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1. (PT) - Diário As Beiras, 14/06/2014, A Taça de Portugal em Andebol de Cadeira de Rodas (ACR7 , 7x7)
disputa-se...

1

2. (PT) - Jogo, 14/06/2014, Boavista prepara o regresso 2

3. (PT) - Público, 14/06/2014, Esquerda a uma mão reina na relva 3
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A1

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 6,33 x 2,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54369478 14-06-2014
6 A Taça de Portugal em Andebol de 
Cadeira de Rodas (ACR7 – 7x7) disputa-se 
hoje, a partir das 09H00, no pavilhão “os 
Marialvas”, em Cantanhede. A equipa do 
desporto adaptado – Rovisco Pais será a 
anfitriã.     
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A2

  Tiragem: 32916

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 22,16 x 11,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54369562 14-06-2014
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A3

  Tiragem: 34107

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 43

  Cores: Cor

  Área: 10,77 x 30,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54367366 14-06-2014

Feliciano López festeja triunfo sobre Berdych

Dos oito tenistas apurados para as 

meias-fi nais dos dois torneios ATP 

que se realizam esta semana em rel-

va, cinco batem a esquerda a uma 

mão: Roger Federer e Philipp Ko-

hlschreiber em Halle; Stanislas Wa-

wrinka, Grigor Dimitrov e Feliciano 

López no Queen’s. López esteve em 

destaque pois derrotou Tomas Ber-

dych na relva do clube londrino, na 

sua primeira vitória sobre um top 10 

nos últimos 11 meses.

Berdych (6.º no ranking) tem cul-

pas próprias, pois cedeu o set ini-

cial e, no tie-break do segundo, não 

aproveitou quatro set-points, antes 

de capitular com uma dupla-falta. 

“A 6/3, pensei que estava acabado. 

Tive sorte, pois naquele momento 

estava a defender-me e ele a bater 

muito forte com a direita”, admitiu 

López (29.º), depois de vencer Ber-

dych, por 6-4, 7-6 (9/7).

O espanhol de 32 anos, três ve-

zes quarto-fi nalista em Wimbledon 

(2005, 2008 e 2011,) somou a 50.ª 

vitória sobre relva e, nas meias-fi nais, 

tem como adversário outro checo, 

Radek Stepanek, que confi rmou a vi-

tória sobre Andy Murray afastando, 

por 1-6, 6-3 e 6-2, o sul-africano Kevin 

Anderson (18.º).

Na outra meia-fi nal, Wawrinka (3.º) 

defronta Dimitrov (13.º), que benefi -

ciou da desistência de Alexandr Dol-

gopolov. Já o suíço serviu a grande 

nível (10 ases, quatro pontos cedidos 

Esquerda 
a uma mão 
reina na relva

no primeiro serviço e nenhum break-

point enfrentado) para ultrapassar o 

australiano Marinko Matosevic, por 

7-5, 6-3.

Em Halle, Federer qualifi cou-se 

sem entrar no court já que o chinês 

Yen-Hsun Lu (48.º), desistiu lesiona-

do nas costas. Nas meias-fi nais, o nú-

mero quatro do ranking defronta Kei 

Nishikori (12.º), com quem perdeu os 

dois últimos duelos. O japonês salvou 

os cinco break-points que enfrentou 

no embate com Steve Johnson, para 

vencer, por 6-1, 7-6 (7/4).

Mais trabalho teve Kohlschreiber 

para ultrapassar Dustin Brown, res-

ponsável pela eliminação de Rafael 

Nadal. O alemão recuperou de 2/5 no 

tie-break e salvou cinco match-points, 

antes de festejar ao fi m de 2h11m: 6-4, 

5-7 e 7-6 (18/16).

“Penso que nunca tinha dispu-

tado um terceiro set tão longo. Foi 

uma mera guerra de nervos”, disse 

o campeão de 2001. Nas meias-fi nais, 

Kohlschreiber defronta o colombia-

no Alejandro Falla, que deixou pelo 

caminho o alemão Peter Gojowczyk: 

7-6 (7/4), 7-6 (7/2).

 Na divisão inferior, Gastão Elias 

(168.º) joga hoje as meias-fi nais do 

challenger de Blois, depois de vencer 

o francês Vincent Millot (222.º), por 

4-6, 6-2 e 7-5, após mais de duas ho-

ras de jogo.

No future de Binche (Bélgica), tam-

bém em terra batida, Frederico Silva 

(519.º) também se qualifi cou para as 

meias-fi nais. O tenista de 19 anos eli-

minou o belga Yannick Vandenbulcke 

(685.º), por 6-2, 6-4, e vai defrontar 

o sobrinho de NIkolay Davydenko, 

Philip (956.º).

Hoje, tem início o qualifying do 

ATP 250 de Den Bosch, onde João 

Sousa é o primeiro cabeça-de-série 

e fi cou isento da ronda inicial.

SUZANNE PLUNKETT/REUTERS

Ténis
Pedro Keul

Feliciano López eliminou 
Tomas Berdych em Queens 
e Roger Federer defronta 
Kei Nishikori em Halle
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