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A2 FC Porto bate Meshkov Brest (29-28) e soma quarta vitória na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-10-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://abola.pt/nnh/ver.aspx?id=577381

 
O FC Porto levou de vencida, no Pavilhão Dragão Caixa, o Meshkov Brest (29-28), da Bielorrússia, em
partida relativa à quinta jornada do Grupo C da Taça EHF, Liga dos Campeões de andebol. Os dragões
somaram a quarta vitória na prova e mantêm-se na liderança do grupo. Gilberto Duarte, com cinco
golos, foi o melhor marcador da equipa azul e branca no encontro. Na próxima jornada, a formação de
Ricardo Costa desloca-se, no dia 24 deste mês, à Bielorrússia para defrontar o Meshkov.
 
 17-10-2015
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FC Porto continua invicto no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-10-2015

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/37096/fc_porto_continua_invicto_no_andebol

 
Campeão tem um jogo a menos e está atrás do Benfica neste momento 8ª Jornada Maia/ISMAI 36-38
ABC Braga Fafe 18-34 FC Porto Benfica 29-23 Madeira SAD Avanca 28-30 Passos Manuel Belenenses
23-27 Águas Santas Classificação 1- Benfica 22 pontos 2- FC Porto 21 (-1 jogo) 3- ABC Braga 20 4-
Sporting 19 (-1 jogo) 5- Madeira SAD 18 (+1 jogo) 6- Águas Santas 16 7- Passos Manuel 15 8-
Avanca 13 (-1 jogo) 9- Fafe 12 (+1 jogo) 10- Maia/ISMAI 11 11- Belenenses 10 12- SC Horta 7 (-3
jogos) Jogos em atraso 4ª Jornada SC Horta - FC Porto Dia 19-10 às 21h 8ª Jornada Sporting - SC
Horta Dia 21-10 às 21h 1ª Jornada Avanca - SC Horta Dia 07-11 às 18h Melhores Marcadores 1- Pedro
Cruz (Águas Santas) 74 golos 2- Cláudio Pedroso (Madeira SAD 64 3- Pedro Portela (Sporting) 58 4-
Pedro Sequeira (Passos Manuel) 51 5- Frankis Marzo (Sporting) 47 Próxima Jornada (9ª) Dia 24-10
Madeira SAD 36-29 Fafe (realizado no dia 11 de Outubro) FC Porto - Belenenses (dia 21 de Outubro às
21h) ABC Braga - Sporting Águas Santas - Avanca Passos Manuel - Maia/ISMAI SC Horta - Benfica
 
 18 Out, 2015 - 00:33
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FC Porto fez história no andebol em cinco minutos ´impróprios para cardíacos´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-10-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=94daa7ea

 
17-10-2015 23:52
 
 Champions League: vitória histórica mantém FC Porto no rumo da Europa.
 
 Jogo europeu de andebol no Dragão Caixa
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto venceu esta tarde o HC Meshkov Brest por 29-28 em jogo da quinta jornada do grupo C
da fase de grupos da Champions League. Ao intervalo, a equipa de Ricardo Costa seguia
confortavelmetne na frente (16-11), depois de ma primeira parte em que foi claramente superior à
equipa que viajou desde a Bielorrússia.
 
 De facto, foi um jogo que tão cedo sairá da memória de todos os que lotaram o Dragão Caiza e
assistiram pela transmissão em direto do Porto Canal. Uma primeira parte de muito beom nível
permitiu que o FC Porto fosse construindo uma vantagem sólida e clara, chegando ao intervalo a
vencer por cinco golos (16-11).
 
 Mas, no início da segunda parte, com ataques muito precipitados, o FC Porto permitiu que os
bielorrusos, equipa de elevada qualidade e compleição física, fizesse um parcial de 2-6 e se
aproximasse no marcador (18-18). O FC Porto tremeu um pouco e valeu então o sempre inestimável
apoio do seu público, como aliás reconheceria no final da partida o treinador Ricardo Costa - Sem eles,
tenho a certeza absoluta que hoje não teríamos ganho , referiu, em tom de agradecimento ao público
o técnico portista. Depois de empatarem a 19 aos 40 minutos, os bielorrussos como que tomaram
conta do marcador e só a quatro minutos do fim Gustavo Rodrigues colocaria o FC Porto de novo na
frente do marcador (27-26). Mas não seria de forma definitiva já que o Meshkov ainda marcou o 27-
28, a dois minutos do fim. E foi de novo Gustavo Rodeigues a empatar a aprtida para António Areia, a
20 segundos do fim, a fazer o 29.º e último golo do FC Porto que ditaria uma importantíssima vitória
que coloca o FC Porto na liderança do grupo C, de parceria com o Naturhouse La Rioja que, nesta
jornada, foi vencer ao recinto do Vojvodina por 26-31.
 
 Portugueses e bielorrusos voltam a encontrar-se daqui a oito dias, desta feita na Bielorrússia.
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A21

Diário de Noticias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Diário de Notícias Online

URL:

http://www.dn.pt/desporto/interior/fc_porto_vence_pela_quarta_vez_na_liga_dos_campeoes__4840589.html

 
Dragões bateram por um golo de diferença o Meshkov Brest (29-28), da Bielorússsia, num jogo da
quinta jornada do Grupo C, mantendo-se na frente da classificação O FC Porto obteve este sábado
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
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. Os 10
minutos iniciais foram equilibrados, mas, depois, o FC Porto partiu para uma grande exibição,
mostrou-se eficaz no ataque, seguro na defesa, com o guarda-redes Quintana, mais uma vez, em bom
plano, e adiantou-se no marcador. Nesse período, os portistas chegaram a ter períodos brilhantes, ao
mesmo tempo que o Meshkov foi uma equipa sem ideias e várias vezes surpreendida pelo veloz
contra-ataque adversário, quase sempre materializado com golos. O segundo tempo mostrou um
Meshkov diferente, para muito melhor, a vários níveis, ao passo que o FC Porto entrou
desconcentrado. A vantagem de cinco golos que o FC Porto obteve até ao intervalo desapareceu e os
bielorussos, com Stojkovic ao mais alto nível, empataram a 19, deixando em aberto o resultado final.
Animado, o Meshkov manteve a pressão, liderou o marcador até bem perto do fim e deu até a
sensação de que poderia mesmo ganhar um encontro que ao intervalo parecia perdido. Gustavo
Rodrigues, com muito coração, e António Areia, com um golo já nos segundos finais, acabaram por ser
decisivos e garantir os dois pontos para os campeões nacionais. 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. Jogo o Dragão Caixa, no Porto. FC Porto - Meshkov Brest, 29-28. Ao intervalo: 16-11.
Sob a arbitragem da dupla Jan Erik Leandersson e Mikael Lindroos, da Finlândia, as equipas alinharam
e marcaram: - FC Porto: Quintana(gr), Ricardo Moreira (3), Cuni Morales (3), Alexis Borges (2),
Daymaro Salina (2), Gilberto Duarte (5), Nuno Roque (1), Hugo Santos (4), Rui Silva (3), Nuno
Gonçalves, Gustavo Rodrigues (3), Jordan Pitre (1) , Kasal (1), António Areia (1), Miguel Martins e
Hugo Laurentino (gr). Treinador: Ricardo Costa. - Meshkov Brest: Charapenka, Rutenka (2),
Kristopans (3) Nikulenkau (3), Stojkovic (9), Razgor (1), Atman (1), Babichev (3), Shumak, Vukic (2),
Kamyshyk, Manojlovic (2), Baranau, Shylovich (2), Tioumentsev e Patotski (gr). Treinador: Sergey
Bebeshko. Marcha do marcador: 2-2 (5 minutos), 4-4 (10), 8-5, (15), 9-7, (20), 13-9 (25) e 16-11
(intervalo). 18-15 (35), 19-19 (40), 21-22 (45), 23-24 (50), 26-26 (55) e 29-28 (final). Assistência:
Cerca de 2.000 espetadores.
 
 17 DE OUTUBRO DE 201522:04
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A22

Andebol: ABC derrota Ruislip Eagles por 51-18
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=794889

 
HOJE às 17:57
 
 O ABC  esmagou  os ingleses do Ruislip Eagles, alcançando uma goleada histórica de 51-18, e já está
praticamente na terceira eliminatória da Challenge Cup de andebol, apesar de ainda jogar no domingo
a segunda mão.
 
 Raramente ter-se-á visto tamanho desnível entre uma equipa portuguesa e uma estrangeira, sendo
que a turma britânica é, assumidamente, um conjunto amador. A diferença de golos (33) diz tudo
sobre o jogo, que foi pouco mais do que um 'treino' para o ABC.
 
 Aos dez minutos, os academistas já venciam por 11-02 e, ao intervalo, por 27-08, 19 golos a mais
que faziam prever uma segunda parte no mesmo registo, o que se verificou, sendo que, fruto das
muitas facilidades - juntou-se a quebra física às já limitadas capacidades inglesas -, o ABC acabou por
falhar algumas clamorosas situações de golo.
 
 O técnico Carlos Resende apresentou um 'sete' com as principais caras, mas cedo foi dando minutos a
jogadores menos utilizados e mais jovens.
 
 Nuno Grilo, com oito golos, evidenciou-se, tal como o jovem André Gomes, jogador ainda dos juvenis
do ABC (e filho da antiga glória futebolística do Sporting de Braga da década de 80, o brasileiro Jorge
Gomes), que foi titular e marcou por seis vezes.
 
 A pouco mais de um minuto do fim, Nuno Rebelo fez o golo 50 e, alguns segundos depois, Oleksander
Nekrushets fez o 51.º e último tento da partida, sentenciado a goleada.
 
 Os bracarenses jogam já no domingo, às 16:00, a segunda mão, também no pavilhão Flávio Sá Leite,
jogo que servirá apenas de confirmação da superioridade lusa.
 
 Diário Digital com Lusa
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A25

FC Porto vence Meshkov Brest - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4840382

 
Dragões bateram a equipa teoricamente mais forte do grupo e somaram a quarta vitória em cinco
jogos na Liga dos Campeões
 
O FC Porto venceu este sábado, no Dragão Caixa, o Meshkov Brest, da Bielorrússia, por 29-28,
mantendo-se na liderança do grupo C da Liga dos Campeões, agora apenas na companhia dos
espanhóis do Naturhouse La Rioja, que venceram na Sérvia.
 
À quinta jornada, esta foi a quarta vitória do conjunto de Ricardo Costa, a fazer uma campanha
brilhante nesta Champions.
 
5.ª Jornada
 
FC Porto-Meshkov Bres, 29-28
 
Vojvodina-Naturhouse La Rioja, 26-31
 
Tatran Presov,-Chekhovskie Medvedi, domingo às18h00
 
6.ª Jornada (22 e 24 outubro):
 
Chekhovskie Medvedi-Tatran Presov
 
Meshkov Brest-FC Porto
 
Naturhouse La Rioja-Vojvodina
 
 

Página 25



A26

Challenge Cup: a histórica goleada do ABC - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4840220

 
Equipa minhota esmagou os ingleses do Ruislip Eagles por... 51-18.
 
 O ABC esmagou os ingleses do Ruislip Eagles, alcançando uma goleada histórica de 51-18, e já está
praticamente na terceira eliminatória da Challenge Cup de andebol, apesar de ainda jogar no domingo
a segunda mão. Raramente ter-se-á visto tamanho desnível entre uma equipa portuguesa e uma
estrangeira, sendo que a turma britânica é, assumidamente, um conjunto amador. A diferença de
golos (33) diz tudo sobre o jogo, que foi pouco mais do que um treino para o ABC.
 
 Aos dez minutos, os academistas já venciam por 11-02 e, ao intervalo, por 27-08, 19 golos a mais
que faziam prever uma segunda parte no mesmo registo, o que se verificou, sendo que, fruto das
muitas facilidades - juntou-se a quebra física às já limitadas capacidades inglesas -, o ABC acabou por
falhar algumas clamorosas situações de golo.
 
 O técnico Carlos Resende apresentou um sete com as principais caras, mas cedo foi dando minutos a
jogadores menos utilizados e mais jovens.
 
 Nuno Grilo, com oito golos, evidenciou-se, tal como o jovem André Gomes, jogador ainda dos juvenis
do ABC (e filho da antiga glória futebolística do Sporting de Braga da década de 80, o brasileiro Jorge
Gomes), que foi titular e marcou por seis vezes.
 
 A pouco mais de um minuto do fim, Nuno Rebelo fez o golo 50 e, alguns segundos depois, Oleksander
Nekrushets fez o 51.º e último tento da partida, sentenciado a goleada.
 
 Os bracarenses jogam já no domingo, às 16:00, a segunda mão, também no pavilhão Flávio Sá Leite,
jogo que servirá apenas de confirmação da superioridade lusa.
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Andebol: Sporting eliminado da Taça EHF pelo Holstebro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=35cd23b

 
Triunfo por quatro golos não chegou.
 
 há 21 minutos
 
 O Sporting foi este sábado eliminado da Taça EHF de andebol pelos dinamarqueses do Team Tvis
Holstebro, apesar do triunfo por 32-28, na segunda mão da segunda eliminatória.
 
 Depois do 36-31 de 11 de outubro a favor dos nórdicos, os leões teriam de vencer pelo menos por
cinco golos de diferença no Multiusos de Odivelas para seguir em frente na prova.
 
Redação
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Andebol: FC Porto soma quarto triunfo na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3881eb35

 
29-28 ao Meshkov Brest, da Bielorrússia.
 
 há 22 minutos
 
 O FC Porto venceu este sábado o Meshkov Brest, da Bielorrússia, por 29-28, na quinta jornada do
Grupo C da Liga dos Campeões de andebol.
 
 Os dragões somam o quarto triunfo em cinco encontros, e encontram-se no segundo posto do grupo
com os mesmos pontos do líder, o Naturhouse La Rioja.
 
 Os espanhóis foram curiosamente a única equipa que bateu a equipa portuguesa, a 26 de setembro,
por 30-23.
 
Redação
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Andebol: Benfica vence e é líder à condição
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9fbfe9e8

 
FC Porto tem menos um jogo.
 
 há 21 minutos
 
 O Benfica subiu este sábado ao primeiro lugar do Nacional de andebol, com mais um ponto do que o
FC Porto embora com mais um jogo realizado.
 
 Os encarnados bateram o Madeira SAD por 29-23 e são líderes à condição.
 
 Resultados da 7ª jornada:
 
 Quarta-feira:
 
 Fafe-FC Porto, 18-34
 
 Maia/ISMAI-ABC/UMinho, 36-38
 
 Sábado:
 
 Avanca-Passos Manuel, 28-30
 
 Belenenses-Águas Santas, 23-27
 
 Benfica-Madeira SAD, 29-23
 
 Quarta-feira:
 
 Sporting-Sporting da Horta, 21:00
 
Redação
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FC Porto e ABC vencem, Sporting é eliminado nas provas europeias de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=32702a50

 
Por PÚBLICO 17/10/2015 - 21:33 Os "leões" ficaram pelo caminho na Taça EHF. Gilberto Duarte
exulta com mais um golo do FC Porto Ricardo Castelo/NFactos Andebol Outras Modalidades O FC Porto
obteve neste sábado 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 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. O ABC também saiu vitorioso da primeira mão da terceira
eliminatória da Taça Challenge, obtendo uma goleada história sobre os ingleses do Ruislip Eagles por
51-18. Já o Sporting, apesar do triunfo por 32-28 sobre os dinamarqueses do Team Tvis Holstebro na
segunda mão da segunda eliminatória da Taça EHF, foi eliminado, pois não foi capaz de anular os 36-
31 que se registaram na primeira mão.
 
 17/10/2015 - 21:33
 
PÚBLICO
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Aves, Trofense e Casa Pia foram os "tomba-gigantes"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=aaa74643

 
Por PÚBLICO 17/10/2015 - 21:16 Eliminação de Moreirense, Santa Clara e Oriental foi a surpresa dos
jogos deste sábado da Taça de Portugal. Ulisses Morais é o treinador do Desportivo das Aves Fernando
Veludo/NFactos O Desportivo das Aves, da II Liga, o Casa Pia e Trofense, ambos do Campeonato
Nacional de Seniores, foram os protagonistas dos jogos da eliminatória da Taça de Portugal que se
disputaram neste sábado. Isto porque conseguiram eliminar equipas de escalões acima daqueles em
que competem. Em Vila das Aves, num jogo pleno de emoção frente ao Moreirense (I Liga), a equipa
da casa colocou-se em vantagem a 20 minutos dos 90', graças a uma grande penalidade concretizada
por Pedró. Só que os visitantes deram volta ao marcador, com golos de Rafael Martins, também de
penálti, aos 81', e de Iuri Medeiros, aos 89'. A perder a um minuto dos 90', poucos esperariam um
volte-face do Desportivo das Aves, mas Nélson Pedroso, num livre directo apontado no quarto minuto
de compensação, levou a partida para o prolongamento. E, logo a abrir a meia-hora adicional, Cássio
selou o triunfo da equipa orientada por Ulisses Morais, eliminando o primodivisionário Moreirense. No
Estádio Pina Manique, os "gansos" também se impuseram com autoridade. Defrontando o Oriental (II
Liga), o Casa Pia (CNS) foi sempre mais forte e chegou a estar a vencer por três golos sem resposta.
O 3-1 final reflecte a superioridade dos casapianos. Já ao Trofense (CNS) bastou um golo solitário para
sentenciar a eliminação dos açorianos do Santa Clara (II Liga). Nos restantes encontros, imperou a
força do mais forte, com maior ou menor dificuldade. Sporting de Braga, Vitória de Setúbal e
Belenenses não tiveram dificuldades perante adversários com menos armas. Resultados e apurados (a
negro) Vianense-Benfica 1-2 Casa Pia (CNS)-Oriental 3-1 Trofense (CNS)-Santa Clara 1-0 Louletano-
Desp. Chaves (II Liga) 0-5 Famalicão-Feirense (II Liga) 1-1 (4-5 gp) Olhanense-Belenenses 0-1 Desp.
Aves (II Liga)-Moreirense 3-2 (a.p.) Vilafranquense-Sporting 0-4 Ac. Viseu-Sp. Braga 0-3 Coruchense-
V. Setúbal 0-2
 
 17/10/2015 - 21:16
 
PÚBLICO
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:.: Taça Challenge: ABC esmaga ingleses e está com pé e meio da 3.ª ronda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=62a5a11b

 
O ABC esmagou este sábado os ingleses do Ruislip Eagles, alcançando uma goleada histórica de 51-
18, e já está praticamente na terceira eliminatória da Challenge Cup de andebol, apesar de ainda
jogar no domingo a segunda mão. Raramente ter-se-á visto tamanho desnível entre uma equipa
portuguesa e uma estrangeira, sendo que a turma britânica é, assumidamente, um conjunto amador.
A diferença de golos (33) diz tudo sobre o jogo, que foi pouco mais do que um treino para o ABC. Aos
dez minutos, os academistas já venciam por 11-02 e, ao intervalo, por 27-08, 19 golos a mais que
faziam prever uma segunda parte no mesmo registo, o que se verificou, sendo que, fruto das muitas
facilidades - juntou-se a quebra física às já limitadas capacidades inglesas -, o ABC acabou por falhar
algumas clamorosas situações de golo. O técnico Carlos Resende apresentou um sete com as
principais caras, mas cedo foi dando minutos a jogadores menos utilizados e mais jovens. Nuno Grilo,
com oito golos, evidenciou-se, tal como o jovem André Gomes, jogador ainda dos juvenis do ABC (e
filho da antiga glória futebolística do Sporting de Braga da década de 80, o brasileiro Jorge Gomes),
que foi titular e marcou por seis vezes. A pouco mais de um minuto do fim, Nuno Rebelo fez o golo 50
e, alguns segundos depois, Oleksander Nekrushets fez o 51.º e último tento da partida, sentenciado a
goleada. Os bracarenses jogam já no domingo, às 16:00, a segunda mão, também no pavilhão Flávio
Sá Leite, jogo que servirá apenas de confirmação da superioridade lusa. Jogo no pavilhão Flávio Sá
Leite, em Braga. Ruislip Eagles - ABC de Braga, 18-51. Ao intervalo: 8-27. Sob a arbitragem de Carlos
Luque Cabrejas e Ignacio Pascual Sanchez (Espanha), as equipas alinharam: - Ruilisp Eagles (ING):
Alexandros Pechlivanis (GR), Joachim Ernest, Romuladas Sakovicius (4), Oliver Barton, Bennet
Saumer (1), Mark Hawkins (2), Hannes Mazur (5). Jogaram ainda: Jeremie Boullanger (GR), James
Ridley (1), Samuel Crocker (4), Lucas Carstens (1), Hadrien Pollino. Treinador: Marc Fayemi. - ABC
Braga: Humberto Gomes (GR), Hugo Rocha (1), Diogo Branquinho (4), Miguel Sarmento (5), Nuno
Grilo (8), André Gomes (6), Tomás Albuquerque (4), Carlos Martins (5). Jogaram ainda: Cláudio Silva
(GR), Fábio Vidrago (6), João Pedro Gonçalves (3), Nuno Rebelo (5), Oleksander Nekrushets (4).
Treinador: Carlos Resende. Marcha do marcador: 2-11 (10 minutos), 05-19 (20), 08-27 (intervalo),
13-36 (40), 15-42 (50), 18-51 (resultado final). Assistência: cerca de 150 espetadores. Siga-nos no
Facebook e no Twitter.
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:.: Benfica vence e sobe à liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Record Online
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Com FC Porto, Benfica e ABC nas competições europeias este sábado, o Benfica foi a única equipa
cimeira do campeonato nacional a entrar em ação, batendo em jogo da jornada 8 o Madeira SAD por
29-23, resultado que permite subir provisoriamente à liderança da prova, com 22 pontos, mais 1 do
que o FC Porto, que ainda tem uma partida em atraso (diante do Sp. Horta). Javier Borragan, Belone
Moreira e Uelington Silva foram os homens em destaque na partida, ao marcarem cinco golos cada, ao
passo que Cláudio Pedroso se evidenciou pelos insulares, com nove tiros certeiros. Consulte os
resultados e classificações da prova. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Sporting eliminado da Taça EHF pelo Holstebro, apesar do triunfo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015
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Lusa 17 Out, 2015, 21:18 / atualizado em 17 Out, 2015, 21:20 | Andebol O Sporting foi hoje
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. Os comandados de Javier Equisoain apenas podem queixar-se de si próprios
por não terem chegado ao final dos 30 minutos a vencer, uma vez que cometeram demasiados erros
na última linha atacante, ao perder bolas que acabavam dentro da baliza de Aljosa Cudic. Só Peter
Christiensen marcou seis golos. No segundo tempo, os 'leões' procuraram emendar a mão, entrando
com uma postura mais ofensiva, ao passo que o Team Tvis Holstebro assumiu a passividade que o
resultado lhe possibilitava. Com a pressão de ter de marcar golos, o Sporting não conseguia a
supremacia necessária na última linha dinamarquesa e, por consequência, bater o guarda-redes 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. No último segundo, Fábio Magalhães, de livre, levou a bola a bater na barreira do Team
Tvis Holstebro. Jogo no Pavilhão multiusos de Odivelas, Lisboa. Sporting - Team Tvis Holstebro, 32-
28. Sob a arbitragem de Robert Harabagiu e Silviu Stanescu, da Roménia, as equipas alinharam e
marcaram: - Sporting: Aljosa Cudic (gr), Pedro Portela (9), Bosko Belanovic, Frankis Carol (2), Pedro
Solha (2), Carlos Carneiro (3), Fábio Magalhães (7), Bruno Moreira (6), João Antunes, Pedro Spínola
(3), João Pinto, Sérgio Barros e Diogo Domingos. Treinador: Javier Equisoain. - Team Tvis Holstebro:
Jonas Hansen (gr), Patrick Larsen (5), Jonas Larholm (5), Soren Sorensen, Magnus Bramming (5),
Segurbergur Sveinsson (2), Peter Christiensen (8), Simon Gade (gr), Lars Nielsen (3) e Jac Karlsson.
Treinador: Soren Reinold Hansen. Marcha do marcador: 2-3 (5 minutos), 6-5 (10), 8-8 (15), 11-11
(20), 13-12 (25) e 15-15 (intervalo). 19-17 (35), 20-21 (40), 22-21 (45), 27-25 (50), 28-26 (55) e
32-28 (final). Assistência: Cerca de 200 espetadores. Please enable JavaScript to view the Powered by
Disqus.
 
 17 Out, 2015, 21:18 / atualizado em 17 Out, 2015, 21:20|
 
 

Página 36



A37

FC Porto vence pela quarta vez na Liga dos Campeões de andebol
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Lusa 17 Out, 2015, 21:17 | Andebol O FC Porto obteve hoje 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 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. Os 10 minutos iniciais foram equilibrados, mas, depois, o
FC Porto partiu para uma grande exibição, mostrou-se eficaz no ataque, seguro na defesa, com o
guarda-redes Quintana, mais uma vez, em bom plano, e adiantou-se no marcador. Nesse período, os
portistas chegaram a ter períodos brilhantes, ao mesmo tempo que o Meshkov foi uma equipa sem
ideias e várias vezes surpreendida pelo veloz contra-ataque adversário, quase sempre materializado
com golos. O segundo tempo mostrou um Meshkov diferente, para muito melhor, a vários níveis, ao
passo que o FC Porto entrou desconcentrado. A vantagem de cinco golos que o FC Porto obteve até ao
intervalo desapareceu e os bielorussos, com Stojkovic ao mais alto nível, empataram a 19, deixando
em aberto o resultado final. Animado, o Meshkov manteve a pressão, liderou o marcador até bem
perto do fim e deu até a sensação de que poderia mesmo ganhar um encontro que ao intervalo
parecia perdido. Gustavo Rodrigues, com muito coração, e António Areia, com um golo já nos
segundos finais, acabaram por ser decisivos e garantir os dois pontos para os campeões nacionais.
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. Jogo o Dragão Caixa, no Porto. FC Porto - Meshkov Brest,
29-28. Ao intervalo: 16-11. Sob a arbitragem da dupla Jan Erik Leandersson e Mikael Lindroos, da
Finlândia, as equipas alinharam e marcaram: - FC Porto: Quintana(gr), Ricardo Moreira (3), Cuni
Morales (3), Alexis Borges (2), Daymaro Salina (2), Gilberto Duarte (5), Nuno Roque (1), Hugo Santos
(4), Rui Silva (3), Nuno Gonçalves, Gustavo Rodrigues (3), Jordan Pitre (1) , Kasal (1), António Areia
(1), Miguel Martins e Hugo Laurentino (gr). Treinador: Ricardo Costa. - Meshkov Brest: Charapenka,
Rutenka (2), Kristopans (3) Nikulenkau (3), Stojkovic (9), Razgor (1), Atman (1), Babichev (3),
Shumak, Vukic (2), Kamyshyk, Manojlovic (2), Baranau, Shylovich (2), Tioumentsev e Patotski (gr).
Treinador: Sergey Bebeshko. Marcha do marcador: 2-2 (5 minutos), 4-4 (10), 8-5, (15), 9-7, (20),
13-9 (25) e 16-11 (intervalo). 18-15 (35), 19-19 (40), 21-22 (45), 23-24 (50), 26-26 (55) e 29-28
(final). Assistência: Cerca de 2.000 espetadores. Please enable JavaScript to view the Powered by
Disqus.
 
 17 Out, 2015, 21:17|
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1º de Agosto conquista Taça de Angola
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17-10-2015 11:42
 
 Os militares superaram o Interclube na final.
 
 O 1º de Agosto venceu por 29-23
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa sénior masculina do 1º de Agosto conquistou esta sexta-feira a Taça de Angola em andebol,
ao bater na final o Interclube, por 29-23.
 
 Ao intervalo do jogo, disputado no pavilhão da Cidadela, os militares, que destronam assim os
polícias, já levavam uma vantagem de dois golos (15-13).
 
 A falta de eficácia ofensiva dos jogadores do Interclube foi apontada, sexta-feira, em Luanda, pelo
seu técnico, António da Costa, como a causa da derrota diante do 1º de Agosto, por 23-29, em jogo
da final da Taça de Angola sénior masculino em andebol.
 
 Falando à imprensa, no final da contenda, o treinador reconheceu que o seu conjunto falhou vários
lances nos primeiros 30 minutos do duelo, que apesar de terem recuperado da desvantagem foram
incapazes de inverter o marcador.
 
 Por outro, disse que o grupo demonstrou empenho, principalmente no sector defensivo, mas não
conseguiu evitar que o adversário terminasse as jogadas em golos.
 
 António da Costa assegurou que o grupo continuará a trabalhar no sentido de voltar ao ciclo de
vitórias já nos próximos compromissos.
 
 

Página 38



A39

Sporting eliminado da EHF Cup pelos dinamarqueses do Tvis Holstebroo
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17-10-2015 20:51
 
 Faltou um golo para que os 'leões' seguissem em frente na prova europeia.
 
 'Leões' estiveram perto de conseguir a reviravolta na eliminatória
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting Clube de Portugal venceu esta tarde o Tvis Holstebroo por 32-28, vitória que no entanto
não foi suficiente para manter os 'leões' na Europa. Tudo isto porque no jogo da primeira mão,
disputado na Dinamarca, o Sporting perdeu por cinco golos de diferença.
 
 Sabia-se que não seria tarefa fácil, a dos 'leões', e os primeiros minutos do jogo deram conta disso.
Embora comandando o jogo e o marcador, o Sporting nunca conseguiu disparar no marcador de forma
a garantir uma distância confortável. Os empates sucediam-se e foi assim mesmo, com um empate a
15, que as duas equipas recolheram ao balneário.
 
 No segundo tempo o Sporting chegou aos 47 minutos a vencer por dois golos (24-22) e a partir daí
foi começando a importunar a formação dinamarquesa, que mostrou grande qualidade. À entrada dos
cinco minutos finais os comandados de Zupo venciam por 28-26 e os últimos cinco minutos foram
emocionantes. O Sporting chegou por várias vezes à vantagem de três golos (29-26, 30-27 e 31-28) e
fez mesmo o 32-28, para dispôr da última posse de bola.
 
 O técnico sportinguista pediu o 'time-out', meteu guarda redes avançado mas, com apenas 19
segundos para jogar a equipa não conseguiu o golo que lhe faltava, acabando por 'morrer na praia'
com uma vitória inglória, em que Pedro Portela (10 golos) e o guarda-redes Cudic estiveram em
grande evidência.
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Bracarenses ´esmagam´ ingleses na Taça Challenge
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17-10-2015 18:54
 
 Triunfo sobre Ruislip Eagles coloca ABC com um pé e meio na 3.ª ronda da Taça Challenge.
 
 Jogadores do ABC celebram uma vitória
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC esmagou este sábado os ingleses do Ruislip Eagles, alcançando uma goleada histórica de 51-
18, e já está praticamente na terceira eliminatória da Challenge Cup de andebol, apesar de ainda
jogar no domingo a segunda mão.
 
 Raramente ter-se-á visto tamanho desnível entre uma equipa portuguesa e uma estrangeira, sendo
que a turma britânica é, assumidamente, um conjunto amador. A diferença de golos (33) diz tudo
sobre o jogo, que foi pouco mais do que um treino para o ABC.
 
 Aos dez minutos, os academistas já venciam por 11-02 e, ao intervalo, por 27-08, 19 golos a mais
que faziam prever uma segunda parte no mesmo registo, o que se verificou, sendo que, fruto das
muitas facilidades - juntou-se a quebra física às já limitadas capacidades inglesas -, o ABC acabou por
falhar algumas clamorosas situações de golo.
 
 O técnico Carlos Resende apresentou um sete com as principais caras, mas cedo foi dando minutos a
jogadores menos utilizados e mais jovens.
 
 Nuno Grilo, com oito golos, evidenciou-se, tal como o jovem André Gomes, jogador ainda dos juvenis
do ABC (e filho da antiga glória futebolística do Sporting de Braga da década de 80, o brasileiro Jorge
Gomes), que foi titular e marcou por seis vezes.
 
 A pouco mais de um minuto do fim, Nuno Rebelo fez o golo 50 e, alguns segundos depois, Oleksander
Nekrushets fez o 51.º e último tento da partida, sentenciado a goleada.
 
 Os bracarenses jogam já no domingo, às 16:00, a segunda mão, também no pavilhão Flávio Sá Leite,
jogo que servirá apenas de confirmação da superioridade lusa.
 
 Jogo no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.
 
 Ruislip Eagles - ABC de Braga, 18-51.
 
 Ao intervalo: 8-27.
 
 Sob a arbitragem de Carlos Luque Cabrejas e Ignacio Pascual Sanchez (Espanha), as equipas
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alinharam:
 
 - Ruilisp Eagles (ING): Alexandros Pechlivanis (GR), Joachim Ernest, Romuladas Sakovicius (4), Oliver
Barton, Bennet Saumer (1), Mark Hawkins (2), Hannes Mazur (5).
 
 Jogaram ainda: Jeremie Boullanger (GR), James Ridley (1), Samuel Crocker (4), Lucas Carstens (1),
Hadrien Pollino.
 
 Treinador: Marc Fayemi.
 
 - ABC Braga: Humberto Gomes (GR), Hugo Rocha (1), Diogo Branquinho (4), Miguel Sarmento (5),
Nuno Grilo (8), André Gomes (6), Tomás Albuquerque (4), Carlos Martins (5).
 
 Jogaram ainda: Cláudio Silva (GR), Fábio Vidrago (6), João Pedro Gonçalves (3), Nuno Rebelo (5),
Oleksander Nekrushets (4).
 
 Treinador: Carlos Resende.
 
 Marcha do marcador: 2-11 (10 minutos), 05-19 (20), 08-27 (intervalo), 13-36 (40), 15-42 (50), 18-
51 (resultado final).
 
 Assistência: cerca de 150 espetadores.
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1º de Agosto junta Taça de Angola feminina à vitória masculina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b4b98d9d

 
17-10-2015 13:24
 
 O jogo com o rival Petro de Luanda foi bastante disputado.
 
 Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa sénior feminina de andebol do 1º de Agosto conquistou, sexta-feira, o título inédito da Taça
de Angola, ao derrotar na final o Petro de Luanda, por 26-21, em desafio disputado no pavilhão
principal da Cidadela, em Luanda.
 
 O 1º de Agosto levou para sua galeria o único título que lhe faltava, depois de destronar o Petro de
Luanda, o então "papão" da segunda maior prova de andebol feminino do país.
 
 O duelo de rivais, bastante disputado, teve um inicio marcado pelo equilíbrio, período em que se
registou dois empates (7-7 e 9-9), mas as "militares" fugirem no marcador por três golos e saíram ao
intervalo a vencerem 14-11.
 
 Na segunda parte, com um maior rigor defensivo e alguns erros na finalização nas duas equipas, a
produtividade foi mais baixa, mesmo assim a turma "rubro-negra" conseguiu dilatar o placar e acabou
por triunfar por 26-21, resultado que lhes garantiu levar a taça para a sua galeria.
 
 As duas equipas seguem na próxima segunda-feira para Marrocos onde vão disputar a 37ª edição da
Taça dos Clubes Campeões de África da modalidade.
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Treinador do Petro de Luanda admite erros defensivos da equipa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=64294023

 
17-10-2015 14:03
 
 O Petro de Luanda é a equipa mais titulada com oito troféus.
 
 1º de Agosto conquistou a Taça de Angola da modalidade
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 O técnico da equipa de andebol sénior feminina do Petro de Luanda, Vivaldo Eduardo, reconheceu que
o grupo cometeu erros defensivos, facto que permitiu ao 1º de Agosto vencer a partida (21-26) e
conquistar a Taça de Angola da modalidade.
 
 Em declarações à imprensa, no final da partida, o treinador frisou que os erros defensivos foram
aproveitados pelas jogadoras "militares", que finalizarem em golo, grande parte das suas jogadas de
ataque.
 
 O treinador disse também que as "petrolíferas" pecaram igualmente no setor ofensivo ao
demonstrarem falta de convicção na execução das jogadas de ataque.
 
 O Petro de Luanda é a equipa mais titulada com oito troféus, seguida pelo 1º de Agosto com uma
conquista.
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FC Porto vence pela quarta vez na Liga dos Campeões de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4ebe3b59

 
17 de Outubro de 2015, às 21:54
 
 O FC Porto obteve hoje 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 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.
 
 Os 10 minutos iniciais foram equilibrados, mas, depois, o FC Porto partiu para uma grande exibição,
mostrou-se eficaz no ataque, seguro na defesa, com o guarda-redes Quintana, mais uma vez, em bom
plano, e adiantou-se no marcador.
 
 Nesse período, os portistas chegaram a ter períodos brilhantes, ao mesmo tempo que o Meshkov foi
uma equipa sem ideias e várias vezes surpreendida pelo veloz contra-ataque adversário, quase
sempre materializado com golos.
 
 O segundo tempo mostrou um Meshkov diferente, para muito melhor, a vários níveis, ao passo que o
FC Porto entrou desconcentrado.
 
 A vantagem de cinco golos que o FC Porto obteve até ao intervalo desapareceu e os bielorussos, com
Stojkovic ao mais alto nível, empataram a 19, deixando em aberto o resultado final.
 
 Animado, o Meshkov manteve a pressão, liderou o marcador até bem perto do fim e deu até a
sensação de que poderia mesmo ganhar um encontro que ao intervalo parecia perdido.
 
 Gustavo Rodrigues, com muito coração, e António Areia, com um golo já nos segundos finais,
acabaram por ser decisivos e garantir os dois pontos para os campeões nacionais.
 
 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.
 
 Jogo o Dragão Caixa, no Porto.
 
 FC Porto - Meshkov Brest, 29-28.
 
 Ao intervalo: 16-11.
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 Sob a arbitragem da dupla Jan Erik Leandersson e Mikael Lindroos, da Finlândia, as equipas alinharam
e marcaram:
 
 - FC Porto: Quintana(gr), Ricardo Moreira (3), Cuni Morales (3), Alexis Borges (2), Daymaro Salina
(2), Gilberto Duarte (5), Nuno Roque (1), Hugo Santos (4), Rui Silva (3), Nuno Gonçalves, Gustavo
Rodrigues (3), Jordan Pitre (1) , Kasal (1), António Areia (1), Miguel Martins e Hugo Laurentino (gr).
 
 Treinador: Ricardo Costa.
 
 - Meshkov Brest: Charapenka, Rutenka (2), Kristopans (3) Nikulenkau (3), Stojkovic (9), Razgor (1),
Atman (1), Babichev (3), Shumak, Vukic (2), Kamyshyk, Manojlovic (2), Baranau, Shylovich (2),
Tioumentsev e Patotski (gr).
 
 Treinador: Sergey Bebeshko.
 
 Marcha do marcador: 2-2 (5 minutos), 4-4 (10), 8-5, (15), 9-7, (20), 13-9 (25) e 16-11 (intervalo).
18-15 (35), 19-19 (40), 21-22 (45), 23-24 (50), 26-26 (55) e 29-28 (final).
 
 Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.
 
 AYM // PFO
 
 Lusa/Fim
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Sporting eliminado da Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Sábado Online

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

 
20:41 . Record
 
 Com este resultado, o Sporting é eliminado das competições europeias em 2015/2016...
 
 Por Record
O Sporting foi eliminado este sábado na segunda ronda da Taça EHF diante dos dinamarqueses do Tvis
Holstebro, apesar da vitória por 32-28 na segunda mão da eliminatória, disputada no pavilhão de
Odivelas.A formação nórdica fez valer a vitória por 36-31 na primeira mão e conseguiu aguentar a
excelente reta final de encontro dos vice-campeões nacionais, que estiveram na frente do resultado
durante quase toda a partida.Com este resultado, o Sporting é eliminado das competições europeias
em 2015/2016.
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Taça Challenge: ABC esmaga ingleses e está com pé e meio da 3.ª ronda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/taca_challenge_abc_esmaga_ingleses_e_esta_com_pe_e_meio_da

_3_ronda.html

 
18:07 . Record
 
 O ABC esmagou este sábado os ingleses do Ruislip Eagles, alcançando uma goleada histórica...
 
 Por Lusa - Record
O ABC esmagou este sábado os ingleses do Ruislip Eagles, alcançando uma goleada histórica de 51-
18, e já está praticamente na terceira eliminatória da Challenge Cup de andebol, apesar de ainda
jogar no domingo a segunda mão. Raramente ter-se-á visto tamanho desnível entre uma equipa
portuguesa e uma estrangeira, sendo que a turma britânica é, assumidamente, um conjunto amador.
A diferença de golos (33) diz tudo sobre o jogo, que foi pouco mais do que um treino para o ABC.Aos
dez minutos, os academistas já venciam por 11-02 e, ao intervalo, por 27-08, 19 golos a mais que
faziam prever uma segunda parte no mesmo registo, o que se verificou, sendo que, fruto das muitas
facilidades - juntou-se a quebra física às já limitadas capacidades inglesas -, o ABC acabou por falhar
algumas clamorosas situações de golo.O técnico Carlos Resende apresentou um sete com as principais
caras, mas cedo foi dando minutos a jogadores menos utilizados e mais jovens.Nuno Grilo, com oito
golos, evidenciou-se, tal como o jovem André Gomes, jogador ainda dos juvenis do ABC (e filho da
antiga glória futebolística do Sporting de Braga da década de 80, o brasileiro Jorge Gomes), que foi
titular e marcou por seis vezes.A pouco mais de um minuto do fim, Nuno Rebelo fez o golo 50 e,
alguns segundos depois, Oleksander Nekrushets fez o 51.º e último tento da partida, sentenciado a
goleada. Os bracarenses jogam já no domingo, às 16:00, a segunda mão, também no pavilhão Flávio
Sá Leite, jogo que servirá apenas de confirmação da superioridade lusa.Jogo no pavilhão Flávio Sá
Leite, em Braga.Ruislip Eagles - ABC de Braga, 18-51.Ao intervalo: 8-27.Sob a arbitragem de Carlos
Luque Cabrejas e Ignacio Pascual Sanchez (Espanha), as equipas alinharam: - Ruilisp Eagles (ING):
Alexandros Pechlivanis (GR), Joachim Ernest, Romuladas Sakovicius (4), Oliver Barton, Bennet
Saumer (1), Mark Hawkins (2), Hannes Mazur (5).Jogaram ainda: Jeremie Boullanger (GR), James
Ridley (1), Samuel Crocker (4), Lucas Carstens (1), Hadrien Pollino. Treinador: Marc Fayemi.- ABC
Braga: Humberto Gomes (GR), Hugo Rocha (1), Diogo Branquinho (4), Miguel Sarmento (5), Nuno
Grilo (8), André Gomes (6), Tomás Albuquerque (4), Carlos Martins (5).Jogaram ainda: Cláudio Silva
(GR), Fábio Vidrago (6), João Pedro Gonçalves (3), Nuno Rebelo (5), Oleksander Nekrushets (4).
Treinador: Carlos Resende.Marcha do marcador: 2-11 (10 minutos), 05-19 (20), 08-27 (intervalo),
13-36 (40), 15-42 (50), 18-51 (resultado final).Assistência: cerca de 150 espetadores.
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Benfica vence e sobe à liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2015

Meio: Sábado Online

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

 
22:38 . Record
 
 Primeiro posto é dos encarnados à condição, à espera do resultado do Sp. Horta-FC Porto...
 
 Por Record
Com FC Porto, Benfica e ABC nas competições europeias este sábado, o Benfica foi a única equipa
cimeira do campeonato nacional a entrar em ação, batendo em jogo da jornada 8 o Madeira SAD por
29-23, resultado que permite subir provisoriamente à liderança da prova, com 22 pontos, mais 1 do
que o FC Porto, que ainda tem uma partida em atraso (diante do Sp. Horta).Javier Borragan, Belone
Moreira e Uelington Silva foram os homens em destaque na partida, ao marcarem cinco golos cada, ao
passo que Cláudio Pedroso se evidenciou pelos insulares, com nove tiros certeiros.Consulte os
resultados e classificações da prova.
 
 

Página 48



A49

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 32,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61436482 16-10-2015

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

A Associação de Andebol da Pó-
voa de Lanhoso, que desenvolve
actividade desde 2010, apresen-
ta na época que agora começa,
como novidade, uma equipa no
escalão de juniores.

Inscrita no nacional da II Divi-
são, a equipa enfrenta já dificul-
dades competitivas, com três jo-
gadores a recuperar de lesões
nos joelhos. “Pacientemente, o
clube tem feito grande esforço
para manter o andebol na Póvoa
de Lanhoso. Os jovens vão ga-
nhando experiência, há muitos
juniores e seniores. No ano pas-
sado a novidade foram seniores,
porque, embora a maior parte da
equipa fossem juniores de pri-
meiro ano, fizeram o campeona-
to de seniores da III Divisão Na-
cional”, explica o coordenador
técnico, João Ferreira.

Este ano, acrescenta, “com
quantidade considerável de
juvenis que subiram ao escalão
de juniores, que não existia ain-
da, houve a possibilidade de for-
mar equipa, onde participam ex-
juvenis e outros que já jogaram
pelos seniores”. O objectivo é,
dentro de alguns anos, haver na
Póvoa de Lanhoso equipas de
andebol de todos os escalões

etários, para que haja diversida-
de, porque, como salienta o
coordenador técnico, “o futebol
é desporto-rei em quase todos os
lados”.

Segundo João Ferreira, a vila
reúne  “condições excelentes”
para captar jovens. 

“No centro há cerca de 800 a
frequentar a escola secundária e
a preparatória e dois centros es-
colares. 

Mas mesmo assim há uma cul-
tura do futebol, embora nem to-
da a gente procure o futebol”,
adianta.

Do ponto de vista do andebol, a
captação de praticantes jovens
sofre concorrência com outras
modalidades, destacando-se o
futsal, uma escolha que está a
crescer em procura. 

Segundo João Ferreira, o ande-
bol, como  as restantes modali-
dades — basquetebol, hóquei
em patins, voleibol, sofre do
crescimento do futsal, que, diz,
“está a aniquiliar” outras opções,
porque o futsal pertence à fede-
ração de futebol, com “mais
meios financeiros” e acaba de
beneficiar da própria projecção

do futebol em fenómenos com a
“Ronaldomania”.  

O futsal oferece facilidades de
implantação, beneficiando de fe-
nómenos como a “Ronaldoma-
nia” e não exigir especificidades
técnicasnecessárias noutras mo-
dalidades.

Por outro lado, confessa “algu-
ma tristeza” pela “preocupação
desmedida sobre o rendimento
escolar dos jovens, que, susten-
ta, “têm a semana toda ocupada
e a maior parte”, o que envolve
problemas: “os jovens precisam
de desenvolvimento físico”.

Associação de Andebol da 
Póvoa de Lanhoso lança juniores
NO CAMPEONATO NACIONAL DA II DIVISÃO, a equipa de juniores da Associação de Andebol da
Póvoa de Lanhoso surge esta época no seguimento do trabalho desenvolvido há cinco anos.

DR   

Coordenador técnico, João Ferreira, com jovens praticantes de andebol no Pavilhão 25 de Abril, Póvoa de Lanhoso

Em 2010
Colectividade nasceu
para colmatar saída
do Colégio Sete Fontes
para Braga

Datada de Setembro de 2010,
pode ainda hoje ler-se na 
internet, na página oficial da As-
sociação de Andebol de Braga a
notícia seguinte: 
“Com o objectivo de colmatar a
saída do MB Colégio de Sete
Fontes, da Póvoa de Lanhoso 
para Braga, foi criada na terra da
Maria da Fonte, a Associação de
Andebol da Póvoa de Lanhoso,
que dará guarida a todos aque-
les que quiserem continuar a
prática da nossa modalidade
nesta cidade”. 
Acrescenta adiante:
“Este novo clube não irá colidir,
nem substituir, o projecto ence-
tado pelo MB Sete Fontes, pois
pretende apenas, nesta fase em-
brionária, avançar com os esca-
lões de formação, dos bambis
aos iniciados. 
Todos os atletas da Póvoa, que
representaram o Maria Balaio
em épocas anteriores, poderão
continuar ligados ao MB Colégio
de Sete Fontes, pois ser-lhes-ão
disponibilizadas condições logís-
ticas para se deslocarem para a
vizinha cidade de Braga.  
Este projecto, que surge da von-
tade de um grupo de pais de
atletas, já vinha a ser desenhado
desde o final da época
2009/2010 e visa continuar a 
dinamizar o andebol na Póvoa
de Lanhoso, na vertente mascu-
lina, pois a vertente feminina 
está já a ser desenvolvida pelo
Manabola”.

§cinco anos

Na Póvoa de Lanhoso
Francisco, Paulo 
e  Hugo explicam
porque preferem
esta modalidade
No Pavilhão 25 de Abril, Póvoa de 
Lanhoso, recolhemos depoimentos
de três jogadores dos escalões mais
jovens da Associção de Andebol da
Póvoa de Lanhoso. 
Francisco, de 8 anos, conta-nos que
joga andebol, simplesmente porque
“gosto mais, é mais engraçado”.
Qual é o gesto de que mais gostas no
andebol? — perguntamos ainda.
“É de rematar, pelo meio”, responde,
confessando que não tem o hábito de
ver jogos de andebol e que o clube

preferido, diz, “é o Porto”.
Mais crescido, outro jovem, Paulo, de
11 anos, conta-nos que joga andebol
há dois anos e porque “se marcam
mais golos”  prefere esta modalidade

ao futebol.  “Gosto de jogar como ata-
cante”, revela, acrescentando que
prefere jogar pelo centro e que tem
como clube preferido o Benfica.
Hugo, de 13 anos, conta-nos que joga

andebol há dois anos e que prefere
jogar como lateral, esquerdo ou direi-
to. Porquê o andebol? “Toda a gente
gosta mais do futebol e eu gosto
mais do andebol porque é diferente”.

§três jogadores dos escalões mais jovens

DR   

Francisco, 8 anos

DR   

Paulo, 11 anos

DR   

Hugo, 13 anos

Treinador e dirigente
João Ferreira: 
décadas de andebol

João Ferreira desenvolveu ao

longo de décadas actividades no

âmbito do andebol, como treina-

dor, como dirigente e também

como árbitro, tanto ao serviço de

clubes como de organismos

como a Associação de Andebol

de Braga.

DR

João Ferreira

Página 49



A50

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 18,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61436447 16-10-2015

ANDEBOL
| Joana Russo Belo |

Vencer, numa espécie de moti-
vação extra para a ronda seguin-
te em jeito de ‘vingança’ da final
da época passada. O ABC/UMi-
nho recebe, este fim-de-semana,
os ingleses Ruislip Eagles, numa
jornada dupla a contar para a se-
gunda ronda da Taça Challenge.
Carlos Resende só pensa em
vencer, para depois reencontrar
na próxima eliminatória os ro-
menos do HC Odorhei, que ‘rou-
baram’ a Taça Challenge aos
bracarenses na época passada. 

Primeiro há que eliminar os in-
gleses, tarefa que o técnico bra-
carense acredita ser possível,
tendo em conta o desconheci-
mento do adversário. 

“Até ao momento, o que vimos
foi um jogo do ano passado e as
informações são muito escassas.
O que sabemos é pela qualidade
que o andebol inglês tem tido no
panorama internacional, que é
bastante baixo. O que deixa an-
tever, à partida, a superioridade
que poderemos ter”, explicou o
técnico. 

Por outro lado, prosseguiu, “as
imensas dificuldades que a equi-

pa manifestou para organizar o
jogo, quase que nos pediram por
favor para ser aqui, atendendo
que os espaços lá não abundam
e, para se munirem de um espa-
ço para um jogo das competi-

ções europeias, seria um encargo
muito elevado para a equipa”. 

“Tudo isto induzirá para um
valor teórico um pouco mais
baixo”, frisou Carlos Resende.

Dupla jornada significa que se-

rão três jogos em cinco dias, car-
ga que não preocupa o treinador:
“se perguntar aos jogadores eles
dizem que preferem ter três jo-
gos do que três treinos. É fre-
quente haver dois jogos por se-

mana, às quartas e sábado. Te-
mos um plantel que nos permite
ir rodando jogadores. Estou a
contar com duas vitórias”.

Resende revela que o objectivo
“é vencer a Taça Challenge”, nu-
ma história que espera seja dife-
rente de 2014/15. “Temos a pos-
sibilidade de vencer o Odorhei,
está à distância de dois jogos
com os ingleses. Há essa vonta-
de. Não é vingança, mas uma
vontade de ganhar, porque en-
tendemos que, no ano passado,
tivemos qualidade suficiente pa-
ra vencer a eliminatória e o jogo
na Roménia”, rematou.

“Estamos a contar com duas vitórias”
ABC/UMINHO RECEBE O RUISLIP EAGLES, num fim-de-semana de jornada dupla com os ingleses a contar para a 2.ª ronda 
da Taça Challenge. Vencer é a palavra de ordem, para depois reencontrarem o HC Odorei e vingarem a final da época passada.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende quer vencer os dois jogos com os ingleses para reencontrar o Odorhei e ‘vingar’ a final da Taça Challenge do ano passado

Este fim-de-semana, 
o Pavilhão Flávio Sá Leite
recebe dois jogos da Taça
Challenge, referentes à
segunda ronda da prova
europeia. Duplo confronto
entre ABC/UMinho e
Ruislip Eagles será às 
16 horas, tanto amanhã
como domingo.

+ jogos
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Iniciados do NDAP abrem
Torneio com derrota

Os iniciados do NDA Pombal
estrearam-se no Torneio de
Abertura da Associação de An-
debol de Leiria, defrontando o
o AC Sismaria. Ao intervalo o
Núcleo perdia por 7 -17, termi-
nando o jogo com o resultado
13-28, favorável aos leirienses.
Ainda assim, o jogo foi bem dis-
putado estando em evidência

Ruben Gomes, que foi o me-
lhor marcador da partida com
sete golos, Fábio Amado, com
dois golos, e Hugo Gomes, Ale-
xandre Rosa, Rodolfo Silva e
Tiago Ferreira, cada um com
um golo marcado. 

No dia 18 de Outubro, o es-
calão de iniciados do NDAP
desloca-se ao Centro Despor-
tivo da Juve Lis para defrontar
a formação leiriense. O jogo
está agendado para as 10h00.|

Andebol
Formação
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FUTEBOL
Taça de Portugal
3.ª eliminatória
Hoje 
Vianense-Benfica (20h30-
SportTv 1)
Amanhã 
Casa Pia-Oriental, Trofense-St.ª
Clara, Louletano-Chaves, Famali-
cão-Feirense, Olhanense-Belenen-
ses, Aves-Moreirense, Vilafran-
quense-Sporting (17h30-SportTv1),
Académico-Braga, Coruchense-V.
Setúbal e Varzim-FC Porto (20h15-
SportTv 1)
Domingo 
Coimbrões-Fafe, Cova da Piedade-
Alcanenense, Atl. Arcos-Caldas,
Pampilhosa-Portimonense, Gon-
domar-Estoril Praia, Leiria e Marra-
zes-B.C.Branco, Gil Vicente-Ton-
dela, Sanjoanense-Académica, Lei-
xões-Arouca, União FC-Rio Ave,
Loures-Boavista, Naval-Paços Fer-
reira, Mosteirense-Nacional, At.
Malveira-SC Praiense, Angrense-
Torre Moncorvo, Amarante-Bra-
gança, Farense-Rio Tinto, Serta-
nense-U. Madeira, Lusitânia Lou-
rosa-Marítimo, Operário Lagoa-
Salgueiros e Penafiel-V. Guimarães
(19h15-SportTv 1).

Nacional 1.ª Divisão
Juniores - Zona Norte
10.ª jornada
Amanhã 
Paços Ferreira-Sp. Braga, Tondela-
Moreirense, Gil Vicente-Feirense,
Boavista-V. Guimarães, Rio Ave-
Leixões e Vizela-FC Porto.

Nacional 2.ª Divisão
Juniores - Série C
7.ª jornada
Amanhã 
Académico-D. Castelo Branco,
Marinhense-Naval, Anadia-AD Es-
tação, Beira-Mar-Vigor Mocidade
e Gouveia-SL Marinha.

Nacional de Juvenis 
- Série C
6.ª jornada
Domingo 
Académica-Sp. Pombal, U. Leiria-
Anadia, Tondela-ARCB Valongo,
Beira-Mar-Oliv. Frades e Naval-Re-
pesenses.

Nacional de Iniciados 
- Série C
8.ª jornada
Domingo 
Tondela-Gafanha, Sanjoanense-
Avanca, Fiães -Gondomar, Anadia-
Oliveirense e Feirense-Taboeira.

Nacional de Iniciados
- Série D
8.ª jornada
Domingo 
B.C.Branco-Sertanense,Estação-O
Pinguinzinho, Académica-Naval,
Sabugal-U. Leiria e Ac. Fundão-Vi-
gor Mocidade.

Futebol feminino 
- 1.ª Divisão Nacional
5.ª jornada
Domingo 
Valadares Gaia-Fundação Laura
Santos, A-dos-Francos-Cadima,
Vilaverdense FC-Boavista, Viseu
2001-Fut. Benfica e Atl. Ouriense-
Clube de Albergaria-Mazel.

AF Viseu
Divisão de Honra
4.ª jornada
Domingo
Sátão-Viseu e Benfica, Penalva
Castelo- Lamelas, Carregal do Sal-
Tarouquense, Alvite-Silgueiros,
Paivense-Sampedrense, Ferreira
de Aves-Moimenta da Beira, Re-
sende-Mangualde e Castro Daire-
Molelos.

1.ª Divisão - Zona Norte
2.ª jornada
Domingo 
Campia-GDC Roriz, Nespereira
FC-Sp. Lamego, UD Vilamaio-
rense-Sezurense, CD Santacru-
zense-Vouzelenses e Os Ceirei-
ros-GDCP Oliv. do Douro. 

1.ª Divisão - Zona Sul
2.ª jornada
Domingo 
Repesenses-Vila Chã de Sá, Pe-
dreles-Canas Senhorim, S. Cassur-
rães-Lajeosa do Dão, Santacom-
badense-Moimenta Dão e Nelas-
Vale de Açores.

Juniores - Zona Norte
1.ª jornada
Amanhã 
Resende-Cinfães, Moimenta da
Beira-Vouzelenses, Sátão-SC Ta-
rouca e O Crasto-Penalva Castelo.

Juniores - Zona Sul
1.ª jornada
Amanhã 
Viseu e Benfica-Molelos, Vila Chã
de Sá-Mangualde, Ranhados-Lusi-
tano FC, Canas Senhorim-Viseu
2001 e Mortágua-Repesenses.

Juvenis - Zona Norte
2.ª jornada
Domingo 
Tarouca-O Crasto, Vouzelenses-
Paivense, Repesenses B-Moi-
menta da Beira, Cinfães-P. Cas-
telo, Resende-Cracks Lamego e
Os Viriatos-Sátão.

Juvenis - Zona Sul
2.ª jornada
Domingo 
Molelos-Nelas, Santo André-Lusi-
tano, Mangualde-Mortágua, Viseu
2001-Carregal do Sal, Viseu e Ben-
fica-Estrela do Mondego e Ac. Vi-
seu-Ranhados.

Iniciados - Zona Norte
1.ª jornada
Domingo 
Souselo FC-Resende, Viseu e Ben-
fica B-Cinfães, Sport Clube Pai-
vense-O Crasto, SC Tarouca-
Cracks Lamego e Os Ceireiros-
Moimenta da Beira.

Iniciados - Zona Centro
2.ª jornada
Domingo 
Repesenses B- Viriatos, Lusitano-
Viseu 2001, P. Castelo-V. Benfica,
Oliv. Frades-Ac. Viseu e Vouzelen-
ses-Viseu United FC.

Iniciados - Zona Sul
2.ª jornada
Domingo 
Molelos-Canas Senhorim, Vila Chã
de Sá-Nelas, Estrela do Mondego-
Mangualde, Viseu 2001 B- Vale de
Açores e Carregal do Sal-Lusitano
B.

Infantis - Sub-13
3.ª jornada
Amanhã
Mangualde-Vila Chã de Sá, Santo
André-Dínamo da Estação, O Pin-
guinzinho-Vale de Açores, Os Gal-
farritos-Repesenses e Canas Se-
nhorim-Os Pestinhas.

Escolas - Sub-10
Zona Norte
1.ª jornada
Amanhã
Sátão-Leomil, ASDREQ-Quintela-
Viseu e Benfica B, CP Vila Nova
Paiva-O Crasto e Oliveira de Fra-
des-SC Tarouca. 

Zona Centro
1.ª jornada
Amanhã
Mangualde B-Vila Chã de Sá, Viseu
e Benfica-Ac. Viseu, Dínamo da
Estação-Repesenses e CRC Santo
André-Viseu 2001.

Zona Sul
1.ª jornada
Amanhã
C. do Sal-Lusitano B, Repesenses
B-Mangualde, Canas Senhorim-Os
Galfarritos, Os Pestinhas-O
Pinguinzinho e Nelas-Mortágua.

FUTSAL
Nacional da 2.ª Divisão
- Série B
4.ª jornada
Amanhã
Freixieiro-Sp. Lamego, Moga-
douro-Amigos Abeira Douro, Pa-
raíso Foz-Paredes, Arsenal Pa-
rada-Unidos Pinheirense e AJAB
Tabuaço-Desp. Ordem.

Nacional da 2.ª Divisão
- Série C
4.ª jornada
Amanhã
Ossela-ABC Nelas e Domus Nos-
tra-Lamas Futsal.
Domingo
Jaca-Futsal Azeméis, Viseu 2001-
GDR Lameirinhas e ACR Vale de
Cambra-CFCP Meda.

AF Viseu
Divisão de Honra
3.ª jornada
Amanhã 
Unidos da Estação-Bela Vista, Se-
ver-Viseu 2001 B, Inter Futsal Ta-
rouca-CB Castro Daire, CB Viseu-
Pedreles, Rio de Moinhos-CB Moi-
menta Beira e Pesqueira-São Mar-
tinho de Mouros.

1.ª Divisão Feminina
4.ª jornada
Amanhã
Armamar-Inter Futsal Tarouca,
Carbelrio-Penedono, SJ Pes-
queira-Viseu e Benfica e O Crasto-
CB Mortágua Domingo Repesen-
ses-GD Oliv. Frades. 

ANDEBOL
3.ª Divisão Nacional
Masc. - Zona Centro
2.ª jornada
Amanhã 
ADEF-C Carregal do Sal-SC Beira
Mar, ACD Monte-A Ac Coimbra e
Académico de Viseu-Alavarium
AC.

2.ª Divisão Juniores
Masc. - Zona Centro
1.ª jornada
Domingo
Académico de Viseu-Colégio da
Imaculada da Conceição, Clube
Desportivo Feirense-Alvarium
Andebol Clube, Associação
Académica Coimbra-Águeda
Andebol Clube e Sporting Clube
de Espinho-Clube Desportivo de
S. Paio de Oleiros.

2.ª Divisão Juvenis
Masc. - Zona Centro
3.ª jornada
Amanhã
CP Vacariça-EA Falcão de Pinhel,
ACD Monte-Académico de Viseu,
Colégio da Imaculada Conceição-
AD Sanjoanense e CD S.Paio
Oleiros-AA Avanca.

Nacional de Seniores
Fem. - Zona Centro
3.ª jornada
Amanhã
AC Salréu-Casa do Benfica de
Castelo Branco, Ílhavo Andebol
Clube-Associação Desportiva de
Canelas e Casa do Povo de
Valongo do Vouga-Andebol Clube
de Oliveira de Frades.

Nacional de Juvenis 
Fem. - Aveiro e Viseu
3.ª jornada
Amanhã 
AC Salreu-LAAC, Andebol
Academia de S. Pedro do Sul-Casa
do Povo de Valongo do Vouga, AA.

Oliveira de Frades- Sanjoanense e
Associação Académica de
Espinho-Alavarium Andebol
Clube.

Nacional de Iniciados
Fem. - Aveiro e Viseu
2.ª jornada
Domingo
Andebol Clube de Oliveira de
Frades-ADA Canelas

BASQUETEBOL
Campeonato Distrital
de sub-16 masculino
Amanhã 
ACERTondela-ASS Gumirães A
(17h00-Pavilhão Municipal do
Caramulo) 

Campeonato Distrital
de sub-18 masculino
Amanhã 
ASS Gumirães A-ASS Gumirães B
(14h30-Pavilhão Escola
Secundária Viriato)

Campeonato Inter-
Distrital Sub-14 masc.
Domingo
ASS Gumirães A-Guarda Bakete
(14h30-Pavilhão da Escola
Secundária Viriato)
ARC Oliveirinha-UnidosS/UBI
(15h00-Pavilhão Municipal de
Carregal o Sal)

Tertúlias da ARC
Oliveirinha
Amanhã 
ARCO em Oliveirinha sob o tema
“Alimentação na Actividade
Desportiva”  (21h30) na sede do
clube. Oradoras: Drªs Laura
Marques e Maria do Carmo
Carvalho e  nutricionista Tatiana
Cunha.

ORIENTAÇÃO
28.º Campeonato
Ibérico de Orientação
Pedestre
São Pedro do Sul
Amanhã e Domingo
Atletas portugueses e espanhóis
disputam a conquista do
campeonato ibérico masculino da
época 2015. Prova vai definir
também os vencedores das taças
de ambos os países.

Agenda desportiva
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ABC/UMInho faz dois jogos no sá leite contra ingleses

Voar sobre Ruislip Eagles para 
... acertar contas com Odorheiu

 PEDRO VIEIRA DA SILVA

O
ABC/UMinho joga, 
amanhã e domingo, 
com os ingleses do 
Ruislip Eagles, em 

partida relativa à terceira 
eliminatória da Taça Chal-
lenge. Ultrapassar a turma 
britânica é a meta, até por-
que, se isso acontecer, os 
academistas vão apanhar 
pela frente o atual deten-
tor do troféu, os romenos 
do Odorheiu, que bateu o 
conjunto bracarense na fi-
nal da prova... com muita 
polémica à mistura. 

Primeiro, Carlos Re-
sende, técnico do ABC/
/UMinho, lembra que é 
preciso respeitar a tur-
ma britânica. Mas não 
deixa de assumir todo o 
favoritismo.

«As informações são 
muito escassas. E as que 
temos são pela qualidade 
que o andebol inglês tem 
tido a nível internacio-
nal, que é bastante baixa. 
À partida, deixa antever a 
superioridade que pode-
remos ter», destaca o trei-
nador dos atuais detento-
res da Taça de Portugal e 
Supertaça lusas.

O facto do ABC/UMi-
nho realizar três jogos 
num espaço de cinco dias 
(bateu, ontem, na Maia, 
o ISMAI, por 38-26, na-
quele que foi o jogo do 
Andebol 1 com mais go-
los; e joga amanhã e do-
mingo, no Sá Leite, com 

para vencer 
a eliminató-

ria, e até para 
vencer lá o jogo... 

em circunstâncias nor-
mais», recordou.

O ABC/UMinho, na al-
tura, como a reportagem 
do Diário do Minho con-
tou, foi altamente preju-
dicado pela arbitragem, 
tendo a turma academis-
ta feito uma exposição à 
Federação Internacional 
de Andebol, cujos delega-
dos presentes (um espa-
nhol e outro bósnio) no 
segundo jogo da final, na 
cidade de Odorheiu, pela 
(má) prestação dos árbi-
tros oriundos da vizinha 
Macedónia.

Ambos 
os jogos, a 
pedido dos 

ingleses, têm 
lugar, pelas 
16h00, em 

Braga.

Carlos Resende, treinador do ABC

D
M

a turma de Terras de Sua 
Majestade).

«Se perguntarem aos 
jogadores, eles dizem já 
que preferem os três jo-
gos em vez de três treinos. 
Eles querem é jogar... É 
frequente haver dois jo-
gos por semana, três não é 
tanto. Atendendo ao facto 
de termos um plantel que 
nos permite rodar alguns 
jogadores, e estamos a fa-
lar de jogos com grau de 
dificuldade não tão eleva-
do, podemos fazer isso», 
atirou Resende, que pers-
petivou, depois, o reen-
contro com o Odorheiu.

«Estou a contar com 
duas vitórias nesta elimi-
natória com os ingleses. O 

objetivo na 
Taça Chal-
lenge é ven-
cer, sendo que a 
final nunca será igual 
à da época passada, até 
porque jogaremos com os 
romenos na terceira ron-
da. O primeiro jogo é lá 
e o segundo é cá», atirou.

Vontade de vencer 
mas não vingança
«Temos a possibilidade de 
vencer ao Odorheiu e isso 
está dependente de vencer 
os ingleses. Toca a ganhar 
aos ingleses! Vingança? 
Não gosto dessa palavra... 
há é uma vontade de ga-
nhar, porque entendemos 
que jogamos o suficiente 

Lesões
Pesqueira e Seabra ainda de fora 

Para o embate com a turma inglesa, o técnico da tur-
ma academista não vai poder contar com Ricardo Pes-
queira (regressa em meados de novembro) e Pedro Sea-
bra (regressa em meados de dezembro), lesionados.

Na antevisão das partidas com o Ruislip Eagles – a 
pedido dos ingleses, ambas terá lugar em Braga, por-
que, segundo os responsáveis do clube britânico, em 
Inglaterra não abundam os pavilhões com condições e 
dinheiro, para o andebol, registe-se, também não –,João 
Gonçalves, pivot da turma academista, disse estar à es-
pera de«duas vitórias» e «seguir em frente».

O desejo de resende se "apanhar" o odorheiu
«Que a turma romena perca connosco
mas que tenha uma derrota... limpa»

Se ultrapassar a turma britânica, como é expectável, o 
ABC/UMinho apanhará o Handball Club Odorheiu – 
Secuiesc na terceira ronda da Taça Challenge. Será, as-
sim, a reedição da final da prova, em 2014/2015, que 
terminou com uma polémica vitória dos romenos.

«Espero que o resultado seja diferente e que o Odorheiu 
não sofra na pele aquilo que nós sofremos. Que perca 
por uma vitória limpa! Mas, para isso acontecer, precisa-
mos de vencer os dois jogos com o Ruislip Eagles», este 
é o desejo do técnico do ABC/UMinho, Carlos Resende.     Página 53
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A dupla de árbitros madei-
renses de andebol Duarte San-
tos e Ricardo Fonseca foram
convocados pela Federação
Europeia de Andebol para di-
rigirem este fim de semana
um jogo da Liga dos Cam-
peões na Eslovénia. Duarte
Santos e Ricardo Fonseca via-
jam até à cidade de Celje para
arbitrar o jogo entre RK Celje
Pivovarna Lasko e o Paris
Saint-Germain Handball, a
contar para o Grupo A. A par-
tida tem início pelas 17:00 lo-
cais JM.

ANDEBOL
Árbitros da Região
em jogo europeu
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A equipa de andebol 
de juvenis do Vi-
tória enfrenta es-

te sábado, a partir das 18 
horas, no Pavilhão Antoi-
ne Velge, o Ginásio do Sul, 
em partida a contar para 
a 4º jornada do Nacional 
da I divisão.

Os jovens andebolistas 
vitorianos, que continuam 
a fazer um bom arranque 
de época, venceram, por 
35-28, na última semana, 
o Belenenses.

Entretanto, o andebol 
‘verde e branco’ volta a 
motivar o interesse com-
petitivo no domingo. A 
partir das 16 horas, no re-

cinto vitoriano é a vez da 
equipa de juniores rece-
ber o conjunto do CDE Ca-
mões, em jogo referente à 
segunda jornada do nacio-
nal da 2ª divisão.

Andebol vitoriano
segue a jogar 
no Antoine Velge

� DR �
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