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ANDEBOL
uffliew- ~imie~wi

Feriado
sem descanso
-) FC Porto, Benfica e ABCpreparum fim de semana europeu com
jogos do Andebol
O campeão nacional ABC mede hoje forças
com o vizinho Arsenal Devesa no acerto da
6. ' jornada do Andebol 1, em Braga, num
feriado que contempla ainda partidas
antecipadas (7: jornada) de FC Porto e
Benfica. uma vez que no fim-de-semana
ha jogos europeus. Para os campeões
nacionais há jogo em Nantes, no domingo,
para a Liga dos Campeões. para portistas e
encarnados há a ronda da Taça EHF
diante dos eslovenos do Koper e dos
luxemburgueses do Kaerjeng, ambos em
Portugal. Deste modo, os dragões recebem
hoje o AC Fafe e as águias são anfitriãs do
Avanca, em jogos antecipados da 7!
jornada que prosseguirá no sábado e
terminará na próxima feira com o
Madeira SAD-ABC em Braga.
HUGO COSTA

CALENDÁRIO
Campeonato Andebol 1

gojv t." tornada
Benflca-Avanca
Pavilhão da Luz. em Lisboa
FC Porto-AC Fafe
Pavilhão Drago Caixa, no Porto
4,' iorrt.tita (ent ,urso)
ABC-Arsenal Devesa
Pavilhão Flavio Sã Leite, em Braga

17.00 h
111.00 h

17.00 b
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HOJE

ANDEBOL
17H00
Benfica-Avanca, 7.a jornada.
Pavilhão da Luz
AMANHÃ

FUTEBOL
10h00
Treino da Seleção sub-20,
em Rio Maior.

Página 2

A3

ID: 66358100

05-10-2016

Tiragem: 8000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 15,49 x 23,50 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

“Reunião de jogadores
formados no ABC”

HOJE ÀS 17 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, ABC/UMinho e Arsenal da
Devesa defrontam-se na sexta ronda do Andebol 1.

DR

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho

ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O ABC/UMinho recebe hoje, às
17 horas, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, o Arsenal da Devesa, em
jogo que vai encerrar a sexta
ronda do campeonato nacional
Andebol 1.
Por se tratar de um jogo entre
dois clubes bracarenses, os dois
treinadores fazem em antevisão
um encontro de pessoas que se
conhecem.
Há, no entanto, diferenças de
âmbito competitivo que colocam
pressupostos diversos no que
concerne às expectativas para o
desempenho de cada uma das
equipas.
É evidência do senso comum
considerar que vão estar frente a
frente o campeão nacional e um
clube que disputa pela primeira
vez o escalão mais elevado do

andebol nacional.
“Venham assistir à maior reunião de jogadores oriundos da
formação do ABC de Braga”,
conclui o treinador do ABC,
Carlos Resende.
Em antevisão que enviou por
comunicado, aquele responsável
começa por considerar que o
encontro com o Arsenal será
“um jogo especial, pois em trinta
e dois atletas em campo, estarão
mais de vinte atletas formados
no ABC de Braga”.
“Depois de uma excelente vitória na Velux Champions League,
uma vitória com o Arsenal permitir-nos-á viajar para Nantes
num estado de optimismo e de
confiança cruciais para encarar o
jogo com motivação acrescida”,
refere o técnico, em alusão ao
próximo desafio para a Liga dos
Campeões — domingo, em
França, no recinto do Nantes.

+ 7.ª jornada
Para a sétima jornada,
o AC Fafe visita hoje,
às 18 horas, em jogo
antecipado, o FC Porto.
Também na próxima
ronda, sétima, o
Arsenal da Devesa
recebe o Sporting,
sábado, dia 8, no
Pavilhão Flávio Sá Leite,
às 18 horas.
Por acordo jogo entre os
clubes, o encontro entre
Madeira SAD e ABC,
previsto para o Funchal,
joga-se em Braga, na
quarta-feira, dia 12.

Página 3

A4

ID: 66358112

05-10-2016

Tiragem: 8000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 15,36 x 6,65 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Jogo antecipado da 7.ª jornada

AC Fafe visita hoje FC Porto
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Duas vitórias e três derrotas são,
em cinco jogos disputados, a
bagagem que o AC Fafe vai hoje
levar ao Dragão Caixa para a
visita ao FC Porto.

A equipa portista conta por vitórias os jogos disputados e só
um super-AC Fafe será capaz de
surpreender no Dragão Caixa
um candidato ao título. O jogo,
referente à sétima jornada do
campeonato nacional andebol 1,
disputa-se hoje por antecipação.

Os azuis-e-brancos, que iniciaram a presente campanha das
competições europeias superar
os georgianos do BSB Batumi,
têm em agenda para este sábado
a segunda jornada da Taça EHF ,
em que vão receber o RD Koper,
da Eslovénia.
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§andebol

DR

Filipe Caniço, na foto com o treinador Gabriel Oliveira, está lesionado

Gabriel Oliveira

“Não é adversário do nosso campeonato
mas vamos lutar pelos três pontos”

“Pelo facto de ser o ABC, trata-se de uma situação especial. É um adversário que terá o nosso respeito e é favorito. Iremos lutar para impor o nosso
jogo e alcançar os 3 pontos. Sabemos que o ABC não se enquadra como
adversário directo do nosso campeonato, mas não vamos facilitar”, disse
ontem, ao Correio do Minho ,o treinador do Arsenal da Devesa, Gabriel
Oliveira. Aquele responsável acrescentou:
“São amigos que por momentos vão ser adversários. As emoções são
boas, entre pessoas da mesma cidade, que se conhecem. É um jogo que
não deve ser perdido pelas pessoas de Braga que gostam de andebol.
Não esquecemos onde estamos, num campeonato. Ainda não conseguimos nenhuma vitória, só conseguimos um empate. Vamos tentar fazer
tudo ao nosso alcance para contrariar o favoritismo, mas com a consciência de que é o campeão nacional em título e um dos grandes candidatos.
O ABC está a fazer um bom campeonato. Sofreu apenas um desaire com
Sporting. Na Liga dos Campeões está a fazer uma boa campanha. Mesmo
na Turquia ficou a sensação de que conseguiriam vencer”.
Gabriel Oliveira diz-nos que, devido a uma lesão, sofrida 6.ª feira, não
conta com Filipe Caniço. O central, que sofreu uma entorse, ainda não
treinou na passada 2.º feira.
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Artística de Avanca quer discutir jogo com o Benfica
A Artística de Avanca, que ocupa o quinto lugar da I Divisão Nacional de Andebol, joga esta
tarde (17 horas), em Lisboa, frente ao Benfica. O treinador Carlos Martingo espera “um jogo
difícil”, mas assume o desejo de “discutir o encontro” e, quem sabe, “vencer o Benfica”.
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Andebol: I divisão

ABC e Arsenal defrontam-se hoje no Sá Leite
BC/UMinho e Arsenal da Devesa acertam, hoje (17h00),
o calendário da 6.ª
jornada do principal campeonato de andebol em
Portugal.
A partida foi adiada devido à participação da turma academista na Liga
dos Campeões – a equipa treinada por Carlos Resende recebeu e bateu os
dinamarqueses do HTT
Holstebro, no Parque de
Exposições de Braga –, e
vai jogar-se esta noite.
E, segundo Carlos
Resende, será um jogo
«especial».

A

«20 atletas
formados do ABC
estão em campo»
«O jogo com o Arsenal será um jogo especial, pois
em 32 atletas em campo,
estarão mais de 20 atletas
formados no ABC de Braga!», começa por recordar
Carlos Resende, ontem,
em declarações publicadas no site oficial da turma academista.
«Depois de uma excelente vitória na Champions League, uma vitória
com o Arsenal permitir-nos-á viajar para Nantes
num estado de otimismo e
de confiança cruciais para

encarar o jogo com motivação acrescida», refere
o técnico.
Depois do dérbi bracarense, o ABC/UMinho
parte, no sábado, para terras francesas, onde, no
próximo dia 9 (domingo), joga, em Nantes, em
partida relativa à terceira
jornada da Liga dos Campeões (grupo D).
Os academistas, recorde-se, perderam a primeira partida, na Turquia,
com o Besiktas, mas somaram, no sábado passado, três pontos diante dos
dinamarqueses na capital
do Minho.

Carlos Resende fez,
ainda, um apelo aos adeptos de ambas as equipas.
«Venham assistir à maior
reunião de jogadores
oriundos da formação do
ABC de Braga», finalizou
Carlos Resende.
A partida, aprazada para as 17h00 no Flávio Sá
Leite, na capital do Minho, vai ser dirigida pela dupla internacional de
Braga, Daniel Freitas e César Carvalho.
Os campeões nacionais e detentores da Taça Challenge ocupam o
oitavo lugar da classificação do Andebol 1, com

10 pontos em quatro jogos disputados, enquanto o Arsenal da Devesa
está na 11.ª posição, com
seis pontos em cinco jogos disputados.
Em casa (o Arsenal joga no Sá Leite), a equipa
treinada por Gabriel Oliveira, perdeu com Benfica (29-30), Águas Santas
(28-30) e AC Fafe (27-29).

AC Fafe joga
esta tarde no Porto
O AC Fafe também joga, esta tarde (17h00), no
Dragão Caixa, com o FC
Porto, em partida relativa à 7.ª jornada, que se-

rá arbitrada por Alberto
Alves e Jorge Fernandes
(Associação de Andebol
de Braga).
O encontro terá direito a honras de transmissão televisiva no Porto Canal e Andebol TV.
À mesma hora, no Pavilhão N.º 2 do Estádio da
Luz, em Lisboa, jogam
Benfica e AA Avanca.
O encontro entre os detentores da Taça de Portugal e a turma aveirense
será arbitrado por Daniel
Martins e Roberto Martins (Leiria), e será transmitido na Benfica TV e,
também, na Andebol TV.
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Contratação do guardião
Quintana foi um exercício
de paciência do dirigente
portista queAndrés
Hurtado destaca

Alelds Borges e Frankis Carol são dois dos
internacionais cubanos que brilham em Portugal

rrT7j7:Y Os 16 jogadores que se encontram a competir no Andebol 1 fazem todos parte da
equipa nacional de Cuba e emigraram na sequência de uma estratégia de desenvolvimento
1
/14

TODA A SELKAO CUBANA
A JOGAR EM PORTUGAL
Alfredo Quintana, em 2011,
foi o primeiro a chegar;
Reinier Taboada é o mais
recente e outros podem
seguir-se. Andebol cubano
está a desenvolver-se em
parceria com Portugal
ittaguimaidles
~Com a chegada de Reinier
Taboada, meia distância de 19
anosque reforçouoAvanca,passou para l6 o número dejogadorescubanosaatuarem PortugaL
Desde a contratação de Alfredo
QuintanaporpartedoFC Porto,

ii

'Além destes,
ternos o Bailarei,
que era do Horta e
-.sta na Suíça,
dois veterano, t3I I
i`spazlha

Andris Meado
Presidente da Federação de Cuba

em março de 2011- estreou-se
emResende,numjogofrenteao
Sporting da Horta - que a entrada de atletas caribenhos no nosso país nunca mais parou, mas
teve um aumento significativo
nesta temporada.
"Isto é excelente para nós, estes jogadores cresceram muito
aqui. Eu fui treinador de todose
sei que a vertente fisica e a técnicaindividualnóstrabalhamos
bem, mas dopontodevista tático e coletivo só jogando é que os
atletas evoluem e aqui eles jogam mais", explica a O JOGO
Andrés Hurtado, presidente da
Federação Cubana de Andebol,
cargo que acumula com ode selecionador nacionaL "Nós estivemos no Mundial da Croácia,
em 2009, com o Daymaro, o
Quintana e o Cuni Morales e
não tenho dúvidas: melhoraram muito desde então", continua o antigo guarda-redes, referindo que a falta de competição
é ornaiorproblemaemCuba:"A
Liga é muitocurta, sósejogaduranteurnmês, são 2S diasemjunho. Economicamente não te-

mos capacidade para mais. Há a
fase de qualificação, com oito
equipas aduas zonasetuna final
a quatro."
Por outro lado, jogadores não
faltamecomqualidadeparapo-

derem fazer o mesmo caminho
dos 16 que já jogam no Andebol
1. "Trabalho há 12 anos com aseleção nacional cubana e neste
momento temos todos os atletasselecionáveisaatuaremPor-

tugaL Mastemosmaisquatroou
cincojogadores, aindamuitojovens, com condições para dentrodeum/doisanostambémjogarem em Portugal", adianta
Hurtado.

OS CUBANOS
EV1 PORTUGAL
POr ,

Alfredo Quintana'
Daymaro
%Mor ittrriza
Alexis Borges
Cuni Morales

Guarda-redes
Pivô
Pivô
Pivô
Lateral-direito

FranicisCarol
• ,
%ida' Giron

Guarda-redes

Lateral-esquerdo

Alejandro Carreras Guarda-redes
Pedro Veitla
Lateral-esquerdo
Lateral-esquerdo
Reinter Taboada
Yoan Blanco
Reynlei Neison
Angel 2ukteta

Lateral-esquerdo
Guarda-redes
Lateral-direito

Angell Rtvero
Lateral-dirdto
central
Noelvls Robies
Pavel Cabafiero
Ponta-esquerda
Naturalizados portugueses

m"Ter cáestes16 jogadores
é importante para nós e temos de agradecer ao FC Porto
eaoprofessorJosé Magalhães,
pela paciência que teve e por
saber esperar a abertura que
se fez em Cuba em relação à
possibilidade de contratação
de jogadores", frisou Andrés
Hurtado, lembrando que só
agora o seu país começa a ficar
diferente. "Nós vivemos
numa sociedade um pouco
complexa, no sentido em que
se estão a dar uma série de
transformações em Cuba.
Agora, começa a haver uma
certa a abertura e o. Governo
de Cuba, o Ministério dos
Desportos e o Comité Olímpico cubano têm confiança
total no FC Porto e no professor Magalhães. Acreditam
muito no que se está a fazer
em Portugal e isso, para o desenvolvimento do nosso andebol, é fundamental", sublinha
Hurtado, que estabeleceu um
convénio com os portistas.

1111111111111~111111~181111111110111
Andrés Hurtado tem visto
vários jogos no Dragão Caixa
Andrés Hurtado vem a Portugal com muita frequência,
tendo estado no Dragão Caixa, ao lado, de Miguel Laranjeiro, presidente da Federação portuguesa, a assistir ao
encontro entre o FC Porto e o Batumi, da Geórgia, referente à Taça EHF. Ao lado dos dois lideres estavam António
Borges e José Magalhães, diretores do andebol portista

••• Umdos fatores a que o dirigente cubano dá grande importância é ao conforto dos
atletas e explica-o: "Grandes
jogadores de outra época que
estiveram em Espanha, como
Rolando Urios, Julio Fis ou
Vladimir Rivero [já falecido],
não tinham a segurança dos
que agora estão em Portugal,
segurançanopagamentoenas
condições de vida em geral.
Falo com todos quase diariamente, mesmo quando não
estou cá, e sei que estão muito
satisfeitos."A evolução dos jogadores leva-o mesmo a não se
preocupar com o facto de alguns se naturalizarem, como
Quintana (foto) e Salina.
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ANDEBOL. A dupla de

arbitragem, Ivan Caçador e
Eurico Nicolau, foi convocada
para o Elverum (NOR)Montpellier (FRA). Também no
domingo e na Champions,
Duarte Santos e Ricardo Fonseca
vão dirigir o Szeged (HUN) Kielce (POL). Para a EHF
feminina, Marta Sá e Vânia Sá
estarão no Brasov (ROM) Bietigheim (ALE), a 22 de
outubro; e Daniel Freitas e César
Carvalho vão ao Issy (FRA)-ERD
(HUN); dia 23.
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Ricardo Costa compara
FC Porto aos Warriors
fie Em entrevista ao site do FC
Porto, o treinador Ricardo Costa ANDEBOL 1
comparou a carreirada sua equi- 6.Qicxnada
ABC 17h00 ARSENAL
pa na época transata à dos Golden State Warriors da NBA.
BENFICA 17h00 AVANCA
"Fomos nós que perdemos e
FC PORTO 18h00 AC FAFE
não os outros que ganharam.
Fomos a melhor equipa, a que cLAssfficAÇÃo
mais jogos ganhou e que não
P V E D cmcs
perdeuumtlnicojogonafasere- OQ FC PORTO 18 6 6 O O 203-126
guiar, mas o playoff foi para nós <> SPORTING 18 6 6 O O 199-126
como para os Warriors, que ba- 0.2 BENFICA 15 6 5 O 1 177-160
teram o recorde de vitórias na 02 AVANCA 14 6 4 o 2 15.8148
fase regular e acabaram por per- <>MADEIRA SAD14 6 4 O 2 162-153
der o tftuló. A meu ver, o playoff OQ & SANTAS 12 6 3 O 3 153-158
é injusto", considerou Ricardo OQ BELENENSES 11 6 2 1 3 165-185
10 4 3 O 1 134123
Costa, que apontou razões para o <>ABC
FAFE
9 5 2 O 3 129-150
fracasso dos dragões: "Quinta09 BOA HORA 9 6 1 1 4 147-206
na lesionou-se e estivemos pra- __
t icamen te mês e meio sem com- qui ARSENAL 6 5 O 1 4 133-144
OQ A. S. MAMEDE6 6 O O 6 138-172
petir, depois da Liga dos Cam- 1192 MAIA ISMAI 5 5 O O 5 121-158
peões. Fizemos 4O jogos em qua- 02 SP. HORTA 4 3 O 1 2 76-86
tro meses e, de um momento
para o outro, passámos a com- Nantes (França), na 34 ronda do
petir de três em três semanas..." Grupo D da Champions.
Injustiças àparte, ABC, BenfiQuanto a Benfica e FC Porto
caeFC Porto vão aproveitar o fe- recebem Avanca e AC Fafe, resriado de hoje para acelerarem a petivamente, ainda antes de as
sua agenda no Campeonato, pois águias serem visitadas no sábado
no próximo firri de semanacum- pelos luxemburgueses do Kaerprem-se jogos da Liga dosam- jeng, na P mão dos dezasseis
peões e Taça EHF.
avos-de-final da Taça EHF. Os
Os academistas defrontam o dragões serão anfitriões dos esArsenal, pois domingo jogamem lovenos do RD Koper 2013. 0 A.R.
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ANDEBOL

Rocha e Duarte lideres
em jornada polaca
Ea Com 5 vitórias (100%), Tiago Rocha e
Gilberto Duarte jogam hoje pelo Plock
na liga polaca, defrontando o Azoty-Pulawy. O goleadores destacaram-se na
Champions, com 6 golos cada, frente ao
PSG, apesar da derrota (30-33) em Paris.
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Ricardo Costa compara FC Porto aos Warriors

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

05-10-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=756563bd

Em entrevista ao site do FC Porto, o treinador Ricardo Costa comparou a carreira da sua equipa na
época transata à dos Golden State Warriors da NBA.
"Fomos nós que perdemos e não os outros que ganharam. Fomos a melhor equipa, a que mais jogos
ganhou e que não perdeu um único jogo na fase regular, mas o playoff foi para nós como para os
Warriors, que bateram o recorde de vitórias na fase regular e acabaram por perder o título. A meu
ver, o playoff é injusto", considerou Ricardo Costa, que apontou razões para o fracasso dos dragões:
"Quintana lesionou-se e estivemos praticamente mês e meio sem competir, depois da Liga dos
Campeões. Fizemos 40 jogos em quatro meses e, de um momento para o outro, passámos a competir
de três em três semanas..."
Injustiças à parte, ABC, Benfica e FC Porto vão aproveitar o feriado de hoje para acelerarem a sua
agenda no Campeonato, pois no próximo fim de semana cumprem-se jogos da Liga dos Campeões e
Taça EHF.
Continuar a ler
Os academistas defrontam o Arsenal, pois domingo jogam em Nantes (França), na 3ª ronda do Grupo
D da Champions.
Quanto a Benfica e FC Porto recebem Avanca e AC Fafe, respetivamente, ainda antes de as águias
serem visitadas no sábado pelos luxemburgueses do Kaerjeng, na 1ª mão dos dezasseis avos-de-final
da Taça EHF. Os dragões serão anfitriões dos eslovenos do RD Koper 2013.
Autor: Alexandre Reis
01h36
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Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

05-10-2016

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

Ricardo Costa comparou a carreira da sua equipa na época transata à dos Golden State Warriors da
NBA. 05-10-2016 . Record Por Record Em entrevista ao site do FC Porto, o treinador Ricardo Costa
comparou a carreira da sua equipa na época transata à dos Golden State Warriors da NBA."Fomos nós
que perdemos e não os outros que ganharam. Fomos a melhor equipa, a que mais jogos ganhou e que
não perdeu um único jogo na fase regular, mas o playoff foi para nós como para os Warriors, que
bateram o recorde de vitórias na fase regular e acabaram por perder o título. A meu ver, o playoff é
injusto", considerou Ricardo Costa, que apontou razões para o fracasso dos dragões: "Quintana
lesionou-se e estivemos praticamente mês e meio sem competir, depois da Liga dos Campeões.
Fizemos 40 jogos em quatro meses e, de um momento para o outro, passámos a competir de três em
três semanas..."Injustiças à parte, ABC, Benfica e FC Porto vão aproveitar o feriado de hoje para
acelerarem a sua agenda no Campeonato, pois no próximo fim de semana cumprem-se jogos da Liga
dos Campeões e Taça EHF.Os academistas defrontam o Arsenal, pois domingo jogam em Nantes
(França), na 3ª ronda do Grupo D da Champions.Quanto a Benfica e FC Porto recebem Avanca e AC
Fafe, respetivamente, ainda antes de as águias serem visitadas no sábado pelos luxemburgueses do
Kaerjeng, na 1ª mão dos dezasseis avos-de-final da Taça EHF. Os dragões serão anfitriões dos
eslovenos do RD Koper 2013.
05-10-2016 . Record
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