempo de jogo”, tendo ainda em
consideração que “alguns também jogam amanhã (hoje) pelos
juniores”.
Carlos Resende adiantou que
faz parte da vida do treinador ao
ver em campo jogadores com
prestação inferior à de outros
que saem, levar o tempo em que
estiveram em campo a permitir
que os que estiveram melhor
voltem ao jogo mais frescos.
Sobre o jogo de hoje, a contar
para a segunda mão, observou
que não espera do Eagles uma
transformação tal que coloque
em risco a eliminatória.

O triunfo do ABC/UMinho sobre o Ruislip Eagles foi o mais volumoso da
segunda ronda da Taça Challenge. À eliminação do Samtredia pelo Kosova com duas derrotas de 0-10, acrescem outros jogos:
Povazska Bystrica, 29 -Vogosca Poljine, 29
Hurry Up, 32 - HC Berchem, 30
SKIF Krasnodar, 29 - Filippos Verias, 35
Leeds Hornets, 24 - Bursa Nilufer, 43
Kastrioti, 27 - Radnicki Kragujevac, 33
Hapoel Ramat, 21 - IBV Vestmannaeyjar, 25
Poseidon Loutrakiou, 26 - Vijandi HC, 23
Lokomotiv Varna, 28 - HC Vise, 36

Marc Fayemi, treinador do Ruislip Eagles

“Não esperamos milagres
mas vamos fazer melhor”

§Taça EHF
Com dinamarqueses
Sporting vence
por quatro golos
mas sai de prova
O Sporting venceu onte o Tvis
Holstebroo por 32-28 para a Taça
EHF, uma vitória que no entanto
não foi suficiente para manter os
‘leões’ na Europa. Na primeira
mão, disputada na Dinamarca, o
Sporting perdeu por cinco golos
de diferença.
Na última posse de bola, a vencer por quatro a 19 segundos do
fim, os ‘leões’ não conseguiram o
quinto golo necessário.

ROSA SANTOS

Marc Fayemi treinador do Ruislip Eagles

TAÇA CHALLENGE
| Rui Serapicos |

“Não esperamos milagres, mas
com mais disciplina e mais
consistência, aspects em que
estivemos mal, vamos tentar
dar o nosso melhor, ”, comentou no fim do encontro Marc

Fayemi, o treinador do Ruislip
Eagles. “Nós sabíamos que íamos jogar com jogadores profissionais, da elite do andebol
português”, realçou.
“Cinquenta e um golos, é demais”, reconheceu, adiantando
que espera no jogo de hoje ver
a equipa “a jogar melhor”.
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TAÇA CHALLENGE
BRACARENSES
VOLTAM A DEFRONTAR
HOJE O RUISLIP EAGLES

ABC/UMinho esmaga
ingleses (51-18)
Págs. 22 e 23

Página 44

A45

ID: 61466927

18-10-2015

Tiragem: 11096

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,93 x 12,79 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 45

A46

ID: 61466930

18-10-2015

Tiragem: 11096

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,74 x 7,86 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 46

A47

ID: 61465993

18-10-2015

Tiragem: 8500

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,69 x 7,86 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

andebol: Liga dos campeões

FC Porto venceu
no "Dragão Caixa"
O FC Porto obteve ontem uma vitória difícil frente
ao Meshkov Brest (29-28), da Bielorrússia, num jogo da quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de andebol, mantendo-se, assim, na frente da
classificação.
Os portistas fizeram uma grande primeira parte e
foram para o intervalo a ganhar por cinco golos (16-11), mas no segundo tempo os bielorussos reagiram e
só perderam nos instantes finais.
O FC Porto tem agora quatro vitórias, contra apenas
uma derrota, e na próxima jornada, dia 24, joga com o
Meshkov na Bielorrússia.
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Andebol

Sporting afastado da Taça EHF
pelos dinamarqueses do Holstebro
O Sporting foi ontem eliminado da Taça EHF de andebol pelos dinamarqueses do Team Tvis Holstebro, apesar do triunfo por 32-28, na segunda mão da segunda
eliminatória da competição.
Depois do 36-31 a favor dos dinamarqueses, registado a 11 de outubro, os ‘leões' tinham de vencer
pelo menos por cinco golos para seguir em frente
na prova.
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aBC goleou Ruislip Eagles e está praticamente apurado na Challenge

Antóniio Silva

Amadores ingleses
foram presa demasiado fácil
Luís Filipe Silva

ABC/UMinho está
praticamente apurado para a terceira eliminatória da
Taça Challenge. A goleada histórica conseguida
ontem frente à formação
amadora inglesa do Ruislip Eagles, por 51-18 faz
com que o jogo de hoje,
que também será disputado no Sá Leite [ingleses aceitaram disputar os
dois jogos da eliminatória
em Braga] sirva para confirmar apenas a superioridade e a passagem.
Aos 10 minutos de jogo,
os academistas já venciam
por 10-2, o que acabou por
ser o espelho da forma como o jogo decorreu.
Carlos Resende apostou no seu sete mais forte, mas à medida que o
marcador foi ganhando
números quase estratosféricos, o treinador foi "rodando" os atletas, onde se
destaca o ainda juvenil
André Gomes, que apontou seis tentos.
Mesmo assim, ao intervalo, o triunfo por 27-8,
demonstrava que o Ruislip Eagles, claramente,
não é da mesma "Divi-

o

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga
Árbitros: Carlos Luque Cabrejas e

Ignacio Pascual Sanchez
(Espanha)

Ruislip Eagles 18
Alexandros Pechlivanis (GR), Joachim
Ernest, Romuladas Sakovicius (4),
Oliver Barton, Bennet Saumer (1),
Mark Hawkins (2), Hannes Mazur
(5), Jeremie Boullanger (GR), James
Ridley (1), Samuel Crocker (4), Lucas
Carstens (1), Hadrien Pollino.
Treinador: Marc Fayemi

ABC

51

Humberto Gomes (GR), Hugo Rocha
(1), Diogo Branquinho (4), Miguel
Sarmento (5), Nuno Grilo (8), André
Gomes (6), Tomás Albuquerque
(4), Carlos Martins (5), Cláudio Silva
(GR), Fábio Vidrago (6), João Pedro
Gonçalves (3), Nuno Rebelo (5),
Oleksander Nekrushets (4).
Treinador: Carlos Resende
ao intervalo 8-27

Carlos Resende, técnico do ABC/UMinho

«Satisfeito
com a aplicação
dos jogadores»
O técnico Carlos Resende destacou a aplicação
dos seus jogadores que se entregaram de corpo
e alma ao jogo, mesmo tendo em conta o desnível entre os dois conjuntos.
«Esta equipa era uma incógnita. Esperava uma
equipa diferente da nossa realidade e fiquei satisfeito pela aplicação dos jogadores e do modo
como encararam o jogo», frisou.
Sobre a partida de hoje, a contar para a segunda mão, Resende espera «a mesma atitude responsável» dos seus jogadaores.

são" do ABC/UMinho e
hoje não poderá aspirar
a mais do que dar uma
imagem melhor do que
a deixada ontem. O desfecho de ontem traduziu
uma diferença que raramente se terá visto entre
duas equipas numa competição europeia.
Nota alta também para

os adeptos do ABC/UMinho que ontem estiveram
no Sá Leite. Percebendo
claramente a diferença
entre os dois conjuntos,
tributou o Ruislip Eagles
com uma estrondosa ovação no final do jogo, pelo esforço dos amadores
ingleses que jogam por
amor à modalidade.

MARC FAYEMI

«Não esperamos milagres
mas podemos fazer melhor»
O técnico do Ruislip Eagles, Marc Fayemi, reconheceu que a sua equipa é «de uma realidade diferente»
da do ABC/UMinho.
«O andebol português está muito à frente do nosso, está na elite mundial. Tentámos dar o nosso melhor
mas a nossa realidade é muito diferente.
«Amanhã [hoje] estou seguro de que podemos fazer melhor».
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Agenda desportiva

©Élvio Fernandes
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FUTEBOL
Taça de Portugal, 3.ª eliminatória: Mosteirense-Nacional, às
15:00 no Estádio Municipal de Arronches, com arbitragem de Luís
Godinho; Lusitânia de LourosaMarítimo, às 15:00 no Estádio do
Lusitânia de Lourosa, com arbitragem de Luís Ferreira; Sertanense-União, às 15:00 no Campo
Marques dos Santos, na Sertã,
com arbitragemn de Jorge Ferreira.
AUTOMOBILISMO
3.ª das quatro provas previstas
para este ano do “Champion Challenge” no Porto Santo, a partir
das 14:00 no kartódromo do Porto
Santo.
BASQUETEBOL
Liga Masculina: 3.ª jornada Lusitânia-CAB, às 16:30 na Ilha Terceira.
I Divisão Feminina, 1.ª jornada:
Coimbrões/Rebau-Marítimo, às
16:30 no Municipal Coimbrões.
ANDEBOL
I Divisão Feminina, 4.ª jornada:
Juve Lis-Sports Madeira (12:00
Leiria); Colégio João Barros-Madeira SAD (17:00 Lisboa).
II Divisão Masculina, Zona Norte,
2.ª jornada: São Bernardo-Marítimo, às 17:00 no Ginásio São
Bernardo.
PADEL
Campeonato Nacional de Veteranos (+35 e +45), ao longo do
dia nos courts do Top Center nas
Courelas.
CICLISMO
BIKE FEST 2015 no Porto Santo
com realização do “Percurso de
Destreza” para as Escolas às
11:00, seguido do Campeonato
XCO.
TÉNIS DE MESA
Marcos Freitas participa na Taça
do Mundo de Singulares na cidade
de Halmstad, na Suécia.
JUDO
Atletas madeirenses disputam
Open de Juvenis no pavilhão do
Estádio 1.º de Maio em Lisboa.
MOTOCICLISMO
4.ª Prova do Regional de Cross
Country /TT 2015 denominada
"Circuito Luís Mendes", no Sítio
da Candelária (Zimbreiros, Campo
de Bola) Tábua - Concelho da Ribeira Brava, com a participação
de 19 Pilotos (Seniores, Iniciados,
Infantis A/B e Quads). PEC's a
partir das 13:00 e entrega de prémios pelas 18:00.
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ANDEBOL
Sporting afastado
da Taça EHF
O Sporting foi ontem eliminado da Taça EHF de andebol
pelos dinamarqueses do Team
Tvis Holstebro, apesar do triunfo
por 32-28, na segunda mão da
segunda eliminatória da competição.
Depois do 36-31 a favor dos
dinamarqueses, registado a 11
de outubro, os ‘leões' tinham
de vencer pelo menos por cinco
golos para seguir em frente na
prova, sendo que a igualdade
ao intervalo (15-15) não dava
grandes esperanças ao Sporting.
Com a pressão de ter de marcar
golos, o Sporting não conseguia
a supremacia necessária na última linha dinamarquesa e, por
consequência, bater o guardaredes Jonas Hansen. O 32-28
que se registava aos 59 minutos
ainda levou a crer que o Sporting
pudesse dar a volta à eliminatória, mas a formação nórdica,
mais cerebral, manteve a o resultado das duas mãos a seu favor. JM
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ANDEBOL
FC Porto ganha
na “Champions”
O FC Porto obteve ontem uma
vitória difícil frente ao Meshkov
Brest (29-28), da Bielorússsia,
num jogo da quinta jornada do
Grupo C da Liga dos Campeões
de andebol, mantendo-se, assim,
na frente da classificação. Os 10
minutos iniciais foram equilibrados, mas, depois, o FC Porto
partiu para uma grande exibição, eficaz no ataque, seguro
na defesa, com o guarda-redes
Quintana, mais uma vez, em
bom plano, e foram para o intervalo a ganhar por cinco golos
(16-11), mas no segundo tempo
os bielorussos reagiram e só
perderam nos instantes finais.
Quando faltava pouco mais
de um minuto para o fim, o FC
Porto acabou por ser mais feliz,
e virando o resultado de 27-28
para 29-28, e o Meshkov pagou
caro o facto de ter falhado dois
ataques consecutivos.
O FC Porto tem agora quatro
vitórias, contra apenas uma derrota, e na próxima jornada, dia
24, joga com o Meshkov na Bielorrússia. JM
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São 15 os formandos que se encontram a participar no Curso de Treinadores de Andebol Grau II, em Celorico de Basto

Celorico de Basto recebeu
curso de treinadores de andebol
TREINADORES de andebol estão a fortalecer a sua formação ao participar no curso de treinadores de
Andebol Grau II, em Celorico de Basto. Ética e Deontologia no Desporto foi o tema da última jornada.
ANDEBOL

| Redacção |

O auditório da EB 2,3/S de Celorico de Basto, contou com a
presença de uma série de individualidades, que participaram em
mais uma acção do curso de treinadores de andebol grau II, organizado pelo BECA/BCB.
Esta jornada incidiu no tema
‘Ética e Deontologia no Desporto’ ministrado por Pedro Sequei-

ra, Master Coach de Andebol,
prelector convidado e membro
da Federação Portuguesa de Andebol. Até ao momento, os formandos já receberam várias formações sendo que a primeira
fase deste curso termina a 21 de
Novembro seguindo-se um estágio num clube com a duração de
400 horas. Estes treinadores,
quando terminarem a formação
de grau 2, ficam habilitados a
treinar equipas até aos seniores

(III Divisão - treinadores principais) e todos os escalões de formação até juniores e podendo
ainda, ser adjuntos até à II Divisão Nacional.
Presente na acção o vereador
do Desporto da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Fernando Peixoto, enalteceu o trabalho desenvolvido pelo BECA
no sentido de incrementar de
forma consistente o andebol no
concelho. “Temos assistido a um

esforço notável por parte do BECA para implementar andebol
em Celorico de Basto. Nota-se o
empenho do professor Varejão
no desenvolvimento de actividades múltiplas com o intuito de
cativar atletas e a comunidade
em geral para a prática desta
modalidade. O município está
sempre receptivo a apoiar a prática desportiva sobretudo tratando-se de um desporto que os alunos gostam”, afirmou.
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Às 18 horas com transmissão na Porto Canal

Bielorrussos hoje
no Dragão Caixa
LIGA DOS CAMPEÕES
| Redacção |

O FC Porto defronta hoje às 18
horas no Dragão Caixa o HC
Meshkov Brest, da Bielorrússia,
em jogo da quinta jornada do
grupo C da Liga dos Campeões.
Defrontam-se, neste jogo, com
transmissão em directo pelo
Porto Canal, dois dos três clubes
que, com 6 pontos, lideram o
grupo.
O HC Meshkov Brest é cons-

O Sporting recebe hoje Tvis
Holstebro, em jogo da
segunda mão da segunda
ronda da Taça EHF. Na
primeira mão os dinamarqueses venceram 36-31.
derado pela dimensão, contando
no plantel oito jogadores que
não são bielorrussos: Rússia (2),
Lituânia (1), Sérvia (2), Croácia
(2) e Espanha (1).
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Ingleses entusiasmados
desafiam ABC/UMinho
HOJE E AMANHÃ, às 16 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, o
ABC/UMinho disputa com os ingleses do Ruislip Eagles as duas “mãos” da
segunda eliminatória da Taça Challenge de andebol.

DR

Ruislip Eagles defrontam ABC/UMinho hoje e amanhã no Pavilhão Flávio Sá Leite

TAÇA CHALLENGE
| Rui Serapicos |

A equipa londrina, que aceitou
disputar em Braga hoje e amanhã, às 16 horas, os dois jogos
da segunda ronda da Taça Challenge, manifesta, na sua página
oficial da internet, “excitação”
por disputar esta prova.
Os bracarenses [que em caso
de êxito nesta ronda, deverão defrontar na próxima os romenos
do Odorhei, com quem perderam a final], assumem-se nos
dois encontros com britânicos

como favoritos, mas manifestam
cuidados em não facilitar diante
de um clube com um nível competitivo menos evoluído.
Essa condição é assumida entre
os jogadores ingleses, nas declarações que prestaram para a página oficial do clube.
“Fazer parte da equipa dos
Ruislip Eagles que vai a Braga é
muito especial. Eu nunca joguei
numa prova europeia num nível
tão alto como este e estou realmente ansioso”, declara Sam
Crocker. Acrescenta: “eu espero
fazer parte de dois jogos muito

duros, sair golpeado e ferido,
mas desfrutando cada momento”.
Na mesma página, são publicadas declarações do australiano
James Ridley: “fazer parte de
um torneio internacional é uma
coisa especial”.
“Na Austrália, o andebol, obviamente, não está próximo do
nível na Europa. Uma experiência assim, para qualquer australiano, é especial”, adianta, lembrando a experiência recente
num torneio internacional no
Kosovo.
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ABC/UMINHO
RECEBE
INGLESES
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Nacional de andebol (II divisão)

Arsenal da Devesa
recebe Santo Tirso A
O Arsenal da Devesa recebe, esta noite (21h00),
no Pavilhão Flávio Sá Leite, o GS Santo Tirso A,
em partida relativa à quarta jornada do Nacional da II Divisão (zona Norte). A turma de Santo
Tirso lidera a tabela, com nove pontos, os mesmos do Arsenal da Devesa (na diferença entre
golos marcados e sofridos, a turma bracarense
perde por um golo) e, por isso, o conjunto treinado por Gabriel Oliveira pode, caso vença esta
noite, saltar para a liderança da prova.

Jogos de hoje
Eis os jogos da ronda 4 (todos hoje, à exceção
do CD Xico Andebol-Porto B, que se realizou
na noite de ontem): Estarreja-São Paio Oleiros,
São Bernardo-Boavista, Gaia-CCR Fermentões
A (18h30), Sanjoanense-AA São Mamede, Arsenal/LXS Group-GC Santo Tirso A (21h00) e AD
Modicus Sandim-CS Marítimo Madeira.

I Divisão
Para hoje estão agendados, também, algumas
partidas relativas ao Nacional da I Divisão.
As três partidas prometem emoção e equilíbrio: Benfica-Madeira SAD (16h30, BTV e Andebol TV), AA Avanca-Passos Manuel (18h00) e
Belenenses-Águas Santas (18h30).
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minhotos recebem hoje (16h00) ingleses em jogo da challenge

Arquivo DM

Catedral do andebol anima-se
para ABC/UMinho-Ruislip Eagles

Público academista pode assistir, esta tarde, a mais um jogo das provas europeias

pedro vieira da silva

catedral do andebol – é assim que
muitos apelidam
o Pavilhão Flávio

A

Sá Leite, em Braga –, é
palco, esta tarde (16h00),
da primeira mão do encontro, relativo à terceira eliminatória da Taça
Challenge, entre ABC/

/UMinho e os ingleses do
Ruislip Eagles.
A turma academista,
finalista vencido da última edição da prova, parte
para este encontro como

super-favorita, até porque o conjunto britânico
nunca passou da segunda eliminatória da Taça
Challenge.
Na época passada, o adversário da turma academista mediu forças com os
belgas do HC Vise BM, em
partida da terceira ronda,
tendo perdido ambos os
jogos (22-42 e 39-15).
Portanto, espera-se que
o conjunto bracarense tenha, esta tarde, um jogo
tranquilo, que deve repetir-se, amanhã, no mesmo
palco, dado que os ingleses solicitaram à turma
academista que os dois
encontros se realizassem
na capital do Minho, pedido que foi logo aceite
pelos academistas.
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Agenda desportiva
FUTEBOL
Taça de Portugal, 3.ª eliminatória:
Vilafranquense-Sporting, às 17:30
no Estoril (SportTV1); Varzim-FC
Porto, às 20:15 na Póvoa de Varzim
(SportTV1).
Treino do Marítimo, às 10:00 em
Santo António. Viagem para o Porto
pela tarde.
Treino do Nacional, às 10:00 na
Choupana, seguido de conferência
de imprensa. Viagem para Lisboa
às 22:15.
Treino do União, às 10:00 no Vale
Paraíso. Viagem para o Porto pela
tarde.
Liga Espanhola, 8.ª jornada: Real
Madrid-Levante (15:00 SportTV1);
Barcelona-Rayo Vallecano (19:30
SportTV2).
ANDEBOL
I Divisão Masculina, 8.ª jornada: SL
Benfica-Madeira SAD, às 16:30 no
Pavilhão da Luz 2, em Lisboa.
I Divisão Feminina, 5.ª jornada: Juve
Lis-Madeira SAD (18:00 Leiria); Colégio João Barros-Sports Madeira
(17:00 Lisboa).
II Divisão Masculina, Zona Norte,
4.ª jornada: Modicius Sandim-Marítimo, às 15:00 no Pavilhão Modicius.
BASQUETEBOL
Liga Feminina: CAB - ESSA-Barreiro,
às 16:00 no Pavilhão da Nazaré.
I Divisão Feminina, 3.ª jornada: CD
Póvoa-Marítimo, às 21:00 no pavilhão da Póvoa.
AUTOMOBILISMO
Circuito Município Porto Moniz /
Rampa Ilha Pneu na ER 101 entre a
vila e a Santa: treinos livres entre
as 8:50 e as 10:25; quatro subidas
oficiais às 12:00, 13:50, 15:35 e
17:10. Entrega de prémios às 18:30.
Exposição de Fiat`s Clássico, entre
as 14:00 e as 17:00, nos Jardins do
Almirante Reis.
“Champion Challenge” no Porto
Santo, 3.ª prova a partir das 18:00
no kartódromo do Porto Santo.
TÉNIS DE MESA
Marcos Freitas participa na Taça
do Mundo de Singulares na cidade
de Halmstad, na Suécia, até amanhã.
VELA
Madeirense João Rodrigues participa
no Campeonato do Mundo de RS:X
em Omã, em Abu Dhabi, até dia 25.
PADEL
Campeonato Nacional de Veteranos
(+35 e +45), nos courts do Top Center nas Courelas.
SQUASH
Campeonato Regional Absoluto nos
courts do Onda Revital Club, no Caniço entre as 9:00 e as 18:00.
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ANDEBOL
Femininos
com jornada dupla
s equipas do Madeira SAD e
do Clube Sports Madeira
têm este fim de semana uma
jornada dupla fora de casa, em
jogos relativos à 4.ª e 5.ª jornadas
da I divisão feminina de andebol.
Hoje, às 17:00 em Lisboa, o
Sports Madeira defronta o Colégio São João de Barros numa
partida da 5.ª jornada em que
as lisboetas são favoritas, mas
é de esperar uma boa réplica
da jovem formação madeirense.
Com três jogos disputados, o
São João de Barros é terceiro
com nove pontos, enquanto que
o Sports Madeira ocupa a 9.ª
posição e soma 5 pontos.
Mais fácil será a tarefa da
equipa do Madeira SAD na deslocação a Leiria onde vai para
defrontar o Juve Lis, a partir
das 18:00. A equipa de Sandra
Fernandes (na foto) é uma das
principais candidatas ao título
nacional, em relação ao Juve
Lis que luta pela manutenção.
O Madeira SAD soma nove pontos. Amanhã as duas equipas
madeirenses trocam de adversário, perspetivando-se um jogo
de grande dificuldade para o
Madeira SAD frente ao São João
de Barros.

A
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Madeira SAD empenhado
em vencer na visita à Luz
© Lusa

O Madeira SAD tem hoje um jogo difícil em casa do Benfica, mas a equipa
está empenhada em lutar pelo triunfo e manter-se no topo da classificação.

ANDEBOL
Carlos C. Silva
desporto@jm-madeira.pt
equipa do Madeira SAD
tem esta tarde uma difícil
deslocação a casa do Benfica, em jogo da 8.ª jornada do Campeonato Andebol 1. Um encontro que se
realiza pelas 16:30, no pavilhão
n.º 2 da Luz, com arbitragem
da dupla bracarense Fernando
Costa / Diogo Teixeira.
Em sete jogos o Benfica apenas
perdeu um em casa do heptacampeão FC Porto, sendo uma
das fortes candidatas ao título.
Em perspetiva um jogo extremamente difícil para a equipa
de Paulo Fidalgo, mas que vai
para este encontro para lutar
pela vitória. “O Madeira SAD encara todos os jogos com a mesma
responsabilidade e empenho. O
jogo com o Benfica não foge à
regra, por isso prometemos empenho total e muita seriedade
para alcançar o melhor resultado
possível”, sublinha João Miranda.
Apesar das dificuldades esperadas frente a “um adversário forte
que também ambiciona ganhar
o jogo e sério candidato ao títu-

A

Madeira SAD desloca-se à Luz com o pensamento na vitória.
lo”, o jovem jogador do Madeira
SAD diz que o objetivo da equipa
“é sempre com o pensamento
em ganhar o jogo”.
A contar para a 8.ª jornada,
hoje realizam-se ainda os jogos
Avanca-Passos Manuel e Belenenses-Águas Santas. Desta ronda já se realizaram os jogos
Maia ISMAI-ABC (36-38) e Fafe-

FC Porto (18-34). O jogo SportingSp. Horta foi adiado para o dia
21. No setor masculino, o Marítimo entra em ação na II divisão Zona Norte, com uma jornada
dupla fora de portas. Os verderubros defrontam hoje, às 15:00,
o Modicis Sandim, enquanto que
amanhã visitam o São Bernardo,
a partir das 17:00. JM
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Madeira Andebol joga este sábado
http://www.pt.cision.com/s/?l=4c4012e8

O Madeira Andebol masculino joga este sábado em casa do Benfica.
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