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Avanca x FC Porto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1c57e70f-1476-4de9-b679-

0f3f316760c8&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
Andebol: Avanca x FC Porto.
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ANDEBOL 

Sporting joga hoje 
na Champions 
--) Bicampeões nacionais defron-
tam russos do Chekhovske Med-
vedi, em Chekov, às 14 horas 

O Sporting defronta hoje o Chekhovske 
Medvedi, em jogo do grupo C da Liga dos 
Campeões. Mal terminou o jogo da 4.3  
jornada do Nacional, com vitória sobre o 
AC Fafe, os comandados de Hugo Canela 
rumaram a Chekhov, na Rússia. Cidade 
que bem conhecem, já que o Medvedi 
integrou também o grupo dos campeões 
nacionais na última edição da 
Champions. Uma viagem de má memória 
para o Sporting que perdeu, por 30-27, 
após ter ganho na la volta em casa (31-
-30). Recorde-se que os leões ganharam 
ao Metalurg no 1.° jogo do grupo. 
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A3 Golaço de Ruesga deu vitória ao Sporting na Rússia (vídeo)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2018

Meio: Bola Online (A)

URL: https://www.abola.pt/Nnh/Noticias/Ver/750927

 
17:35
 
Com um grande golo de Carlos Ruesga sob o apito final, o Sporting garantiu, este sábado, a vitória em
casa dos russos do Chekhovskiye Medvedi, em jogo a contar para a 2.ª ronda da Liga dos Campeões
de andebol. Veja o momento.
 
Redação
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Benfica com vitória folgada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2018

Meio: Bola Online (A)

URL: https://www.abola.pt/Nnh/Noticias/Ver/750931

 
17:38
 
O Benfica recebeu e venceu o Arsenal Devesa, por 40-18, em partida antecipada da 7.ª jornada do
Campeonato de andebol.
 
Alexandre Cavalcanti, com 11 golos, foi o melhor marcador dos encarnados que ao intervalo já
venciam confortavelmente por 22-0.
 
Com este resultado, o Benfica isola-se no primeiro lugar do campeonato, com 15 pontos, mas com
mais um jogo que FC Porto e Sporting, e mais dois que Belenenses, equipas que também ainda não
perderam esta época.
 
Redação
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Sporting volta a vencer na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2018

Meio: Bola Online (A)

URL: https://www.abola.pt/Nnh/Noticias/Ver/750916

 
16:37
 
O Sporting obteve, este sábado, a segunda vitória em igual número de jogos disputados na Liga dos
Campeões de andebol, ao vencer, na Rússia, o Chekhovske Medvedi, por 23-22.
 
Pertenceu ao espanhol Carlos Ruesga, no último lance do jogo, na marcação de um livre de nove
metros, o golo que deu o triunfo à equipa orientada por Hugo Canela.
 
Na jornada inaugural do Grupo C, superiorizaram-se os leões aos macedónios do HC Metalurg, por 34-
26, no Pavilhão João Rocha.
 
Redação
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4.ª jornada
ABC/UMinho procura
triunfo na Horta 
A equipa do ABC viajou para os
Açores onde vai defrontar esta
noite (21 horas) o SC Horta, para
a 4.ª jornada do campeonato na-
cional de Andebol 1.
Jorge Rito espera somar os três
pontos desta partida. “Encara-
mos este jogo com confiança pa-
ra fazer o nosso melhor e conse-
guir a vitória”, disse o técnico.
Jogos de hoje:
Avanca -FC Porto (15 h)
Madeira SAD - Belenenses (17 h)
Fermentões -  Maia ISMAI (18 h)
SC Horta - ABC (21 h).
Amanhã:
Arsenal - Águas Santas (17 h) 

§andebol
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Antecipado da 7.ª ronda
Arsenal visita hoje
pavilhão do Benfica
Hoje, o Benfica recebe o Arsenal
da Devesa, em jogo antecipado
da 7.ª jornada devido à partici-
pação das águias na EHF Cup.
Jogo começa às 16 horas, na Luz.
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A ARTÍSTICA DE AVANCAre-
cebe hoje o FC Porto, em jo go
da quarta jornada do Campeo-
nato Nacional de Andebol 1. A
jogar em casa, a equipa orien-
tada por Nuno Silva quer con-
trariar o favoritismo da forma-
ção portista, numa partida mar-
cada para as 15 horas e com
transmissão televisiva.
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A equipa sénior feminino do
Alavarium Love Tiles está já há
um mês a preparar a nova épo -
ca desportiva, tendo em vista a
participação nas provas inter-
nas, mas também na “Chal-
lenge Cup”, competição euro-
peia onde, em meados do mês
de Novembro, defrontará o
ZRK Krivaja, equipa da Bósnia
Herzegovina.

Estabelecendo como objecti -
vo chegar mais longe em todas
as frentes em que estará envol-
vida, a formação aveirense
apresenta-se com cinco “caras
novas”. Ao regresso de Carolina
Monteiro (ex-Colégio de Gaia),
juntam-se Mariana Azevedo e
Ana Maria Ursu (ex-Maiastars)
e Joana Espinha e Juce Cabral
(ex-Juve Lis). Beatriz Oliveira
(ex-júnior), Catarina Soares,
Lali Silva e Matilde Sousa (to-
das atletas juniores) comple-
tam o plantel às ordens do trei-
nador Carlos Neiva.

A pré-época do Alavarium
Love Tiles tem sido bastante in-
tensa, com algumas actividades
diferentes das habitualmente

realizadas em épocas anterio-
res. Procurando conjugar o tra-
balho “duro” com diversas ac-
tividades extra andebol, para
melhor integração das novas
atletas, o clube realizou um es-
tágio de pré-temporada no La-
doeiro, aldeia do distrito de
Castelo Branco, em que a co-
laboração da Junta de Fregue-
sia local e o apoio do seu pre-
sidente Gonçalo Costa foram

fundamentais para o sucesso
desta concentração.

Para além deste estágio, a
equipa realizou ainda duas ses-
sões de treino funcional, orien-
tadas por Nuno Tróia, “perso-
nal trainer” da Fisiomanual. Pa -
ra terminar as primeiras quatro
semanas de trabalho diário, a
equipa deslocou-se à praia da
Barra, onde, com os monitores
da Associação de Surf de Avei -

ro, realizou uma manhã dedi-
cada ao Surf.

Conquista no Douro
No campo de jogo, o Alava-

rium Love Tiles tem realizado
diversas partidas de prepara-
ção, merecendo destaque a par-
ticipação no Torneio do Douro
Andebol Clube, em Oliveira do
Douro, tendo o conjunto avei-
rense vencido este torneio, de-

pois de vitória sobre o Douro
AC (41-15), o ARC Alpendorada
(31-20) e o crónico candidato
ao título de campeão nacional,
o Colégio de Gaia (26-18).

Este fim-de-semana, a equipa
de Aveiro participa no Torneio
de Santo Ovídio, em Gaia, que
conta com a participação das
formações do Benfica, Almeida
Garrett, Colégio de Gaia, CA
Leça e CS Madeira. Hoje, às 10
e 17 horas respectivamente, as
aveirenses defronta o Almeida
Garrett e CS Madeira. Para
amanhã, estão agendados os jo-
gos de atribuição da classifica-
ção final do torneio.

Com a integração das novas
atletas a correr na perfeição, o
Alavarium Love Tiles continua
a preparar a participação no
Campeonato Nacional da 1.ª Di-
visão de Seniores Femininos até
ao dia 13 de Outubro, dia em
que, com uma deslocação à
Marinha Grande, para defron-
tar a equipa local, se inicia a
principal competição nacional.
Nas jornadas seguintes, des-
loca-se à Madeira, onde defron-
tará, em jornada dupla, o Ma-
deira SAD, actual campeão na-
cional, e o CS Madeira. |

Alavarium Love Tiles quer ir
mais longe em todas as frentes
Objectivo Com cinco reforços no plantel, o clube aveirense aposta em fazer melhor que o terceiro
lugar no campeonato, os quartos-de-final na Taça de Portugal e oitavos-de-final na “Challenge Cup”
Andebol
1.ª Divisão Feminina

A equipa aveirense já tem um mês de trabalho de preparação para a nova época desportiva

D.R.
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Fazer um amigo 
e ainda aprender
uma (nova) língua
Projecto “SPEAK” | P5

Orçamento do Estado
prevê mais verbas para
atletas paralímpicos
Aveiro | P4

Alavarium Love Tiles
aposta em melhorar
resultados de 2017/18
Andebol | P29

Meia Maratona de Ovar
comemora 30 anos
com muito sucesso
Atletismo | P31

Juntas com
competências
reforçadas
Câmara de Aveiro aprovou adendas aos
contratos com várias juntas de freguesia,
que vão concretizar um conjunto de
obras nos seus territórios. Página 2

Aveiro tem três milhões de euros para a qualificação e ampliação da área empresarial de Taboeira Página 3

EDUARDO PINA

Câmara Municipal de Aveiro está a proceder ao cadastro de edifícios abandonados no concelho,
reconhecendo que o elevado número de casos é preocupante  Página 6

CASA EM RUÍNAS
ALARMA MORADORES

Aveiro amplia zona industrial 
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A 1.ª ELIMINATÓRIA da Taça
de Portugal de Seniores Mas-
culinos, que se realiza a 5 de Ou-
tubro, foi sorteada esta semana
na sede da Federação de Ande-
bol de Portugal, envolvendo os
28 clubes da 2.ª Divisão Nacio-
nal e os 37 do Nacional da 3.ª
Divisão. As equipas da região
disputam a Zona 3, sendo que a
ronda inaugural engloba os
“derbies” Sanjoanense-S. Paio de
Oleiros e Estarreja AC-Ílhavo AC.
O Alavarium e São Bernardo es-
treiam-se em casa frente à AA
Universidade da Beira Interior
e Académica, respectivamente,
enquanto Feirense e Monte jo-
gam fora, respectivamente nos
recintos do Carregal do Sal e do
Ac. Viseu.
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A 2.ª DIVISÃO NACIONAL de
Andebol arranca hoje, com cin -
co equipas da região em prova.
Na Zonas 1 jogam-se os encon-
tros Feirense-FC Gaia (21h) e S.
Paio Oleiros (21h) e Santo Tirso
(21h15), enquanto na Zona 2 dis-
putam-se as partidas Sismaria-
Ílhavo AC (18h), Sanjoanense-
SIR 1.º Maio (19h) e S.Bernardo-
Benavente (19h).
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II DIVISÃO 

Marítimo deseja 
manutenção rápida 
A equipa de andebol sénior do C.S. 
Marítimo inicia este sábado. às 17 
horas, em casa do Xico Andebol, a 
1•a  Fase do Campeonato Nacional 
da II Divisão, zona 1. 
De novo comandados pelo técnico 
Paulo Vieira, os madeirenses dese-
jam atingir o mais rapidamente 
possível a manutenção, evitando-
se assim os dissabores da época 
passada, onde relembre-se apenas 
na última jornada asseguraram tal 
meta. 
Paulo Vieira falou ao DIÁRIO, des-
tacando algumas das ideias para 
esta nova temporada. 
"Vamos iniciar mais uma época na 
II Divisão, Zona Norte, uma zona 
com equipas muito fortes. Existem 
dois clubes com objectivo claro de 
aposta na subida, casos do Gaia e 
Póvoa de Varzim, mas de resto 
acreditamos que será uma zona 
muito equilibrada", referiu o trei-
nador verde-rubro. 
Paulo Vieira adianta que os objec-
tivos para esta época "são precisa-
mente os mesmos desde que esta- 

mos no clube", acrescentando que 
"o objectivo principal será atingir 
a manutenção o mais rápido possí-
vel e, ao mesmo tempo, lançar al-
guns atletas mais novos ao longo 
da época, de forma a criar um gru-
po forte e cheio de competitivida-
de para lutar em todos os jogos 
pela vitória". 
O técnico considera que "será im-
portante somar nesta primeira 
fase o maior número de pontos 
possível, para encarar a fase final 
de forma mais tranquila". 
A finalizar, Paulo Vieira deixa "um 
agradecimento especial a toda a 
estrutura deste projecto Madeira 
SAD/Marítimo, que tem procura-
do que nada falte, de forma a que o 
Marítimo se mantenha mais uma 
vez na II Divisão Nacional. Tam-
bém quero deixar um apelo aos 
adeptos do andebol e sócios/sim-
patizantes do Marítimo, para com-
parecerem em força e em grande 
número para apoiar esta equipa 
formada com alguns jovens madei-
renses". 
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O Madeira Andebol SAD perdeu o primeiro jogo em casa frente ao Benfica. 

Madeira SAD defronta 
Belenenses invicto 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O regresso ao Pavilhão do Funchal 
do Madeira Andebol SAD aconte-
ce hoje (17 horas), com a recepção 
ao Belenenses, em partida da 3.a  
jornada da I Divisão masculina. 

Um encontro de elevado grau de 
dificuldade para a equipa madei-
rense. O Belenenses apresenta-se 
com três vitórias em outros tantos 
jogos, somando nove pontos, um 
pecúlio pontual certamente moti- 

vador para um plantel que esta 
temporada se apresenta mais forte 
relativamente a anos anteriores. 

Já os madeirenses nas rondas 
anteriores tiveram pela frente dois 
candidatos ao título, Porto e Benfi-
ca, e na última jornada foram à 
Maia somar os primeiros três pon-
tos. Logo à tarde temos, pois, um 
encontro a requerer a máxima 
concentração e onde a equipa con-
ta com os seus adeptos para tentar 
somar a totalidade dos pontos em 
disputa. 
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Ruesga oferece no último instante segunda vitória ao Sporting na ´Champions´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2018

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=95719f81

 
2018-09-22T16:20:05Z
 
O espanhol Carlos Ruesga marcou hoje o golo decisivo que deu ao Sporting a segunda vitória (22-23)
na Liga dos Campeões de andebol, diante do Chekhovskiye Medvedi, na Rússia, num encontro em que
esteve sempre em desvantagem.
 
Depois do triunfo (34-26) no pavilhão João Rocha, em Lisboa, frente aos macedónios do HC Metalurg,
os 'leões', orientados por Hugo Canela, voltaram a somar dois pontos no grupo C da competição, que
têm ainda os turcos do Besiktas, os dinamarqueses do Bjerringbro/Silkeborg e os eslovacos do Presov.
 No último lance do jogo o central espanhol 'leonino' desempatou a partida, ao marcar um livre de
nove metros em zona frontal à baliza, fazendo a bola passar ao lado da barreira russa para bater o
guardião adversário.   Durante os 60 minutos, o Sporting teve diversas dificuldades para se impor e
nunca conseguiu passar para a frente do marcador, chegando ao intervalo a perder por 14-10.  Na
segunda parte, os russos conseguiram manter as distâncias e gerir a vantagem, até que nos instantes
finais o Sporting recuperou e alcançou a vitória quando perdia por quatro golos de desvantagem (22-
18).
 
Lusa
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Sporting recupera de quatro pontos de desvantagem e vence na Rússia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2018

Meio: Diário de Notícias Online Autores: David Pereira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ce2273f6

 
2018-09-22T16:04:00Z
 
Leões estavam a perder por 18-22 a dez minutos do fim na visita ao Chekhovskie Medvedi. Duas
vitórias em outros tantos jogos na Liga dos Campeões de andebol
 
© Álvaro Isidoro / Global Imagens A equipa de andebol do Sporting alcançou uma vitória épica em
Chekhov, na Rússia, ao recuperar de uma desvantagem de quatro pontos nos últimos dez minutos. Na
visita ao Chekhovskie Medvedi, os leões perdiam por 10-14 ao intervalo e por 18-22 à entrada para os
últimos dez minutos, mas uma reta final irrepreensível ditou um triunfo por 23-22. A formação
orientada por Hugo Canela somou assim o segundo triunfo em outros tantos jogos no Grupo C da Liga
dos Campeões da EHF, depois de no dia 15 ter vencido os macedónios do Metalurg Skopje por 34-26,
no Pavilhão João Rocha.
 
David Pereira
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CCR Fermentões
recebe ISMAI
O CCR Fermentões, con-
junto que ascendeu, esta 
temporada, ao principal 

ABC/UMinho joga, esta noite, nos Açores

 pedro vieira da silva

O 
ABC/UMinho joga, 
hoje (21h00), nos 
Açores, com o Spor-
ting da Horta, em 

partida da 4.ª jornada do 
Andebol 1. À tarde, pelas 
16h00, no Pavilhão N.º 2 
da Luz, em Lisboa, o Ben-
fica recebe o Arsenal da 
Devesa, em partida an-
tecipada da 7.ª jornada da 
competição.

A turma treinada por 
Jorge Rito soma sete pon-
tos (duas vitórias e uma 
derrota), enquanto o con-
junto açoriano conquistou 
apenas um triunfo.

Os outros minhotos em 
prova que ainda não joga-
ram – CCR Fermentões 
e Arsenal da Devesa – jo-
gam entre hoje e amanhã.

A AC Fafe já disputou a 
partida relativa a esta ronda, 
tendo perdido, por 35-20,
no reduto do Sporting.

D
M

andebol 1

ABC/UMinho joga esta noite nos Açores
e Arsenal da Devesa com o Benfica na Luz

escalão do andebol luso, 
ainda não somou qualquer 
vitória nas duas partidas 
disputadas e espera, esta 
tarde, a partir das 18h00, 

andebol 1 (4.ª jornada)

Arsenal da Devesa em jornada dupla

O Arsenal da Devesa joga hoje com o Benfica, em par-
tida antecipada da 7.ª jornada. Eis as partidas relativas 
às quarta e sétimas jornadas do Andebol 1 (realizadas 
e por realizar):

Jogos de hoje
Artística de Avanca-Porto ....................................15h00 
Benfica-Arsenal da Devesa .................................16h00
Madeira SAD-Belenenses ....................................17h00 
CCR Fermentões-ADA Maia ISMAI .................18h00
SC Horta-ABC/UMinho ......................................21h00

Amanhã
Arsenal da Devesa-ISMAI ...................................17h00

Resultados
Boa Hora FC-Benfica ...........................................23-26
Sporting-AC Fafe ...................................................35-20

no seu reduto, diante do 
ISMAI, somar o primei-
ro triunfo no Andebol 1.  

O Arsenal da Devesa 
joga, hoje, com o Benfica 

(partida relativa à 7.ª jor-
nada), e amanhã, a partir 
das 17h00, no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, em Bra-
ga, com o Àguas Santas.

Será, pois, uma jorna-
da dupla para a turma de 
Braga, que procura o pri-
meiro sucesso (somou, até 
agora, três derrotas).
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Hugo Lima quer oferecer a primeira vitória 

no Funchal ao público madeirense. 

Madeira SAD defronta esta tarde 

candidato ao títul nacional' 
A\ -E3 

Décio Ferreira 
decioferreira@jm-madeira.pt  

Madeira SAD e 
Belenenses defrontam-se 
esta tarde no Pavilhão do 
Funchal a partir das 
17h00, num jogo que se 
prevê empolgante. 

,'"""N Madeira SAD defronta esta 
tarde no Pavilhão do Fun- 
chal a formação do Bele- 
nenses, em partida a con- 

‘.." tar para o Campeonato Di- 
visão 1. O embate está marcado 
para as 17h00, e o grande objetivo 
passa por dar continuidade aos 
bons resultados, depois da vitória 
alcançada na Maia, na última jor- 
nada. 

Hugo Lima, central da equipa 
madeirense, está ciente das difi- 
culdades que a formação do Res- 
telo acarreta, até porque, assegura, 
é um dos candidatos ao título. 

"O Belenenses vem de 3 vitórias 
seguidas, está uma equipa muito 
motivada e diferente das últimas 
épocas, porque adquiriu um con- 
junto de reforços de excelente 
qualidade, logo, é um dos grandes 
candidatos ao grupo A. Estamos 
a trabalhar bem para continuar 
a montar este novo Madeira SAD, 
sabemos que temos de defender 
muito bem, estarmos a um nível 
elevado para conseguir anular os 
bons valores individuais do Bele- 

nenses e assim poder estar mais 
próximo da vitória", afirmou o 
andebolista. 

Os madeirenses querem ofere- 
cer a primeira vitória no Funchal 
ao público, que muito tem apoiado 
a equipa. 

"Viemos de um bom jogo na 

Maia e não queremos ficar por 
aqui, lutaremos para garantir a 
nossa primeira vitória diante do 
nosso público, que muito apoio 
tem dado ao andebol da Madeira", 
disse o jogador. Refira-se que o 
Madeira SAD é o atual 9.9  classifi- 
cado com cinco pontos. Já o Be- 

lenenses segue na quarta posição 
com 9 pontos, os mesmos do ter- 
ceiro que dá pelo nome de FC 
Porto. A tabela é liderada pelo 
Sporting e pelo Benfica, com o 
mesmo número de pontos, um 
total de 12, após quatro jogos dis- 
putados. 
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Madeira SAD 
defronta candidato 
ao título  pag 32 
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1-• 

Campeonato Nacional, 
4.a jornada, Madeira Sad - 
Belenenses, 17h; 
Fermentões- Maia / ismai, 
18h, Horta -ABC, 21h; 
Avanca- FC Porto, 15h00 
Campeonato Nacional, 
jogo antecipado da 7.a 
jornada: Benfíca - Arsenal, 
16:00 
Liga dos Campeões, 1.3  
jornada, Grupo C: 
Chekhovskie Medvedi, Rus - 
Sporting, Por, 14h00 

Qualificação para a Liga 
dos Campeões, primeira 
eliminatória, 2.a mão: 
Nizhny Novgorod, Rus-FC 
Porto,15H00, em Nizhny 
Novgorod, Rus 

Campeonatos do Mundo 
de Ciclismo de Estrada de 
2018, a decorrer em 
Innsbruck, na Áustria 

1 Liga, 5.a jornada, Santa 
Clara - Rio Ave, 16:30; 
Marítimo- Belenenses, 19h; 
Setúbal • FC Porto, 21h00. 
II Liga 5a  Jornada : 
Oliveirense - FC Porto B, 
11h00; Arouca - Braga B, 
16h00; Penafiel - Cova 
Piedade, 17h; Benfica B - 
Varzim, 18h 
Liga Revelação, 6.a 
jornada: Académica - 
Feirense, 11h00, Cova da 
Piedade - Sporting, 11h00; 
Guimarães- Benfica,11h00; 
Belenenses - Marítimo, 
11h00;Estoril Praia - 
Desportivo das Aves, 11h00. 
Juniores A I Divisão, Zona 
Norte - 5a Jornada : Fc 
Porto-Boavista; 
Freamunde-Beira; Braga 
-Rio Ave; 
Leixões-Guimarães; 
Aves-Gil Vicente F.C. Paços 
Ferreira-Feirense 
Zona Sul: C.D. 
TondelaSporting,11h00; 
Setúbal-Estoril Praia; 
Alverca-Leiria; 
Académica-Belenenses; 
Marítimo-Alcanenense, 
16h.Jogos ás 15h, salvo as 
alterações indicadas 
Juniores B Série A: 5a 
Jornada : Palmeiras-Rio Ave, 
11h,Série B:S.C. 
Espinho-Vildemoinhos, 
17h30, Série B: F.C. Paços 
Ferreira- Aves,11h00; Rio 
Ave-Dragon Force, 15h00 
Juniores C - Série A - 
Jornada; 
Cachão-Barroselas, 

' 16h,Série B: F.C. Paços 
Ferreira- Aves, 11h00; Rio 
Ave-Dragon Force, 15h00 
Série E: 

' Sporting-Académica, 
16h, Série F: 
Portimonense- 
Juventude, 16h 

1 Divisão 2.a jornada, 
Sporting de Braga - Leões 
Porto Salvo, 16H00, Benfica 
- Futsal Azeméis, 18h00, 
Modicus • Viseu 2001, 
18h00, Burinhosa - Fundão, 
18h00, Belenenses- Rio 
Ave, 18h30, Quinta dos 
Lombos - Eléctrico, 18h30. 
5.3  edição da Supertaça 
de Futsal Feminino: SL 
Benfica - Novasemente, 
17h00, Pavilhão Eng Jorge 
Anjinho 

Portugal Masters, a 
decorrer no Dom Pedro 
Victoria Golf Course 

Termina Campeonato da 
Europa de sub-20 
masculinos, no Pavilhão 
de Monserrate, em Viana do 
Castelo.Jogo de atribuição 
5.°/6.°, 17h00. Jogo de 
atribuição 3.°/4.°, 19h00, 
Final, 21h00. 

Nacional de Velocidade, 
4.a e última prova, no 
circuito do Estoril (Estoril 
III), até 23. 

Final do Nacional 
2017/18, Agronomia - 
Belenenses,14H00, no 
Campo A do Complexo 
Desportivo Nacional do 
Jamor 

Mundial de surf para 
veteranos, na praia de Santa 
Bárbara, na Ribeira Grande, 
Açores até 23. 

5.° Open de Azeméis, no 
court principal do Clube de 
Ténis de Azeméis, até 29. 
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SPORTING PROCURA 
TRIUNFO NA DESLOCAÇA0 À RÚSSIA 
O Sporting defronta hoje o Chekhovskie 
Medvedi na segunda segunda do Grupo C da 
Liga dos Campeões. Depois de vencer o AC 
Fafe (35-20) na quarta jornada do campeona-
to, o campeão português deslocou-se à Rússia 
para procurar o segundo triunfo na Europa, já 
que na primeira jornada venceu na receção 
aos macedónios do Metalurg, ocupando o 
segundo lugar no grupo, atrás dos dinamar-
queses do Bjerringbro-Silkeborg. 

Página 21



A22

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 6,47 x 4,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76868776 22-09-2018

TIAGO PEREIRA VENCE E 
JOSÉ.  COSTA MARCA NA PROLIGUE 
Vários andebolistas portugueses estiveram 
em ação na segunda jornada da Proligue 
francesa, comTiago Pereira, Hugo Freitas e 
Ricardo Candeias a triunfarem e José Costa a 
marcar quatro golos. Resultados: Nice-
Cherbourg (Hugo Freitas), 29-30; Stras-
bourg-Selestat (Tiago Pereira,1), 27-32; 
Chartres (Ricardo Candeias)-Nancy (José 
Costa, 4), 29-28. 

Página 22



A23

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 46

  Cores: Cor

  Área: 8,74 x 13,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76868234 22-09-2018

ANDEBOL - Uga dos Campeões (Fase de 
Grupos) - Grupo C - Chekhokie Medvedi-Sporting 
(14). 
1? Divisão Nacional (1.• Fase) - Avança-F. C. 
Porto (15), Benfica-Arsenal Devesa (16), Madeira 
SAD-Belenenses (17), Fermentões-Maiartsmal (18), 
Sp. Horta-ABC (22). 
BASQUETEBOL - Liga dos Campeões (1." Ronda 
de Qualificação - Mão) - Nizhny Novgorod-F. 
C. Porto (15). 
FUTEBOL - Uga - Santa Clara-Rio Ave (16.30). 
Maritimo-Belenenses (19), V. Setúbal-F. C. Porto 
(21). 
UgaPro - Oliveirense-F. C. Porto B (11).Arouca-
-Braga B (16), Perrahel-Cova Piedade (17), Benfica 
B-Varzim 118). 
Uga Revelação (Sub-23 1.• Fase) - Académica-
-Feirense. Cova Rodada-Sporting, Estoril-Aves, 
Belenenses-Maritimo. Jogos às 11 horas. 
Juniores A -1.• Divisão Nacional (1? Fase) -
Zona Norte - Frearnunde-Beira-Mar, Aves-Gil 
Vicente, P Femoira-Feirense Laureies-V. Guimarães, 
Braga-Rio Ave, F. C. Porto-Boavista Zona Sul - 
Tondela-Sporong (11), Académica-Belenenses. 
Maribmo-Alcanenense (16), V. Setúbal-Estoril, 
Alverca-U. Leiria. Jogos às 15 horas. 
Juniores A - Divisão Nacional (1." Fase) -

'Série A - Famalicão-Barroselas, VIzela-Moreirense, 
Mana Fonte-Caçador Taipas, Bragança-Chaves, 
Varzim-Merelinense (Campo 1 Mun. Póvoa Varzim). 
Série B - Trotense-Padroense, Cesarense-
-Abambres, Arnarante-Sp. Lamego, U. 
Nogueirense-Nacional, Sp. Espinho-Ponatiel. Série 
C - Sabugal-Obveirense, Eirense-Ac. Vseu. Naval 
1893-Gatanha. BC Branco-Lus. Viidemoinhos, Sp. 
Pombal-Anadia. Série 0 • Portalegrense-
-Marinliense, Sacavenense-Sintrense, Louras-
-Moçarriense, Torreense-Vilatranquense. G. 
Alcobaça -Real. Série E • Linda-a-Velhafarense. 
Olhanonselouretano, Barreirense-Juv. Evoca, Casa 
Pla-Amora.Pinhalnovense-Cleiras. Jogos às 15 
horas. 
Juniores 8 (1.• Fase) - Série A - Palmeiras-Rio 
Ave (11). Serie l3 - Sp. Espinho-Lus.Vildernoinhos 
(17.30). Série D V. Setúbal-Olhanense (16 - Mun 
Palmela). 
Juniores C (1? Fase) - Série A - Cachão-Braga 
(16). Série B - P Ferreira-Aves 111L Rio Ave-Oragon 
Force (15). Série E • Sporting-Ac. Santarém (16). 
Série F - Portimonense-Juv. Évora (16). 
A.F. Algarve - Divisão - Ouarteirense-Imortal. 

Guia-Silves. Almansilense-lusir V.R.StAnt, 11 
Esperanças-Lagoa. Moncarapachense-
-Messinense. Esperança Lagos-Ouarteira Jogos às 
15 horas. 
A. F. Porto - Divisão de Elite (1." Fase) - Série 2 
- Aliados-Nun'Alvares (16). 

Divisão (1.• Fase) - Série 2 - Lousada B-
-Custosa (16), Aliados 8-Torrados (16). 
2.• Divisão (1.• Fase) - Série 1 - Peralta B-Gervide 
(16), Codessos-Desp. Campo Uno (16), M. G. 
Costa-Sp. Cruz (16 - Bougadense), Ferreira-
-Vandoma (16), Leões Seroa-Pedras Rubras B (16), 
Série 2 - Varziela-Paços Gaio» (16), Avelada-Boim 
(16), Airões-Lagoas (16), Nespereira-Calçada 
Oldrões (16). 
Juniores - Divisão (1." Fase) - Série 1 - 
Avintes-Pedras Rubras, Leça-01. Douro (CD Lavra). 
Das() Laça Bailo-Balasar, Infesta-Boavista, Rio Ave-
-Padroense (17), Leixões-Foz (13 - Lus. Santa 
Cruz), Colmbrões-Candeio, Salgueiros-Candal (CD 
Campanhã). Série 2 - Gondomar-A. Gandra. 
Felgueiras-Paredes. P. Ferreira-Sousense (13), Sp. 
Rio Tinto-Tirsense. E. Fanzeres-S. Marbnho, 
Lanada-Marco 09,Aliados-Vila Boa Bispo (13), 
Nogueirense-Amarante 113). Jogos às 16 horas. 
infantis -1! Divisão (1? Fase) - Série 1 - 
Gondomar-Coimbrões (14), Foz-VarzIm (14), Grijó-
-Rio Ave (16), Dragon Force-Valadares Gaia (15), 
Trotense-Boavista (13), E Fanzeres-Maia Lidador 
(14), Laça-Avintes (Mun. Laça Palmeira), 
Salgueiros-Candal (14.15 - CD Campanhã). Série 2 
- Amarante-Aliados (17.30), Freamunde-Aves (13). 
Marco OBAlpendorada, Valcuguense-Penafiel, P. 
Ferreira-Col. Ermesinde (17.15), Barrosas-Lixa, 
Calçada Oldrões-Alfenense, S. Mantinha-Paredes. 
Jogos às 16 heras. 
FUTEBOL FEMININO - Torneio de Apuramento 
Europeu 2019 (Sub-17) - Grupo 6 • Bélgica-
-Turquia 115 - Mun. 22 JunhorFamallcão), Portugal-
-Andorra (17 - Est. Cidade Barcelos). 
RffSAL - Liga (1." Fase) - Braga-L Porto Salvo 
(16), Modlcus•VLseu 2001 (18), Burinhosa-Fundão 
(18), Belenenses-Rio Ave (18.30). Quinta Lombos-
-Eléctrica (18.30). 
HÓQUEI EM PATINS - Campeonato Europeu de 
sub-20 - Ap. 5." e - Suiça-Inglaterra (17). Ap. 
3° e 4." - Portugal-Alemanha (19). Anal - Espanha-
-dália (21). Jogos no pavilhão de Monserrate, em 
Viana do Castelo. 
RÂGUEBI -1! Divisão Nacional - Final 2017/18 - 
Agronomla-Beienenses (13.30). 

Página 23



A24

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 5,22 x 14,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76869370 22-09-2018 | Ataque

Sporting quer 
dar seguimento 
ao bom arranque 
na Champions 

ANDEBOL Após a entrada triunfan-
te na Liga dos Campeões, com a vi-
tória sobre o Metalurg Skopje, da 
Macedónia, por 34-26 (foto), o 
Sporting procura o segundo triun-
fo consecutivo na competição. 

Os bicampeões nacionais jogam 
hoje [14 horas] na Rússia e pela 
frente vão ter o Chevkhovskiye 
Medvedi, adversário que na pri-
meira jornada do Grupo C foi der-
rotado pelo Bjerringbro/Silke-
borg, da Dinamarca, por 39-28. 

As duas equipas já foram adver-
sárias na edição anterior da Liga 
dos Campeões, registando-se uma 
vitória para cada lado. • A.G. 
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Andebol: Sporting volta a vencer na Champions e é líder
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2018

Meio: Mais Futebol Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c3a72266

 
2018-09-22T04:06:02.288
 
Leões foram à Rússia bater o Chekhovskie Medvedi por 23-22
 
A equipa de andebol do Sporting continua em grande nível e este sábado foi à Rússia bater o
Chekhovskie Medvedi por 23-22, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.
 
Os leões estiveram a perder, mas acabaram por uma recuperar de uma vantagem de cinco golos e
fecharam o jogo com uma vantagem curta (23-22), mas que lhes permite assumir o comando do
grupo.
 
Com dois jogos disputados, a equipa de Alvalade soma quatro pontos antes de, na próxima semana,
receber os dinamarqueses do Bjerringbro-Silkeborg.
 
Redação Maisfutebol
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Andebol: Sporting vence no último segundo na Champions e é líder
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2018

Meio: Mais Futebol Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=37b50035

 
2018-09-22T04:06:00.000
 
Leões foram à Rússia bater o Chekhovskie Medvedi por 23-22
 
A equipa de andebol do Sporting continua em grande nível e este sábado foi à Rússia bater o
Chekhovskie Medvedi por 23-22, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.
 
Depois do triunfo (34-26) no pavilhão João Rocha, em Lisboa, frente aos macedónios do HC Metalurg,
os leões, orientados por Hugo Canela, voltaram a somar dois pontos no Grupo C da competição, que
têm ainda os turcos do Besiktas, os dinamarqueses do Bjerringbro/Silkeborg e os eslovacos do Presov.
 
No último lance do jogo o central espanhol leonino desempatou a partida, ao marcar um livre de nove
metros em zona frontal à baliza, fazendo a bola passar ao lado da barreira russa para bater o guardião
adversário.
 
Durante os 60 minutos, o Sporting teve diversas dificuldades para se impor e nunca conseguiu passar
para a frente do marcador, chegando ao intervalo a perder por 14-10.
 
Na segunda parte, os russos conseguiram manter as distâncias e gerir a vantagem, até que nos
instantes finais o Sporting recuperou e alcançou a vitória quando perdia por quatro golos de
desvantagem (22-18).
 
Veja o vídeo do golo decisivo apontado por Carlos Ruesga:
 
 
Último segundo da partida. Última oportunidade para vencer. @CRuesga11 pega na bola e faz
magia!!!#AndebolSCP #VeluxEHFCL pic.twitter.com/JqN8nNYIBg
 
- Sporting CP - Andebol (@AndebolSCP) 22 de setembro de 2018
 
Redação Maisfutebol
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Andebol: Sporting vence no último segundo e lidera Champions (vídeo)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2018

Meio: Mais Futebol Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aa3ac5de

 
2018-09-22T04:06:00.000
 
Leões foram à Rússia bater o Chekhovskie Medvedi por 23-22
 
A equipa de andebol do Sporting continua em grande nível e este sábado foi à Rússia bater o
Chekhovskie Medvedi por 23-22, em jogo da segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões,
decidido de forma dramática no último lance do jogo.
 
Depois do triunfo (34-26) no pavilhão João Rocha, em Lisboa, frente aos macedónios do HC Metalurg,
os leões, orientados por Hugo Canela, voltaram a somar dois pontos no Grupo C da competição, que
têm ainda os turcos do Besiktas, os dinamarqueses do Bjerringbro/Silkeborg e os eslovacos do Presov.
 
No último lance do jogo o central espanhol leonino desempatou a partida, ao marcar um livre de nove
metros em zona frontal à baliza, fazendo a bola passar ao lado da barreira russa para bater o guardião
adversário.
 
Durante os 60 minutos, o Sporting teve diversas dificuldades para se impor e nunca conseguiu passar
para a frente do marcador, chegando ao intervalo a perder por 14-10.
 
Na segunda parte, os russos conseguiram manter as distâncias e gerir a vantagem, até que nos
instantes finais o Sporting recuperou e alcançou a vitória quando perdia por quatro golos de
desvantagem (22-18).
 
Com o segundo triunfo em igual número de jogos, a equipa de Hugo Canela lidera o grupo com quatro
pontos, só podendo ser apanhado por uma das equipas que se defrontam também neste sábado -
Bjerringbro/Silkeborg e Presov.
 
Veja o vídeo do golo decisivo apontado por Carlos Ruesga:
 
 
Último segundo da partida. Última oportunidade para vencer. @CRuesga11 pega na bola e faz
magia!!!#AndebolSCP #VeluxEHFCL pic.twitter.com/JqN8nNYIBg
 
- Sporting CP - Andebol (@AndebolSCP) 22 de setembro de 2018
 
Redação Maisfutebol
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Andebolista do Sporting marca golaço nunca visto no último segundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2018

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1296cc4a

 
2018-09-22 16:46:31+01:00
 
Carlos Ruesga deu a vitória à formação portuguesa com um golo que levou os companheiros ao
êxtase.
 
Incrível. É a melhor descrição que conseguimos arranjar para o golo de Carlos Ruesga no Sporting-
Medvedi, a contar para a 2.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões em andebol.
 
Depois de estar a perder por 10-14 ao intervalo, os leões conseguiram recuperar e conseguiram
vencer os russos com este golaço de Ruesga no último segundo de jogo.
 
Uma execução fenomenal! Vejas as imagens
 
Notícias Ao Minuto
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Ruesga dá vitória ao Sporting na Liga dos Campeões
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22 de Setembro de 2018, 17:07
 
"Leões" surpreenderam (22-23) Chekhovskiye Medved, na Rússia, recuperando de uma desvantagem
de quatro golos nos instantes finais.
 
Foto
    
     
  
 
     
     dr
 
O espanhol Carlos Ruesga marcou este sábado o golo decisivo que deu ao Sporting a segunda vitória
(22-23) na Liga dos Campeões de andebol, diante do Chekhovskiye Medvedi, na Rússia, num encontro
em que esteve sempre em desvantagem.
 
Depois do triunfo (34-26) no pavilhão João Rocha, em Lisboa, frente aos macedónios do HC Metalurg,
os "leões", orientados por Hugo Canela, voltaram a somar dois pontos no grupo C da competição, que
têm ainda os turcos do Besiktas, os dinamarqueses do Bjerringbro/Silkeborg e os eslovacos do Presov.
 
No último lance do jogo o central espanhol "leonino" desempatou a partida, ao marcar um livre de
nove metros em zona frontal à baliza, fazendo a bola passar ao lado da barreira russa para bater o
guardião adversário.
 
Durante os 60 minutos, o Sporting teve diversas dificuldades para se impor e nunca conseguiu passar
para a frente do marcador, chegando ao intervalo a perder por 14-10.
    
   
       
      
      
      
      
     
     
      PUB
 
Na segunda parte, os russos conseguiram manter as distâncias e gerir a vantagem, até que nos
instantes finais o Sporting recuperou e alcançou a vitória quando perdia por quatro golos de
desvantagem (22-18).
 
Lusa
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Sporting na Rússia 
R Depois de ter vencido na 
quinta-feira o Fafe para o cam-
peonato, o Sporting entra já hoje 
em ação, no terreno dos russos 
do Chekhovskiye Medvedí, na 2' 
jornada do Grupo C da Liga dos 
Campeões. Os leões, que vence-
ram na estreia da prova diante do 
Metalurg, defrontam um adver-
sário que bem conhecem da 
temporada anterior. "O conhe-
cimento cio adversário poupa-
nos, em parte, algum tempo de 
preparação. Apesar de já os ter-
mos defrontado na época passa - 
da, o estilo dejogo mantém se, o 
treinador também, a equipa base 
é a mesma. Isso faz com que pos - 
samos acelerar alguns proces-
sos", comentou o técnico Hugo 
Canela, que rejeitou pensar já no 
clássico frente ao FC Porto na 
próxima quarta - feira. 

LIGA DOS CAMPEOES (GRUPO C) 
2.,  jornada 

C. MEDVEDI 14h00 SPORTING 

TA1 RAN 17h00 SILKEBORG 

METALURC amanhã BFSIKTAS 

ANDEBOL 1 
jornada 

AVANCA 15h00 FC PORTO 

MADEIRA SAD 16h00 BELENENSES 

BENFICA 16h00* ARSENAL 

FERMENTÕES 18h00 MAIA ISMAI 

SP. HORTA 22h00 ABC 

ARSENAL amanhã Á. SANTAS 

SPORIIN6 35-20 FAFE 

BOA HORA 23-26 BENFICA 

'JOGO ANTECIPADO DA 74  JORNADA 

Entretanto, o campeonato 
prossegue hoje, com Benfica e FC 
Porto em ação: as águias rece-
bem o Arsenal e os dragões visi-
tam o reduto do Avanca. 
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FC Porto com vitória clara diante do Avanca
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17:58
 
Triunfo forasteiro dos dragões por 22-36
 
O FC Porto venceu de forma categórica na visita ao Avanca por 22-36, na quarta jornada do
Campeonato Nacional de andebol. Os dragões entraram a todo o gás e ao intervalo já venciam por
uma diferença de 10 golos (10-20). Na segunda parte, os azuis e brancos abrandaram um pouco o
ritmo e terminaram a segunda parte com um parcial de 12-16.
 
O FC Porto, vice-campeão nacional, partilha a liderança com Benfica e Sporting, todos com quatro
vitórias. Na próxima jornada há jogo grande com os dragões a receberem, no Dragão Caixa, o
campeão em título Sporting.
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Sporting triunfa na Liga dos Campeões
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Leões visitaram os russos do Medvedi e venceram por 1 golo de diferença
 
O Sporting continua invicto na Liga dos Campeões. Depois de superarem em casa o Metalug, na
primeira jornada do Grupo C, os leões foram este sábado à Rússia bater o Medvedi, por 23-22 (ao
intervalo perdiam por 14-10), na segunda jornada da fase de grupos da prova.
 
Épico!!! #AndebolSCP #VeluxEHFCL #DiadeSporting pic.twitter.com/pFdHmwdB6A
 
- Sporting CP - Andebol (@AndebolSCP) 22 de setembro de 2018
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Ruesga oferece no último instante segunda vitória ao Sporting na `Champions`
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Lusa
Comentários
22 Set, 2018, 16:27
 
| Outras Modalidades
 
O espanhol Carlos Ruesga marcou hoje o golo decisivo que deu ao Sporting a segunda vitória (22-23)
na Liga dos Campeões de andebol, diante do Chekhovskiye Medvedi, na Rússia, num encontro em que
esteve sempre em desvantagem.
 
Depois do triunfo (34-26) no pavilhão João Rocha, em Lisboa, frente aos macedónios do HC Metalurg,
os 'leões', orientados por Hugo Canela, voltaram a somar dois pontos no grupo C da competição, que
têm ainda os turcos do Besiktas, os dinamarqueses do Bjerringbro/Silkeborg e os eslovacos do Presov.
 
No último lance do jogo o central espanhol 'leonino' desempatou a partida, ao marcar um livre de
nove metros em zona frontal à baliza, fazendo a bola passar ao lado da barreira russa para bater o
guardião adversário.
 
Durante os 60 minutos, o Sporting teve diversas dificuldades para se impor e nunca conseguiu passar
para a frente do marcador, chegando ao intervalo a perder por 14-10.
 
Na segunda parte, os russos conseguiram manter as distâncias e gerir a vantagem, até que nos
instantes finais o Sporting recuperou e alcançou a vitória quando perdia por quatro golos de
desvantagem (22-18).
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
2018-09-22T16:27:00+01:00
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Ruesga oferece no último instante a segunda vitória ao Sporting na Champions
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No último lance do jogo o central espanhol 'leonino' desempatou a partida, ao marcar um livre de
nove metros em zona frontal à baliza.
 
O espanhol Carlos Ruesga marcou hoje o golo decisivo que deu ao Sporting a segunda vitória (22-23)
na Liga dos Campeões de andebol, diante do Chekhovskiye Medvedi, na Rússia, num encontro em que
esteve sempre em desvantagem.
 
Depois do triunfo (34-26) no pavilhão João Rocha, em Lisboa, frente aos macedónios do HC Metalurg,
os 'leões', orientados por Hugo Canela, voltaram a somar dois pontos no grupo C da competição, que
têm ainda os turcos do Besiktas, os dinamarqueses do Bjerringbro/Silkeborg e os eslovacos do Presov.
 
No último lance do jogo o central espanhol 'leonino' desempatou a partida, ao marcar um livre de
nove metros em zona frontal à baliza, fazendo a bola passar ao lado da barreira russa para bater o
guardião adversário.
 
Durante os 60 minutos, o Sporting teve diversas dificuldades para se impor e nunca conseguiu passar
para a frente do marcador, chegando ao intervalo a perder por 14-10.
 
Na segunda parte, os russos conseguiram manter as distâncias e gerir a vantagem, até que nos
instantes finais o Sporting recuperou e alcançou a vitória quando perdia por quatro golos de
desvantagem (22-18).
 
Sportinforma / Lusa
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