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“Assumimos o favoritismo
e queremos ganhar”
SÓ A PENSAR NA VITÓRIA, é desta forma que o ABC/UMinho encara a partida de amanhã com o
Madeira SAD. Apesar de estar à espera de um jogo difícil, para Carlos Resende, só o triunfo conta.
ANDEBOL

| Sílvio Gonçalves |

É fácil depreender das palavras
de Carlos Resende, treinador do
ABC/UMinho, que a derrota
frente ao Sp. Horta no início
deste mês, continua atravessada
nas hostes bracarenses. Por esse
facto (e apesar de, entretanto, já
ter vencido dois jogos), a partida
de amanhã frente ao Madeira
SAD, a contar para a 13.ª jornada do Campeonato Nacional de
Andebol, é tão importante.
Importante, porque ganhar significa continuar bem perto dos
mais directos rivais e é isso que
realmente conta para Carlos Resende. “A nossa ideia é clara: ganhar. E assumimos inteiramente
essa responsabilidade e esse favoritismo.”
De qualquer forma, o técnico
do ABC espera mais dificuldades na partida de amanhã sábado, do que no encontro da primeira volta (triunfo bracarense
por esclarecedores 35-24), até
porque “esta partida vai ser
muito diferente, o Madeira SAD
está em circunstâncias bastante
distintas daquelas em que os encontrámos nesse jogo e vem certamente com disponibilidade
para nos criar muitas dificulda-

DR

Carlos Resende espera maiores dificuldades no jogo de amanhã com o Madeira SAD em comparação com o da primeira volta

des”.
Apesar do 4.º lugar na tabela,
Carlos Resende acredita que a
equipa poderia estar ainda mais
acima, não fosse a derrota frente
ao Sp. Horta, derrota essa que
“não estavamos à espera que
acontecesse, foi um jogo menos
conseguido e onde cometemos

alguns erros que acabámos por
pagar caro”.
Olhando para aquilo que tem
sido o campeonato do ABC, o
treinador dos bracarenses encontra paralelismos em determinados momentos, até porque “em
alguns jogos temos tido uma
pontinha de sorte, como no jogo

com o Sporting, mas noutros encontros temos sido manifestamente infelizes.
Por outro lado, temos de perceber que essa, é mesmo a essência
do desporto, momentos bons e
momentos maus, embora acredite que vamos conseguir ser mais
consistentes”.
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Andebol

Polacos batem FC Porto
O Wisla Plock aplicou nova
derrota ao FC Porto no Grupo B
da Champions em andebol, desta
feita em casa (28-22). Os polacos já
tinham ganho no Porto, no passado
sábado, por 24-20, e ontem, em casa,
praticamente eliminaram as hipóteses de os portugueses acederem aos
oitavos de final. Num grupo em que
só os quatro primeiros se apuram,
e a quatro rondas do fim, o FC Porto
é 5º, a 4 pontos do Wisla Plock.
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Carreira
europeia
do FC Porto
hipotecada
Andebol
Nuno Sousa
“Dragões” estão em quinto
no grupo B da Champions,
a quatro pontos da última
vaga de acesso aos oitavos
A quinta derrota do FC Porto em seis
jogos disputados na fase de grupos
da Liga dos Campeões de andebol
deixa a equipa portuguesa praticamente afastada dos oitavos-de-ﬁnal
da competição. Ontem, os “dragões”
somaram o segundo desaire consecutivo frente aos polacos do Wisla Plock (28-22), que já haviam vencido no
Dragão Caixa no passado sábado.
O arranque da partida, que foi
presenciada por 4800 espectadores
num pavilhão (Orlen Arena) com capacidade para 5467, acabou por ser
a melhor fase do FC Porto, que chegou a nivelar o marcador a 6-6. Mas
o segundo classiﬁcado do campeonato polaco de 2012-13 saltaria para
a frente no marcador e chegaria ao
intervalo com uma vantagem de dois
golos (12-10).
No segundo tempo, a equipa comandada por Ljubomir Obradovic
desaproveitou por mais do que uma
vez uma situação de superioridade
numérica e desperdiçou algumas
oportunidades para se aproximar do
adversário, que, mesmo ineﬁcaz da
linha dos sete metros (converteu dois
livres em sete), acabaria por alargar a
vantagem nos últimos minutos para
o confortável 28-22 ﬁnal.
Para este desnível contribuíram essencialmente o internacional sérvio
Petar Nenadic (sete golos) e o lateral
direito Marcin Lijewski (seis), medalha de bronze com a selecção da Polónia no Mundial de 2009. Do lado
do FC Porto, João Ferraz foi quem
mais inspirado esteve na frente de
ataque, com seis golos.
Com este triunfo, o Wisla Plock
soma agora seis pontos (quatro dos
quais obtidos às custas do pentacampeão português) e consolida a quarta
posição do grupo B (liderado pelos
alemães do Kiel), que atribui a última
vaga de acesso aos oitavos-de-ﬁnal
do torneio.
Para o FC Porto (5.º), que na próxima jornada recebe o Copenhaga, o
apuramento tornou-se altamente improvável, já que a distância para o adversário de ontem é de quatro pontos
e o primeiro critério de desempate,
em caso de igualdade na tabela, passa pelo total de pontos somados nos
jogos entre as duas equipas.
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O FC Porto foi esta quinta-feira à Polónia defrontar o Wisla Plock, em partida da sexta jornada do
grupo B da Liga dos Campeões de andebol, e perdeu por 22-28.
Ao intervalo, os polacos lideravam mas por curta vantagem (12-10). A equipa de Plock teve no sérvio
Petar Nenadic o seu melhor marcador, com sete golos, enquanto do lado dos dragões João Ferraz fez
seis golos.
Ao FC Porto ficam a faltar quatro jogo na Champions e chegar ao apuramento para os oitavos de final
é uma tarefa muitíssimo complicada.
Apuram-se os quatro primeiros do grupo mas os dragões já têm quatro pontos de desvantagem para o
Plock, que é precisamente o quarto classificado, e ainda têm de defrontar o Kolding e o Kielce,
segundo e terceiro classificados do grupo, além do Dunkerque, a quem o FC Porto ganhou em casa.
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Duelos regionais beneficiaram outros

Andebol
1.ª Divisão de Juvenis

Silvino Cardoso
As equipas filiadas na Associação de Andebol de Viseu
que disputam a 1.ª fase do nacional da 1.ª Divisão, defrontaram-se na 12.ª jornada e porque os resultados das mais
cotadas foram negativos, os
duelos acabaram por benefi-

ciar concorrentes de outras
paragens.
Lamego com hipóteses
O Andebol de Lamego é a
equipa com maiores possibilidades de ainda atingir o segundo lugar da Zona 2, que dá
acesso à discussão do título.
Mas o facto de ter perdido em
Penedono, frente ao Núcleo de
Andebol local, acabou por
atrasá-lo na luta pela vice-li-

derança.
Na próxima jornada o Andebol Clube de Lamego vai receber no seu ambiente o acessível Salgueiros 08, o ‘lanterna
vermelha’, e ninguém acredita
que a formação de Paranhos
(Porto) consiga evitar a derrota. Entretanto, o Dragon
Force vai receber o Núcleo de
Andebol de Penedono e também não deixará de somar
mais um triunfo, o que quer

dizer que vai ficar tudo igual
em termos de posições no
topo da tabela.
Quem poderá dar um ar da
sua graça é a Escola de Andebol de Moimenta da Beira que
vai receber em casa o Boavista,
que tem apenas mais dois
pontos que os moimentenses.
Uma vitória da EA de Moimenta da Beira colocará as
duas equipas lado a lado na tabela classificativa. |
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ANDEBOL
Liga dos Campeões
ORLEN W. PLOCK X FC PORTO
Sport TV1, 19h00
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FC Porto perde na Polónia - O Jogo
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Wisla Plock derrotou os campeões portugueses por 28-22 para a Liga dos Campeões
O FC Porto perdeu o jogo da sexta jornada da Liga dos Campeões de andebol. Os pentacampeões de
Portugal, em casa do Wisla Plock, equipa que ocupa o segundo posto do campeonato polaco, foi
derrotado por 28-22 (com 12-10 ao intervalo).
O conjunto português esteve sempre dentro de jogo, chegando a 10 minutos do fim do encontro a
estar a dois golos do adversário - 22-20 -, altura em que falhou um situação de contra-ataque.
Depois, os polacos, que já tinham triunfado no passado sábado, no Dragão Caixa, por 24-20, com
mais soluções para rodar a equipa aumentaram a vantagem, até ao final.
No FC Porto, destaque para os seis golos de João Ferraz.
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Derrota FC Porto perde na Polónia para a Champions de andebol
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22:52 - 21 de Novembro de 2013 | Por Lusa
Derrota FC Porto perde na Polónia para a Champions de andebol O FC Porto perdeu hoje em Plock, na
Polónia, o seu jogo da sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol, ficando
praticamente afastado da discussão do apuramento para os oitavos de final. Desporto Lusa 22:52 - 21
de Novembro de 2013 | Por Lusa
Depois de uma derrota no passado sábado no pavilhão Dragão Caixa, por 24-20, os andebolistas do
FC Porto voltaram a ceder ante o Wisla Plock na Orlean Arena, por 28-22, e praticamente deixaram
escapar o quarto lugar do grupo B da prova.
Leia também: Portugal soma segunda derrota no apuramento para o Euro2014 de andebol feminino
PUB
Ao intervalo do jogo o Wisla já comandava por 12-10, com o FC Porto a equilibrar o marcador apenas
até aos 6-6.
Petar Nenadic, com sete golos, e Marcin Lijewsi, com seis, foram os melhores marcadores do Wisla,
enquanto pelos portistas João Ferraz chegou aos seis golos, também.
Depois deste resultado, o grupo B é comandado pelo THW Kiel, com 10 pontos, seguido por Kolding e
Targi Kielce, com oito. Na luta pelo quarto lugar, última vaga para os oitavos de final, o Wisla Plock
tem seis pontos, à frente do FC Porto, que tem dois, e do Dunquerque, que ainda não pontuou.
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FC Porto perde na Polónia para a "Champions" de andebol e dificulta apuramento
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O FC Porto perdeu esta quinta-feira em Plock, na Polónia, na sexta jornada da fase de grupos da Liga
dos Campeões de andebol, ficando praticamente afastado da discussão do apuramento para os
oitavos-de-final. Depois de uma derrota no passado sábado no pavilhão Dragão Caixa, por 24-20, os
andebolistas do FC Porto voltaram a ceder ante o Wisla Plock na Orlean Arena, por 28-22, e
praticamente deixaram escapar o quarto lugar do grupo B da prova. Ao intervalo do jogo, o Wisla já
comandava por 12-10, com o FC Porto a equilibrar o marcador apenas até aos 6-6. Petar Nenadic,
com sete golos, e Marcin Lijewsi, com seis, foram os melhores marcadores do Wisla, enquanto pelos
portistas João Ferraz chegou aos seis golos. Depois deste resultado, o grupo B é comandado pelo THW
Kiel, com 10 pontos, seguido por Kolding e Targi Kielce, com oito. Na luta pelo quarto lugar, última
vaga para os oitavos-de-final, o Wisla Plock tem seis pontos, à frente do FC Porto, que tem dois, e do
Dunquerque, que ainda não pontuou.
21/11/2013 - 21:03
Lusa
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O FC Porto perdeu na Polónia com o Wisla Plock, por 22-28, em partida da 6.ª jornada do grupo B da
Liga dos Campeões de andebol. Uma derrota que deixa os dragões praticamente fora dos oitavos-definal da prova, na medida em que só os quatro primeiros de cada poule se apuram - a formação
portuguesa segue no 5.º posto, já a quatro pontos do 4.º, precisamente o adversário de hoje, quando
restam quatro rondas. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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FC Porto mais perto do "adeus" à Champions
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21-11-2013 20:54
Wisla Plock derrota os pentacampeões nacionais, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões
de andebol.
O FC Porto foi derrotado pelos polacos do Wisla Plock (22-28), esta quinta-feira, em jogo da sexta
jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de andebol.
O desaire coloca em causa as aspirações dos azuis e brancos em alcançar os oitavos-de-final da
prova.
Refira-se que somente os quatro primeiros de cada "poule" é que conseguirão apurar-se para a
próxima fase. Os dragões são quintos classificados, a quatro pontos do Wisla Plock, que é quarto.
Faltam quatro jornadas para o fim da fase de grupos.
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Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

21/11/2013

Meio:

Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Liga-dos-Campeoes--FC-Porto-praticamente-fora-dos.aspx

/

Dragões seguem no 5.º lugar do grupo B da prova, decorridas seis jornadas...
Por Record
O FC Porto perdeu na Polónia com o Wisla Plock, por 22-28, em partida da 6.ª jornada do grupo B da
Liga dos Campeões de andebol. Uma derrota que deixa os dragões praticamente fora dos oitavos-definal da prova, na medida em que só os quatro primeiros de cada poule se apuram - a formação
portuguesa segue no 5.º posto, já a quatro pontos do 4.º, precisamente o adversário de hoje, quando
restam quatro rondas.
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FC Porto perde na Polónia e está praticamente fora dos "oitavos"
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21 de novembro de 2013 21:21h
João Ferraz foi o melhor dos "dragões", com seis golos.
O FC Porto voltou a perder com o Wisla Plock da Polónia e ficou praticamente afastado dos oitavosde-final da Liga dos Campeões de Andebol.
Depois de já ter perdido no Dragão Caixa por 24-20, os campeões portugueses voltaram a cair aos
pés dos vice-campeões da Polónia, perdendo desta vez por 28-22.
João Ferraz foi o melhor dos "dragões", com seis golos.
A equipa portuguesa segue no 5.º posto do seu grupo, já a quatro pontos do 4.º, precisamente o
adversário de hoje, quando restam quatro rondas. Apenas os quatro primeiros de cada poule apuramse para a fase seguinte.
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