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A1 Taça EHF: FC Porto triunfa na Eslovénia e segue em frente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/taca_ehf_fc_porto_triunfa_na_eslovenia_e_segue_em_frente.html

 
À imagem do Benfica, também o FC Porto assegurou este sábado o apuramento 15-10-2016 . Record
Por Record À imagem do Benfica, também o FC Porto assegurou este sábado o apuramento para a 3.ª
eliminatória da Taça EHF, ao vencer em casa dos eslovenos do Koper por 26-22, um resultado que
junta ao que trazera da primeira mão, onde vencera por 31-24.
 
15-10-2016 . Record
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A2

CS Madeira vence na Áustria para a Taça Challenge feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/cs_madeira_vence_na_austria_para_a_taca_challenge_feminina.ht

ml

 
Jogo da primeira mão da segunda eliminatória... 15-10-2016 . Record Por Record O CS Madeira
venceu este sábado por 36-34 o SSV Dornbirn Schoren, na Áustria, em jogo da primeira mão da
segunda eliminatória da Taça Challenge de andebol feminino.O regresso às competições europeias do
CS Madeira começou da melhora forma para a equipa orientada por Marco Freitas, que trouxe da
Áustria uma vantagem de dois golos que irá defender a 22 de outubro em casa.Catarina Ascensão,
com nove golos, Sara Rodrigues Goncalves e Cláudia Vieira, ambas com sete golos, e Ana Filipa
Franco, com seis, foram as principais marcadoras da equipa insular.Johanna Rauch, com 10 golos, foi
a principal marcadora do Dornbirn Schoren, equipa que na última época participou na Taça dos
Vencedores das Taça, mas que não foi além da segunda eliminatória.
 
15-10-2016 . Record
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A3

Humberto Gomes: Obrigatório vencer os jogos em casa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Sábado Online

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

 
Guarda-redes do ABC antevê duelo de hoje com o Dínamo Bucareste 15-10-2016 . Record Por Record
O ABC prossegue hoje (17 h) no Parque de Exposição de Braga a sua marcha na Liga dos Campeões,
tendo pela frente a turma romena do Dínamo Bucareste, em jogo fulcral quanto à questão das contas
do Grupo D, que cumpre a sua 4ª jornada. E Humberto Gomes sabe que só um resultado interessa:
"Para ultrapassarmos a fase de grupos é obrigatório vencer os jogos em casa", considerou o
experiente guarda-redes dos campeões nacionais, já com duas taças Challenge conquistadas pelo
Sporting (2010) e ABC (2016).O conjunto de Braga está bem informado. "Tivemos acesso aos três
jogos anteriores do adversário, todos muito bem analisados. Sabemos as nossas armas, pelo que
vamos jogar em velocidade e tentar melhorar na defesa. Apesar de não jogarmos no nosso espaço
físico do Flávio Sá Leite, a moldura humana vai ajudar-nos e espero que seja em grande número",
apelou Humberto Gomes.Carlos Resende, treinador do ABC, fez o trabalho de casa: "Por aquilo que
vimos, as seis equipas do Grupo D têm uma qualidade semelhante. Quanto ao Dínamo, tem como
armas uma primeira linha muito forte, com os seus jogadores a demonstrarem capacidade de
finalização no tiro exterior. Mas, de certo modo, é um jogo que se adapta à nossa defesa bastante
agressiva, que deve ser compacta, e dinâmica a sair aos atiradores."No Grupo A, destaque para a
viagem até à Dinamarca do Wisla Plock, onde jogam Tiago Rocha e Gilberto Duarte. A turma polaca
defronta o Bjerringbro, em Silkeborg.
 
15-10-2016 . Record

Página 3



A4

Liga dos Campeões: ABC bate Dínamo Bucareste em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/liga_dos_campeoes_abc_bate_dinamo_bucareste_em_braga.html

 
Os minhotos, com este triunfo, passam a somar 4 pontos, os mesmos que os adversários desta tarde,
no segundo posto. 15-10-2016 . Record Por Record O ABC somou este sábado a segunda vitória em
quatro jogos no Grupo D da Liga dos Campeões de andebol, ao vencer por 34-32 na receção aos
romenos do Dínamo Bucareste, em partida disputada no Palácio de Exposições de Braga.Dário
Andrade e Nuno Grilo, ambos com seis golos golos, foram os jogadores em evidência na formação
minhota, ao passo que Sajad Esteki foi o elemento com maior acerto na equipa contrária, com onze
golos.Os minhotos, com este triunfo, passam a somar 4 pontos, os mesmos que os adversários desta
tarde, no segundo posto.
 
15-10-2016 . Record
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A5

Taça EHF: Benfica avança para a 3.ª eliminatória
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/taca_ehf_benfica_avanca_para_a_3_eliminatoria.html

 
Num jogo no qual vencia por 14-12, os encarnados contaram com a eficácia de Paulo Moreno (6
golos), João Pais e Stefan Terzic (5 golos cada um) 15-10-2016 . Record Por Record O Benfica
assegurou este sábado o apuramento para a 3.ª eliminatória da Taça EHF, ao vencer por 33-30 na
visita ao reduto dos luxemburgueses do Kaerjeng, um resultado positivo que junta ao que trazia da
primeira mão, onde vencera por 31-26.Num jogo no qual vencia por 14-12, os encarnados contaram
com a eficácia de Paulo Moreno (6 golos), João Pais e Stefan Terzic (5 golos cada um), assegurando
desta forma a passagem à próxima da segunda prova de clubes do andebol europeu.
 
15-10-2016 . Record
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A6

FC Porto garante terceira ronda da Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6314b425

 
O FC Porto confirmou hoje a passagem à terceira ronda da Taça EHF de andebol ao vencer por 26-22
o RD Koper, na Eslovénia, para onde os 'dragões' viajaram com uma vantagem de sete golos
alcançada no Porto (31-24)
 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
 
O guarda-redes Hugo Laurentino, com uma eficácia pouco usual neste nível competitivo de 50% ao
longo da segunda parte do encontro em Koper, foi um dos jogadores em destaque na equipa orientada
por Ricardo Costa.
 
Grega Krecic, com oito golos, foi o jogador que mais dificuldades criou à equipa do FC Porto, que
recorreu praticamente a todos os jogadores disponíveis e teve como principais marcadores Nikola
Spelic, Yoel Cuni Morales e Miguel Miranda, todos com quatro golos.
 
FC Porto e Benfica são os representantes lusos na terceira eliminatória da Taça EHF, com a certeza de
que não se defrontarão, mas que já irá contar com algumas equipas do topo do andebol europeu.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
15-10-2016 20:25  O FC Porto confirmou hoje a passagem à terceira ronda da Taça EHF de andebol
ao vencer por 26-22 o RD Koper, na Eslovénia, para onde os 'dragões' viajaram com uma vantagem
de sete golos alcançada no Porto (31-24).
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CS Madeira vence na Áustria para a Taça Challenge feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f8ba1343

 
O CS Madeira venceu hoje por 36-34 o SSV Dornbirn Schoren, na Áustria, em jogo da primeira mão
da segunda eliminatória da Taça Challenge de andebol feminino
 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
 
O regresso às competições europeias do CS Madeira começou da melhora forma para a equipa
orientada por Marco Freitas, que trouxe da Áustria uma vantagem de dois golos que irá defender a 22
de outubro em casa.
 
Catarina Ascensão, com nove golos, Sara Rodrigues Goncalves e Cláudia Vieira, ambas com sete
golos, e Ana Filipa Franco, com seis, foram as principais marcadoras da equipa insular.
 
Johanna Rauch, com 10 golos, foi a principal marcadora do Dornbirn Schoren, equipa que na última
época participou na Taça dos Vencedores das Taça, mas que não foi além da segunda eliminatória.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
15-10-2016 21:55  O CS Madeira venceu hoje por 36-34 o SSV Dornbirn Schoren, na Áustria, em jogo
da primeira mão da segunda eliminatória da Taça Challenge de andebol feminino.
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Benfica apura-se para a terceira ronda da Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=779ad8a2

 
A terceira eliminatória desta prova, a que dá acesso à fase de grupos, joga-se nos fins de semana de
19/20 e 26/27 de novembro
 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
 
O Benfica venceu hoje por 33-30 o Handball Kaerjeng, no Luxemburgo, e confirmou com novo triunfo
a passagem à terceira eliminatória da Taça EHF de andebol, última antes da fase de grupos.
 
A formação 'encarnada' viajou para Bascharage com uma vantagem de cinco golos, depois do triunfo
no jogo da primeira mão na Luz, por 31-26, e sentenciou a eliminatória com nova vitória, por 33-30.
 
Destaque nas opções do treinador Mariano Ortega para a presença do guarda-redes Gustavo
Capdeville, ainda júnior, na baliza 'encarnada' durante toda a segunda parte, bem como do seu colega
de escalão André Lima.
 
Depois de uma boa entrada num jogo que, tal como o da primeira mão, na Luz, se pautou pelo
equilíbrio, o Benfica chegou ao intervalo a vencer por dois golos (12-14).
 
No segundo tempo, os 'encarnados' seguraram o resultado e acabaram por vencer por 30-33,
'carimbando' a passagem para a próxima ronda da Taça EHF.
 
Belone Moreira (2), João Pais (5), Alexandre Cavalcanti (2), Paulo Moreno (6), Tiago Pereira (2),
Uelington da Silva (2), Davide Carvalho (2), Stefan Terzic (4), Elledy Semedo (5), Ales Silva (2) e
André Lima (1) foram os marcadores dos golos do Benfica.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
15-10-2016 20:18  A terceira eliminatória desta prova, a que dá acesso à fase de grupos, joga-se nos
fins de semana de 19/20 e 26/27 de novembro.
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ABC soma e segue na Champions
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2016/10/15/abc-soma-e-segue-na-champions

 
O ABC venceu hoje na receção aos romenos do Dínamo Bucareste, por 34-32, em jogo do Grupo D da
Liga dos Campeões de andebol
 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
 
A equipa de Braga somou a segunda vitória na competição, depois do triunfo, também em casa,
diante dos dinamarqueses do Holstebro, há duas semanas.
 
O próximo jogo do ABC será a 22 de outubro com os ucranianos do Motor Zaporozhye, na Ucrânia.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
15-10-2016 19:02  O ABC venceu hoje na receção aos romenos do Dínamo Bucareste, por 34-32, em
jogo do Grupo D da Liga dos Campeões de andebol.
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Taça EHF: FC Porto triunfa na Eslovénia e segue em frente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1e00e644

 
19h44
 
Dragões bateram o Koper por 26-22
 
À imagem do Benfica, também o FC Porto assegurou este sábado o apuramento para a 3.ª
eliminatória da Taça EHF, ao vencer em casa dos eslovenos do Koper por 26-22, um resultado que
junta ao que trazera da primeira mão, onde vencera por 31-24.
 
Autor: Fábio Lima
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Humberto Gomes: Obrigatório vencer os jogos em casa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5ee259d5

 
09h44
 
Guarda-redes do ABC antevê duelo de hoje com o Dínamo Bucareste
 
O ABC prossegue hoje (17 h) no Parque de Exposição de Braga a sua marcha na Liga dos Campeões,
tendo pela frente a turma romena do Dínamo Bucareste, em jogo fulcral quanto à questão das contas
do Grupo D, que cumpre a sua 4ª jornada. E Humberto Gomes sabe que só um resultado interessa:
"Para ultrapassarmos a fase de grupos é obrigatório vencer os jogos em casa", considerou o
experiente guarda-redes dos campeões nacionais, já com duas taças Challenge conquistadas pelo
Sporting (2010) e ABC (2016).
 
O conjunto de Braga está bem informado. "Tivemos acesso aos três jogos anteriores do adversário,
todos muito bem analisados. Sabemos as nossas armas, pelo que vamos jogar em velocidade e tentar
melhorar na defesa. Apesar de não jogarmos no nosso espaço físico do Flávio Sá Leite, a moldura
humana vai ajudar-nos e espero que seja em grande número", apelou Humberto Gomes.
 
Continuar a ler
 
Carlos Resende, treinador do ABC, fez o trabalho de casa: "Por aquilo que vimos, as seis equipas do
Grupo D têm uma qualidade semelhante. Quanto ao Dínamo, tem como armas uma primeira linha
muito forte, com os seus jogadores a demonstrarem capacidade de finalização no tiro exterior. Mas,
de certo modo, é um jogo que se adapta à nossa defesa bastante agressiva, que deve ser compacta, e
dinâmica a sair aos atiradores."
 
No Grupo A, destaque para a viagem até à Dinamarca do Wisla Plock, onde jogam Tiago Rocha e
Gilberto Duarte. A turma polaca defronta o Bjerringbro, em Silkeborg.
 
Autor: Alexandre Reis
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CS Madeira vence na Áustria para a Taça Challenge feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3c7c297

 
20h41
 
Triunfo sobre o SSV Dornbirn Schoren por 36-34
 
Foto: Facebook CS Madeira
 
O CS Madeira venceu este sábado por 36-34 o SSV Dornbirn Schoren, na Áustria, em jogo da primeira
mão da segunda eliminatória da Taça Challenge de andebol feminino.
O regresso às competições europeias do CS Madeira começou da melhora forma para a equipa
orientada por Marco Freitas, que trouxe da Áustria uma vantagem de dois golos que irá defender a 22
de outubro em casa.
 
Continuar a ler
 
Catarina Ascensão, com nove golos, Sara Rodrigues Goncalves e Cláudia Vieira, ambas com sete
golos, e Ana Filipa Franco, com seis, foram as principais marcadoras da equipa insular.
Johanna Rauch, com 10 golos, foi a principal marcadora do Dornbirn Schoren, equipa que na última
época participou na Taça dos Vencedores das Taça, mas que não foi além da segunda eliminatória.
 
Autor: Lusa
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Loucura com o andebol do Benfica... no Luxemburgo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e692dabf

 
Na Luz, após a primeira mão da 2.ª eliminatória da Taça EHF, o treinador do Kaerjeng havia dito que,
no Luxemburgo, estariam mais adeptos do Benfica do que se registara na Luz no último sábado. Uma
semana depois... o cenário confirmou-se. E, para lá do apoio durante o encontro, os fãs encarnados
também fizeram a festa junto dos jogadores no final da partida, que o Benfica venceu por 33-30.
(Vídeo: Information Glorious)
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Liga dos Campeões: ABC bate Dínamo Bucareste em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8532ad06

 
18h40
 
Minhotos somam segundo triunfo em quatro jogos
 
O ABC somou este sábado a segunda vitória em quatro jogos no Grupo D da Liga dos Campeões de
andebol, ao vencer por 34-32 na receção aos romenos do Dínamo Bucareste, em partida disputada no
Palácio de Exposições de Braga.
Dário Andrade e Nuno Grilo, ambos com seis golos golos, foram os jogadores em evidência na
formação minhota, ao passo que Sajad Esteki foi o elemento com maior acerto na equipa contrária,
com onze golos.
 
Os minhotos, com este triunfo, passam a somar 4 pontos, os mesmos que os adversários desta tarde,
no segundo posto.
 
Autor: Fábio Lima

Página 14



A15

Taça EHF: Benfica avança para a 3.ª eliminatória
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7ae371c2

 
19h40
 
Águias bateram o Kaerjeng por 33-30
 
O Benfica assegurou este sábado o apuramento para a 3.ª eliminatória da Taça EHF, ao vencer por
33-30 na visita ao reduto dos luxemburgueses do Kaerjeng, um resultado positivo que junta ao que
trazia da primeira mão, onde vencera por 31-26.
Num jogo no qual vencia por 14-12, os encarnados contaram com a eficácia de Paulo Moreno (6
golos), João Pais e Stefan Terzic (5 golos cada um), assegurando desta forma a passagem à próxima
da segunda prova de clubes do andebol europeu.
 
Autor: Fábio Lima
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  Tiragem: 74995

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 16,04 x 23,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66495485 15-10-2016

ii~1111111~  GRITO. Humberto Gomes quer motivar companheiros 

ANDEBOL 

"Obrigatório vencer 
os jogos em casa" 
Guarda-redes do ABC, 
Humberto Gome, 
antevê duelo de hoje 
com o Dínamo Bucareste 

ALEXANDRE REIS 

R O ABC prossegue hoje (17 h) 
no Parque de Exposição de Braga 
a sua marcha na Liga dos Cam-
peões, tendo pela frente a turma 
romena do Dínamo Bucareste, 
em jogo fulcral quanto à questão 
das contas do Grupo D, que 
cumpre a sua 4a  jornada. E Hum-
berto Gomes sabe que só um re-
sultado interessa: "Para ultra-
passarmos a fase de grupos é 
obrigatório vencer os jogos em 
casa", considerou o experiente 
guarda- redes dos campeões na- 

OBJETIVO DA TURMA DE BRAGA 
É QUALIFICAR-SE NO GRUPO D 
PARA A PRÓXIMA FASE 
DA UGA DOS CAMPEÕES 

cionais, já com duas taças 
Challenge conquistadas pelo 
Sporting (2010) e ABC (2016). 

O conjunto de Braga está bem 
informado. "Tivemos acesso aos 
três jogos anteriores do adversá-
rio, todos muito bem analisados. 
Sabemos as nossas armas, pelo 
que vamos jogar em velocidade e 
tentar melhorar na defesa. Ape-
sar de não jogarmos no nosso es-
paço físico.do Flávio Sá Leite, a 
moldura humana vai ajudar-nos 
e espero que seja em grande nú-
mero", apelou Humberto Gomes. 

Carlos Resende, treinador do 

LIGA DOS CAMPEÓES —GRUPO D 
,• • jornadd 

ABC (POR) 17h00 D. BUCARESTE (ROM) 

BESIKTAS (TUR) 17h00 ZAPOROZHYE(UCR) 

HOISTEBRO (DIN) amanhã NANTES (FRA) 

CLASSIFICAÇÃO 
P.ivEocrvic.s 

09  NANTES 5 3 2 1 O 94-78 

09  D. BUCARESTE 4 3 1 2 O 93-89 
09  M.ZAPOROZHYE 3 3 1 1 1 91-89 

09  BESIKTAS 3 3 1 1 1 78.90 

1120 ABC 2 3 1 O 7 96-95 

09  HOLSTEBRO 1 3 O 1 2 87-98 

ABC, fez o trabalho de casa: "Por 
aquilo que vimos, as seis equipas  

do Grupo D têm uma qualidade 
semelhante. Quanto ao Dínamo, 
tem como armas uma primeira 
linha muito forte, com os seus jo-
gadores a demonstrarem capaci-
dade de finalização no tiro exte-
rior. Mas, de certo modo, é um 
jogo que se adapta à nossa defesa 
bastante agressiva, que deve ser 
compacta, e dinâmica a sair aos 
atiradores." 

No Grupo A, destaque para a 
viagem até à Dinamarca do Wis - 
ia Plock , onde jogam Tiago Ro-
cha e Gilberto Duarte. A turma 
polaca defronta o Bjerringbro, 
em Silkeborg. o 
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Sporting pode 
isolar-se no 
campeonato 

A 8a jornada da primeira 
fase do Campeonato promete 
alterações na classificação, 
sendo de destacar, amanhã 
(18h00), a receção do Sporting 
ao Madeira SAD, no Pavilhão do 
Casal Vistoso, em Lisboa. Com  
um calendário muito menos 
sobrecarregado em relação a 
rivais como ABC, Benfica e FC 
Porto, os leões têm oportuni-
dade soberana para se isolarem 
no 1° lugar, tirando proveito da 
visita dos dragões a Braga e do 
Benfica a Aguas Santas, na 
quarta - feira. Mas a equipa do 
Funchal, reforçada com os ex 
sportinguista Fábio Magalhães 
e Bruno Moreira, promete luta. 

A ronda 8 prossegue hoje 
com os jogos Avanca - Sp. Hor-
ta, Boa Hora- Maia ISMAI, São 
Mamede- Arsenal e AC Fafe - 
Belenenses. e A.R. 

ANDEBOL 1 
8.1  jornada 

SÃO MAMEDE 17h00 ARSENAL 

BOA HORA 18h00 MAIA ISMAI 

AC FAFE 18h00 BELENENSES 

AVANCA 18h00 SP. HORTA 

SPORTING amanhã MADEIRA SAD 

ABC dia 19 FC PORTO 

ÁGUAS SANTAS dia 19 BENEICA 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D cmcs 

FC PORTO 21 7 7 O O 237-153 

&SPORTING 21 7 7 O O 237-155 
BENFICA 19 7 6 O 1 211-180 

02 AVANCA 18 8 5 O 3 201-202 

09  ABC 16 6 5 O 1 211-178 

&MADEIRA SAD15 7 4 O 3 192-189 

02A. SANTAS 14 8 3 O 5 189-205 

09 80A HORA 12 7 2 1 4 175-233 

09BELENENSES 12 7 2 1 4 192.213 

Cr AC FAFE 10 6 2 O 4 156-184 

(De MATA ISMAI 8 6 1 O 5 145-174 

&ARSENAL 8 7 O 1 6 187-223 

1319 51). HORTA 7 4 1 1 2 103-112 

& A. S. MAMEDE 7 7 0 0 7 164-199 
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TAÇA EHF 

Benfica e FC Porto com vantagem 
Benfica e FC Porto jogam hoje 

a sua continuidade na Taça EHF, 
deslocando-se, respetivamente, 
ao Luxemburgo (17h30) e à Eslo - 
vénia (18 h), com vantagens trazi - 
das da P mão da 2a eliminatória. Os 
encarnados venceram (31-26) o 
Kaerjeng, mas os cinco golos à 
maior não são, de todo, confortá - 
veis, perante um adversário que 
demonstrou qualidade na Luz. 

"Para passar temos de fazer dois 
Ortega pede apoio grandes jogos. Fizemo - lo em casa,  

mas agora temos a mão, pelo 
que temos de dar o máximo. O ad-
versário tem'uma equipa compac-
ta, com umbom poder de remate e 
é forte nas transições", considerou 
à BTV Mariano Ortega, treinador 
do Benfica. Para o jogo em 
Bascharage, Ortega tema receita : 
"Julgo que este segundo jogo será 
muito igual ao de Lisboa. O Kaer 
jengvai defenderem 6x0, vai ten-
tar rematar de forma fácil e temos 
de prestar atenção às transições,  

pois têm jogadores de qualidade. 
Como há muitos portugueses no 
Luxemburgo, esperamos ter ben-
fiquistas a apoiarem para ajudar a 
passar a eliminatória." 

Quanto ao FC Porto, também 
ganhou (31-24) em casa no Dragão 
Caixa, mas o opositor, o Koper, 
promete dar boa réplica. "Nada 
está decidido. Vamos para ganhar, 
com a noção que sei e golos podem 
não ser muito", considerou °cen-
tral Rui Silva. A.R. 
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ANDEBOL 

João Sousa recuperado 
pode estar em Avanca 
R O central do Sp. Horta, João Sou- 
sa, que sofreu uma paragem cardior-
respiratória na Mala, durante o en-
contro com o ISMAI, está recuperado 
e deverá estar hoje junto da sua equi-
pa na deslocação a Avanca. 
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ANDEBOL A equipa feminina do 
Sports Madeira está de regresso à 
Taça Challenge, jogando hoje 
(18 h) no reduto do Dombirn 
Schoren, na Áustria, em jogo dal' 
mão da 2' eliminatória da prova 
europeia. A 2' mâo é dia 22, no 
Funchal. 
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ABC vence na Liga dos Campeões de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7f231843

 
Por PÚBLICO
 
15/10/2016 - 19:45
 
Triunfo minhoto sobre o Dínamo de Bucareste. Benfica e FC Porto seguem em frente na Taça EHF.
 
Foi a segunda vitória em quatro jogos para o ABC na Liga dos Campeões Nelson Garrido
 
Andebol
Outras Modalidades
 
O ABC alcançou neste sábado a sua segunda vitória na Grupo D da Liga dos Campeões de andebol, ao
derrotar em casa o Dínamo de Bucareste por 34-32 (18-18 ao intervalo). Com este triunfo, a
formação minhota passou a somar quatro pontos, depois da vitória sobre os dinamarqueses do
Holstebro e das derrotas com os turcos do Besiktas e os franceses do Nantes nas três primeiras
jornadas. Ainda com as aspirações de passar à fase seguinte intactas, o ABC joga agora a 22 deste
mês na Ucrânia, com o Motor Zaporozhye.
 
Na Taça EHF, tanto Benfica como FC Porto seguem para a terceira ronda. No Luxembrugo, o Benfica
alcançou novo triunfo sobre o Kaerjeng, desta vez por 33-30, depois de já ter vencido na primeira
mão por 31-26. Já o FC Porto também conseguiu novo triunfo, desta vez na Eslovénia, sobre o Koper,
por 26-22 - vencera no jogo da primeira mão por 31-24.
 
O sorteio da próxima ronda realiza-se já nesta terça-feira, com os jogos a realizarem-se a 19 e 20 de
Novembro (primeira mão) e a 26 e 27 de Novembro (segunda mão).
 
15/10/2016 - 19:45
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Andebol: Benfica apura-se para próxima fase da Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3f20f019

 
Encarnados bateram HB Kaerjeng por 30-33
 
O Benfica apurou-se este sábado para a próxima fase da Taça EHF de andebol.
Os encarnados bateram o HB Kaerjeng por 30-33 na segunda-mão do troféu.
Davide (2), Pereira (2), Pais (5), Terzic (4), Belone (2), Moreno (6), Uellington (2), Cavalcanti (2),
Semedo (5), Ales (2) e Lima, fizeram os golos do triunfo encarnado.
 
Redação
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Andebol: ABC vence na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fcf1cad4

 
Segundo triunfo na competição, agora frente ao Dínamo Bucareste
 
O ABC de Braga venceu o Dínamo Bucareste por 34-32 em jogo do grupo D da Liga dos Campeões de
andebol.
É a segunda vitória dos bracarenses na prova, depois de também terem ganho em casa aos
dinamarqueses do Holstebro. O próximo jogo é na Ucrânia frente ao Motor Zaporozhye, no próximo
sábado, 22 de outubro.
 
Redação
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F. C. Porto vence na Eslovénia e avança na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c3680cac

 
Hoje às 19:42
 
O F.C. Porto venceu, este sábado, na Eslovénia, o Koper, por 26-22, e confirmou a passagem à
terceira eliminatória da Taça EHF. Os dragões controlaram sempre os acontecimentos e triunfaram
sem contestação.
 
A equipa de Ricardo Costa apresentou-se a jogar de forma desinibida e confortável, depois de ter
alcançado uma vantagem de sete golos no Dragão Caixa, na partida da primeira mão, que terminou
com uma vitória por 31-24.
 
15 Outubro 2016
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agenda 

Andebol - Liga dos Campeies (Fase& Grupos). 
ABC-Dínamo Bucareste (17). 
Taça EllF (2.* EllinInatórka - 2.1  Mio) - Kaegeng-
Benfica (17.30), Koper 2013-F C. Porto (18) 
1.. ~sio Nadonal (I' Fane) - Ac. S. Mamede-
Arsenal Devesas (17), Avanca- Sp. Horta (181 Boa 
Hora-MaWISMAI (18), Fafe-Belenenses (18) 
Taça Cballenge Feminina (2,' aclima:0a - 
Mio) - Dombim-S. Madeira (18). 
Ilesiantiánl- 11,1(11%e)- CAB Madeira-C4-
veirerse (151 Ovarense-ENarko (16), F C-Porto-
&Mica (17), Gaitas FC-Sampaense Basket (18) 
Lusitânia-V. Guimarães (19), MaiaLedet-Illiabum 
(21) 

Taça de Patamal (3.. Eliminatória) - U. 
Lema-Boavista(16), Penahel-tosarate (16). Fab-
ma-Olhanense8.6), Aves-P Ferreira (16) AD °hei-
rense-Braga (17), Gafanha-F. C. Peno (2015 Mun. 
Aveiro). 
iodares A - %ris% (1.* Farsa)- Zona Norte - 
LehOes-Feireise,Oheirense-P Ferreira. F C Podo-
Cl)" Padroense-Morerense (16), Gd Vicente-
Braga, V Guimarães-Ra Ave Zona Sul -13elenen-
ses-Estoril Naval-U: Leiria. °eiras- Sacavenense, 
Nacional-Loures. Acadernica-V. Setúbal. logos as 
15 horas. 
Junkies A - ~lio(L'Fase) - Serie A - Mete-
linense-Vizet3, Varam-Ttrserese (Mun Povoa Vai- 

Bragança-Fainalicão, Fafe-Aves, Vir ReS-
Cerveira Serie 8 - Sarloanense-Salguelros (14), 
Boavista-Arara, Sousense-Freamunde Lus. Lou-
rosa-Penarei. Cesarense-Alfenense. Sede C - V. 
Mocidade-E. Almeida Repeserses-Ac Vseu, Ton-
dela-8C Branco Anadia-Eirense, Bera-Mar-Sp. 
Pombal (Est. Mano Duarte). Série O - Alvérisa- Casre-
b Vide, Alcanenese-U. Torreense, Cardas- Marinhen-
se, Sintrerse-Real, Fut Bentica-Ac Santarém. Sere 
E - Barreirense-Olhanense. Despertar -Portirnonen-
se. Pinhalnovense-Lus. Ema, P. Milfontes-C, Pieda-
de, Casa PS-Sesimbra. logos as 15 horas. 
kribeds 8 (1) Fase) - Serie A - Rio Ave-Chayes 
(11). Sede D- DC Branco-Sporting (16), Sp. Pombal-
U. Lenta (15). Serie D - Amora-Louletano (15) 
ras-Despertar (18)"Portimonense-V. Senibal (15). 
Juniores C CL.,  Fase) - Sênr A Mixeirense-Via-
nense (1.1). Serie D - Torreense -Cardas (16). Série E 
- Sponing-Etvas (15) Elenfica- CAC Pontinha (11) 
A. F. Algarve - Olvisào -11 Esperanças- Messi- 

nense, Quarteirense-Lapa, Ferreiras-Esp Lagos, 
Silves-lmortal, Faro Benfica-Quartena. Moncarapa-
rhense-Culatrense logos as 15110(as. 
A. F. Porto -2.' Divisa° -Sitie - I. MiherOs-AJ-
dela Nova (15 - Gondim Mas) Sêne 2 - Jura Lama-
so- Fraisào (15) Li Maio Figueiró-Penamaor (15), 
Baugadênse B-Moo. S. Gemi (15), Monte Catiova-
Zehreirense (151 Ferreira-Sobreirense 051 Serre 3 - 
Lousada- V 8. Quines (15), Várzea-Marco 09 (15), 
Torrados-Baião (1S- Regilde). Airaes-Lagoas (15) 
»Pons -1' Dlvkb (1*Fase)- Serie 1- Vaiada-
res-Pastekm, No9ueirense-Coimbr8es, Dl. Douro--
Salgueiros 08. Boavista- Letnães Padroense-Infesta 
(13), Cardal-Candeio, Folgosa Mala-Mala Ildador. 
Foi-Rio Ave Serie 2 - J.otrtada-Paredes, 5 Marli-
nho-Lix2 Valonguense-Madeira, Amarante-Alfe-
nense, Rebordosa-E Fãnzeres, Gondomar-Trofen - 
se, Ahados-Felgueiras 1932. logos ás 15 horas. 
Juvenis - (1. Fase)-Série 1-var7un- 
H. 

 
Gonçalves (151 Leb:Oes-PacImense (13- Mun. 

Laça Palmeira) Sane 2 - Paredes-Trafense (15), 
Sousense-Penafiel (13), Aves-Atarante (15), Fel-
queiras 1932-Gondomar (15), firsense-Folgosa 
Maia (15). 
Iniciados -1.. ~sio (1.§ Fase) - SÈne 1- 8oains-
ta-Lebbes (17 - CD Fernando Pedrosa). 
Infantis - avia° (L. Fase). Serie].- Varzim-
Cambn3es (1315), Col. Errnesinde- Lehbes (15.30), 
Salgue.ros 08-Candal (14 - Carmo Vso) Arcozelo-
Boavista (1315), Rio Ave-01 Douro (15), Nogueiren-
se-Dragon Force (17). S. Rio Tinto-Ai/Irises (131.5). 
Série 2 - Freamunde-Sousense (15), Trofense-E 
Fânzeres (15), Amarante-Calçada (13.15), Gondo-
mar -Paredis (1715), Aves-P Ferreira (17) S. Marli-
ribo-Penalier (1315/ Várzea-Alknense (13 15).10-
gos às 15 horas 
Retal - Taça UEFA (Fase Principal/Itália) - Grupo 
5 - Sporting-R*0 (20) 
Liga (1. Fase) - Fundão-Quinta Lombos (16). 

Ural! Amméts-Rlo Ave (17.30), Modicus-&-doa 
(18), v,n1vps-5201,920 (18) 
Ifiquei rei Mimo - Tap CantInanial O! Mio) - 
BentKa-ópuei Barcelos (17), 

DNIsSo Nadonal Candefaria-Sp. Tornar (22). 
Mrinoddilms- Grand•Onlenie &Japão - As 
4.20 (madrugada dia 16) prova a contar para o 
Munital de Pilotos de Moto 2. ror circuito Twin 
Motegi. 
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FC Porto vence na Eslovénia e segue na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d7092436

 
.
 
Dragões apuraram-se para a terceira eliminatória da Taça EHF de andebol
 
Com uma exibição brilhante de Hugo Laurentino, o FC Porto venceu este sábado o Koper 2013, na
Eslovénia, por 26-22, apurando-se para a terceira ronda da Taça EHF, a que dá acesso à fase de
grupos da competição. Na primeira mão, jogada no Dragão Caixa, os portistas já haviam ganho por
31-24.
 
Recorde-se que este foi um excelente sábado para o andebol português, uma vez que o Benfica
também seguiu em frente na Taça EHF - venceu, no Luxemburgo, por 33-30, sendo que na Luz já
tinha derrotado o Handball Kaerjeng, por 31-26 - e o ABC, a jogar em casa, no Parque de Exposições
de Braga, conseguiu a segunda vitória no grupo D da Liga dos Campeões, ao bater os romenos do
Dínamo de Bucareste, por 34-32, na quarta jornada da prova.
 
15 Outubro 2016 às 19:38
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Benfica em frente na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b2248773

 
Fotografia: Reprodução: Twitter
 
Encarnados venceram no Luxemburgo por 33-30
 
O Benfica apurou-se este sábado para a terceira eliminatória da Taça EHF de andebol, confirmando a
supremacia sobre o Handball Kaerjeng, ao vencer no Luxemburgo, por 33-30.
 
Recorde-se que na primeira mão, na Luz, o conjunto de Mariano Ortega havia ganho por 31-26.
 
A terceira eliminatória desta prova, a que dá acesso à fase de grupos, joga-se nos fins de semana de
19/20 e 26/27 de novembro
 
15 Outubro 2016 às 19:07
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FC Porto em vantagem ao intervalo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=50bc9462

 
Fotografia: Fábio Poço/Global Imagens
 
Dragões estão a vencer na Eslovénia o Koper 2013 por 14-12
 
Em jogo da segunda mão da segunda eliminatória da Taça EHF, o FC Porto está a vencer o Koper 2013
ao intervalo por 14-12.
 
Depois de terem ganho a primeira mão, em casa, por 31-24, a formação de Ricardo Costa tem o
apuramento para a terceira ronda bem encaminhado.
 
15 Outubro 2016 às 18:52

Página 28



A29

ABC soma a segunda vitória na Champions
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d65b56ea

 
Fotografia: Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens
 
Academistas bateram os romenos do Dínamo de Bucareste por 34-32 no Parque de Exposições de
Braga
 
O ABC derrotou este sábado o Dínamo de Bucareste, por 34-32, em jogo da quarta jornada do grupo
D da Liga dos Campeões de andebol disputado no Parque de Exposições de Braga. Com uma excelente
exibição de André Gomes (sete golos em oito remates), os minhotos somam assim a segunda vitória,
são os primeiros a bater o conjunto romeno nesta poule e têm o objetivo de terminar entre os dois
primeiros do grupo perfeitamente ao alcance.
 
15 Outubro 2016 às 18:40
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Dragão e águia defendem vantagem 
FC Porto e Benfica, na segunda mão da segunda ronda da 
Taça EHF, podem hoje carimbar a passagem à eliminató-
ria seguinte - que antecede a fase de grupos - se segura-
rem a folga dada pelos triunfos que alcançaram em casa. 
Os dragões vão à Eslovénia, defrontar o Koper, que 
bateram por 31-24. "Estamos preparados para tudo. 
Defender é sempre mais difícil do que atacar", afirmou o 
central Rui Silva. No Luxemburgo, em casa do Kaerjeng, 
o Benfica parte com vantagem fruto dos 31-26 de sábado. 
"Temos de estar concentrados, pois cinco golos não é 
nada",frisou o pivô brasileiro Ales Silva. 
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ASE\ A 
ANOt ROL 

Ligados Campeões - Fase de 
grupos, 4.3 jornada: Grupo D -
ABC-Dínamo Bucareste,17h00, 
Pavilhão de Exposições de Braga. 

Campeonato da Liga - 2.' 
Jornada: CAB Madeira-Oliveirense, 
15h00; Ovarense-Elétrico,16h00; 
FC Porto-Benfica,17h00; 
Galitos-Sampaense,18h00; Maía 
Basket-Illiabum, 21h00. Jogo 
antecipado da 13.3jornada: 
Lusitânia-V. Gu imarães,18h00. 

Ci Cl 15/14rt 
Mundial de Estrada, em Doha 
(Catar), com a participação de 
uma seleção portuguesa, 
a decorrer até dia16. 

Taça de Portugal-3a 
Eliminatória: Penafiei-Amarante, 
16h00; Fátima-Olhanense,16h00; 
Aves-P. Ferreira; U. Leiria-Boavista; 
AD Oliveirense-Braga,17h00; 
Gafanha-FC Porto, 20h15. 
Juniores A- I Divisão -1.3Fase - 
10.3 Jornada - Zona Norte: 
Leixões-Feirense; 
Oliveirense-Paços Ferreira; V. 
Guimarães-Rio Ave; Gil 
Vicente-Braga; FC Porto-Chaves; 
Padroense-Moreirense (16h00). 
Zona Sul: Académica-V. Setúbal; 
Naval-Leiria; Belenenses-Estoril; 
Oeiras-Sacavenense; 
Nacional-Loures (16h00). 
Juniores A • II Divisão -1' Fase - 
&Jornada - Série A: Fafe-Aves; Vila 
Real-Cerveira; 
Bragança-Famalicão; 
Varzim-Tirsense; 
Merelinense-Vizela. Série B: 
Sanjoanense-Salgueiros 08 
(14h00); Sousense-Freamunde; 
Cesarense-Alfenense; 
Boavista-Arouca; Lusitânia 
FC-Penaf lel. Série C: 
Repesenses-Ac. Viseu; 
Tondela-Benf. C. Branco; 
Beira-Mar-Pombal (Estádio Mário  

Duarte); Anadia-Eirense; Vigor 
Mocidade-Estrela Almeida. Série 
D: CF Benfica-Santarém; 
Caldas-Marinhense;Sintrense-Real 
SC; Akanenense-Torreense; 
Alverca-Castelo de Vide. Série E: 
Milfontes-Cova da Piedade; Casa 
Pia-Sesimbra; 
Pinhalnovense-Lusitano GC 
Despertar-Portimonense; 
Barreirense-Ofhanense 
JunioresB-1   Fase - 8.3 Jornada -
Série A: Rio Ave-Chaves (11h00). 
Série C: Pombal-Leiria (15h00); BC 
Branco-Sporting (16h00). Série D: 
Amora-Louletano; 
Portimonense-V. Setúbal; 
Oeiras-Despertar (18h00). 
Juniores C - I Fase - 8.' Jornada - 
Série A: Moreirense-Vianense 
(11h00)- Série D:Torreense-Caldas 
(16h00). Série E: Benfica-Pontinha 
(11h00); Sporting-O Elvas. Jogos 
às15h00. 

ruma. FrMININO 
Taça Cada Couto - Quartos de 
final: Ponte Frielas-Cultural, 
09h30; Malveira-Estoril-Praia, 
09h30; Sintrense-Futebol 
Benfica,11h00; 
Bobadelense-Belenenses,11h00. 

Taça UEFA - Fase de qualificação 
para a Ronda de Elite: Grupo 5 - 
Rieti-Sporting,20h00, Pavilhão 
Palapatemesi, em Folig no (Itália). 
I Divisão - 2.3 J ornada: 
Fundão-Quinta dos Lombos, 
16h00; Futsal Azeméis-Rio Ave. 
17h30; Modicus-Braga,18h00; 
Vinhais-São João Urgicentro, 
18h00. 

Taça Continental- 2.' mão: 
Benfica-Óquei Barcelos,17h00, 
Pavilhão Fidelidade. 
Campeonato Nacional - Jogo em 
atraso da ta jornada: 
Candelária-Sp.Tomar,22h00, 
Pavilhão dos Desportos da 
Candelária (Açores). 
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^.• 

A ASE\ 
ANDEBOL 

Hoje 

• noe ( fifOrtiF s 4.1jornada 
ABC-Ditam de Bucareste 
17h00, Palácio Exposições Braga 
5. Pandzic/Borls Satorcizija(1311-1) 

. 2.' mão/2.•elim. 
Koper-FC Porto 
19h00, Eslovénia 
Michall Mertinian/Ev Syrepisio 

ICeirjeng-BenfIca BTV 
17h30, Luxemburgo 
Davor Loncar/Zoran Loncar 

8.9omada 
Ac. São Paamade-Arsanal 
17h00. Pavilhão Eduardo Soares 
Mario Coutinho/Ramiro Silva 
Ws-Betonem« 
18h00. Pavilhão Mun. Fafe 
Rui Almeida/ António Oliveira 
Avance-Sp. Morta 
18h00. Com. Adelino D. Costa 
Alberto Alves/ Jorge Fernandes 
Boa Hora-LSMA1 
18h00, Pay. Fernando Tavares 
Daniel Freitas/César Carvalho 

Amanha 

8.9omada 
Sporting-Macieira SAD Sporting1V 
18h00, Pavilhão Mun. Casal Vistoso 
Tiago Montelro/António Trinca 

BASQUETEBOL 

2.9omada 
CAB Madeira-0~mm 
15h00, Pavilhão CAB 
N. Monteiro/P. Rodrigues/R. Severino 
Ovaronsa-Eléctrico 
16h00, Arena Dolce Vita 
P. Marques/N. Culmarães/V. Cardoso 
FC Porto-Banlka PortoCanal 
17h00, Dragão Caixa 
S. Seva/P. Maia/B. Maciel 
Lueidnia-VItárta %Cubai 
18h00, Pav. Mun. Angra Heroismo 
J. Lopes/B. Ahrarinhas/P. Pereira 
Gaatos Darreiro-Sampaanse 
18h00, Pav. Mun. Luís Carvalho 
C. Santos/R. Ribeiro/P. Cunha 
Mala Baskst-lalabum 
21h00, Pavilhão Nortecoope 
F. Rocha/H. Antunes/D. Martins 

HÓQUEI EM PATINS 

2.1~ 
Ilafficallarcalos BTV/TVI24 
17h00, Pav. N.° 2 da Luz 
German Sandoval/Sergi Mayor (Esp) 

Candelaria-SC Tomar 
21h00, Pav. Desp. Candelária 
J. Vleira/R. Jorge/.1. Pereira 

Arnanhi 

r..., 4APE00ilagOAJAC1001414.  510macia 
FC Porto-Vaisnça PortoCanal 
16h00. Dragão Caixa 
J. Pinto/A. Santos/P. Silva 

RÂGUEBI 

4.1  jornada 

Hoje 
Montam« o novo-Académica 
14h30, Parque Desp. Montemor-o-novo 
Dirafto-Cascals 
16h00, Monsanto 

Amanhã 
Agronomia-CDU 
15h00, Campo da Tapada da Ajuda 
Baknesas-Lousa 
15h00, Estádio do Restelo 
Casais-COAI 
16h00, Campo da Guia-Cascals Página 32
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Nuno Grilo vai tentar fazer mais um bom jogo na Liga dos Campeões 

rr=4:: Campeão nacional joga em casa, para a 
Champions, contra equipa que ainda não sofreu derrotas 

ABC testado por 
Dínamo invicto 
Após uma vitória em casa, 
o ABC volta a jogar em 
Braga para a Champions e o 
triunfo é obrigatório para 
se manter na corrida a um 
lugar no play-offseguinte, 
a que só ascendem os dois 
primeiros desta poule 

AUGUSTOFERRO 
elle O ABC recebe hoje, no 
Parque de Exposições de Bra-
ga, o Dínamo de Bucareste, 
em jogo da quarta jornada do 
Grupo D da Champions. Os 
campeões portugueses bus-
cam a segunda vitória, depois 
dejáteremderrotado oHolste-
bro. h tarefa dos minhotos não 
parece nada fácil, pois a forma-
ção romena ainda não sofreu 
qualquer derrota nesta poule: 
venceu o Motor Zaporozhye e 
empatou com o Besiktas e o 
Holstebro. 

Carlos Resende conhece o 
adversário de hoje. "O Dína-
mo é uma formação forte, 
com uma primeira linha dota-
da de jogadores com boa capa-
cidade de remate exterior e, 
também por força dessa qua-
lidade, vem de encontro aqui-
lo que é a nossa postura defen-
siva, com uma defesa bastan-
te agressiva", referiu o técni-
co, para fazer uma análise glo-
bal do grupo: "À partida, este 
é um grupo com seis equipas  

muito semelhantes". 
O calendário é exaustivo 

para todas as equipas. Esta se-
mana, depois de ter jogado 
em Nantes, oABC voltou a jo-
gar, na quarta-feira, para o 
campeonato português, con- 

"Conhecemos bem 
esta equipa e não 
vai haver 
surpresas- 
HambertoGemes 
Guarda-redes do ABC 

tra o Madeira SAD, tendo 
triunfado. O Dínamo teve a 
mesma exigência na liga dos 
seu país, mas foi menos bem 
sucedido, pois foi derrotado 
peloDobrogeaSud,por32-29, 
o que o fez perder a liderança 
da prova precisamente para 
esse opositor. 

Serão 60 minutos que colo-
carão frente a frente jogado-
res que sabem muito bem o 
valor do adversário, como re-
feriu Humberto Gomes. "Co-
nhecemos bem esta equipa, 
tivemos acesso aos três vídeos 
dos três jogos que disputaram 
para a Liga dos Campeões e 
não vai haver grandes surpre-
sas", revelou o capitão acade-
mista. 
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ABC JOGA PARA A LIGA 
DOS CAMPEÕES
O ABC/UMinho recebe hoje, 
às 17h00, no PEB o Dinamo 
Bucareste para a 3.ª jornada 
da Liga dos Campeões de 
andebol.
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redes, bancos e balizas também novos 

Novo piso do Sá Leite
estreia-se hoje... no PEB 
O PEB já vai contar, esta tarde com o «novo pi-
so de Braga», revelou, ontem, João Carlos Tavei-
ra, diretor da turma academista.

«Procuramos, para este segundo jogo, aproxi-
mar a bancada do recinto de jogo, atrás de uma 
das balizas, cerca de um metro, para tentar dar 
um pouco mais de calor. Neste jogo já vamos ter 
o novo piso de Braga, e isso só foi possível com 
o apoio que tem sido fundamental da CM Bra-
ga», destacou João Carlos Taveira, acrescentan-
do que o piso será, depois, mudado para o «no-
vo Flávio Sá Leite». Para além do piso, o palco do 
jogo desta tarde vai estrear, ainda, balizas, mar-
cadores, redes e bancos, entre outros "adereços".

carlos resende e a receção (17h00) à turma romena do dínamo de bucareste

«Cuidado com o jogo exterior»

 Pedro Vieira da Silva

O
ABC/UMinho rece-
be, esta tarde (17h00), 
no PEB, o Dínamo de 
Bucareste, em parti-

da da quarta jornada da Li-
ga dos Campeões. Carlos 
Resende, técnico dos mi-
nhotos, elogia a turma ro-
mena, revelando que tem 
uma «boa capacidade de 
finalização do exterior».

 «Cada vez mais temos 
a convicção que este gru-
po tem seis equipas de 
qualidade muito seme-
lhante. A equipa romena 
tem uma primeira linha 
muito forte com jogado-
res de boa capacidade de 
finalização do exterior. 
E isso vai de encontro à 
nossa postura defensiva, 
que é bastante agressiva, 
e amanhã (hoje) diria que 

diz-me que tudo se decide 
na última jornada. A nossa 
ambição é passar aos oi-
tavos de final da Liga dos 
Campeões», vincou, pe-
dindo o apoio dos adep-
tos do ABC/UMinho e dos 
«amantes do andebol» pa-
ra o jogo desta tarde.

«Era importante ter-
mos uma boa moldura 
humana, por duas razões, 
Primeiro, para apoiar a 
equipa. Depois para pas-
sar uma boa imagem de 
Portugal. Um dos critérios 
da entrada direta da Liga 
dos Campeões tem a ver 
com a assistência média. 
Ou seja, Braga, os adeptos 
da modalidade, do ABC e 
de outros clubes, também 
são um ponto a favor de 
qualquer equipa portu-
guesa. Por isso, venham ao 
PEB», pediu Carlos Resen-
de, que ainda não sabe se 
vai utilizar Pedro Spínola. 

o segredo está nisso. Pas-
sar a defender um pouco 
melhor, mais compactos 
por um lado, mas também 
sair aos atiradores, porque 
têm uma grande facilida-
de de finalização do exte-
rior», destacou o técnico, 
que acredita na passagem 
à fase seguinte da prova.

«Dependemos apenas 
de nós. A minha experiên-
cia na Liga dos Campeões 

Carlos Resende, Humberto Gomes e o diretor João Carlos Taveira lançaram o jogo de hoje

A
ve

lin
o

 L
im

a

guarda-redes diz que é «obrigatório» vencer jogos em casa

Humberto quer defesa mais afinada

D
R

«S
ó podemos pen-
sar na vitória por-
que é o único re-
sultado possível 

para quem quer passar a 
fase de grupos. Conhece-
mos já relativamente bem 
esta equipa, porque vimos 
três jogos deles, os que fi-
zeram na Liga dos Cam-
peões. Se nós queremos 
passar a fase de grupos 
temos, obrigatoriamen-
te, de vencer os jogos em 
casa», destacou, na antevi-
são do jogo, o guarda-re-
des da turma academista, 
Humberto Gomes, que dá 
a tática para o jogo de hoje.

«Temos de jogar com 
velocidade, que é uma das 
nossas armas, mas tam-
bém temos de melhorar, 
substancialmente a de-
fesa, e essa será uma das 
chaves do jogo. Se conse-
guirmos melhorar na de-
fesa dificilmente não ven-
ceremos o jogo», vincou, 
ressalvando que a equipa, 

a jogar no PEB, «já se sen-
te em casa».

«Já no primeiro jogo 
nos sentimos em casa. O 
público fez tudo para que 
nos sentíssemos em casa, 
mas é evidente que o es-

na sessão de adaptação ao peb

Dínamo pediu para treinar à porta fechada

O Dínamo de Bucareste treinou, ontem à tarde, no 
Parque de Exposições de Braga. Os primeiros minutos 
foram dedicados a... futebol mas, depois, os responsá-
veis do emblema romeno solicitaram a todos os pre-
sentes que deixassem o local, pedindo para realizar o 
resto da sessão de adaptação ao PEB à porta fechada. 
Um pedido que surpreendeu os elementos do ABC.

A turma romena, que no último jogo empatou, ex-
tramuros, com o TTH Holstebro (32-32), tem uma for-
te capacidade de remate exterior.

Destacam-se o central Sandru (27 do Dínamo) e os 
irmãos iranianos Esteki. O número 6 (Sajad) joga es-
ta tarde, enquanto o mano Allahkaram (13 nas costas) 
está castigado e, por isso, não vai poder jogar contra 
o campeão português, que também não pode contar 
com José Costa e Ricardo Pesqueira, lesionados. Pedro 
Spínola está em dúvida, mas deve ir a jogo.

paço físico é diferente. Es-
pero amanhã (hoje) uma 
grande adesão dos adep-
tos para que nos possam 
ajudar a vencer o jogo», 
vincou o guarda-redes do 
ABC/UMinho.
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ABC recebe hoje
romenos
do Dínamo

DESPORTO P.27
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Angariação 
de fundos no 
Pav. do Funchal 
Após uma época de grande su-
cesso, a Associação de Andebol 
da Madeira leva a efeito este-
sábdo e domingo o evento 'Fim-
de-semana do Andebol IV' no 
pavilhão do Funchal. 

Esta iniciativa tem como prin-
cipais objectivos reunir toda a 
família andebolista da Região e 
realizar uma angariação de ver-
bas a favor dos clubes para a 
época que está prestes a iniciar. 

A prova irá decorrer durante 
todos os dias de sábado e do-
mingo, culminando neste último 
às 18h30, com a apresentação 
oficial de todas as equipas da 
Região. 
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Emanuel Alves 
foi reeleito 
no andebol 
Decorreu ontem na sede da As-
sociação de Andebol da Madeira 
o processo eleitoral para o man-
dato 2016/2020. Por unanimida-
de, a lista presidida por Emanuel 
Alves foi eleita em Assembleia 
Geral, permanecendo assim 
como presidente da entidade re-
guladora do andebol regional. 

Nesta assembleia a Associa-
ção de Andebol da Madeira pro-
cedeu à entrega dos Votos de 
Louvor aos clubes Madeira An-
debol SAD e Sports Madeira, 
pelas conquistas alcançadas na 
época transata, e aos árbitros re-
gionais Ricardo Fonseca e Duar-
te Santos, pela sua prestação nos 
Jogos Olímpicos do Rio'2016. 
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A Secção de Andebol da Aca -
démica já iniciou a nova tem-
porada e durante o mês de Ou-
tubro está a realizar  captações
para jovens atletas que nasce-
ram entre 2001 e 2008 (rapa-
rigas e rapazes). As sessões de
trabalho decorrem no Pavilhão
n.º 1 do Estádio Universitário,
às 18h00, todas as s segundas,
quartas e sextas-feiras. 

Após um período de menor
fulgor, a Secção de Andebol
pretende dar vida ao projecto
“Renascer Andebol”, de modo
a captar jovens atletas para a
prática da modalidade. 

A turma academista tem a
equipa sénior a disputar o Na-
cional da 3.ª Divisão, compe-
tindo ainda nos campeonatos
regionais de Aveiro nos esca -
lões de bambis, minis, infantis
e iniciados com possível qua-
lificação para os Nacionais. |

Académica promove 
treinos de captação
Andebol
Formação
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Eliodor Voica, treinador do Dínamo de BUcareste, ontem no Parque de Exposições de Braga 

DR 

Allahkaram Estekl 

Cartão azul 
Internacional pode ser 
impedido de jogar 

Allahkaram Estekl, primeira linha 
do Dínamo de Bucareste, sofreu 
uma expulsão no anterior jogo 
em casa com o Besiktas Mogaz 
e pode ser hoje o grande ausen-
te da equipa romena, por sanção 
disciplinar. A 25 segundos do 
final, com o marcador a indicar 
26-25 a favor do Dínamo de 
Bucareste, aquele internacional 
iraniano viu cartão vermelho 
seguido de azul. 

EHF Champions League 

"Central e lateral esquerdo do 
ABUUMinho fizeram bons jogos" 
TREINADOR DO DINAMO DE BUCARESTE destaca na equipa do ABC/UMinho o central Pedro Seabra 
e o lateral Nuno Grilo. 

El 
"Acho que, no Grupo D, 
o Nantes pode ser 
considerado favorito. 
Mas qualquer um dos 
outros clubes está em 
condições de chegar à 
segunda posição, que 
também dá acesso à 
próxima fase". 

AND EBOL 
Rui Serapicosi 

O ABC/UMinho recebe hoje às 
17 horas, na Grande Nave do 
Parque de Exposições de Braga, 
o Dínamo de Bucareste, em jogo 
da quarta jornada do Grupo D da 
Liga dos Campeões Europeus de 
andebol. 

A equipa romena, que defende 
a segunda posição no Grupo D, 
treinou ontem à tarde no recinto 
do jogo. 

O treinador, Eliodor Voica, re-
conheceu, em declarações que 
prestou ao Correio do Minho, as 
qualidades que espera superar 
do clube bracarense. 

"Vi os vídeos dos jogos com o 
Holstebro e com o Nantes. Vi 
que têm um bom central e um 
bom lateral esquerdo, o Pereira 
(Nuno Grilo). Jogaram muito 
bem com o Holstebro e com o 
Nantes", disse, acrescentando  

que os jogadores do ABC 
"devem estar muito motivados 
para este jogo. Vai ser um bom 
jogo". 

Sobre o recinto onde o jogo vai 
decorrer, dado não se tratar de  

um pavilhão exclusivo da práti-
ca desportiva, respondeu que 
"para mim é algo estranho, jogar 
num parque de exposições". 

"É melhor se as equipas jogam 
onde treinam. Mas não é uma  

opção muito má. Para nós é mais 
ou menos a mesma coisa. Para a 
equipa de Braga não sei, não sei 
quantas vezes jogaram aqui. 
Acho que vai ser bom para as 
duas equipas". 

ELIODORVOICA 
TREINADOR DO DINAMO BUCARESTE 

()atraso 

Fora de prazo 
Três iranianos 
tiveram dificuldades 
com os vistos 
O pivot Ghalermirz Mousavi e os 
irmãos Sajad Estekl e Allahkamm 
Estekl, iranianos do Dínamo de 
Bucareste, não treinaram ontem 
à tarde na Grande Nave com a 
equipa. Chegaram ao aeroporto 
Francisco Sá Carneiro já de noite. 
Segundo fonte do ABUUMinho, 
tiveram dificuldades na obtenção 
de vistos porque os terão solicita-
do já fora do prazo normal e, 
para acelerar processos, terá ha-
vido mesmo uma mãozinha 
do presidente da Federação de 
Andebol de Portugal. 

®Dínamo de Bucareste  

POSIÇÃO E NOME 

Guarda-redes 
Stefan Grigoras 

NASCIMENTO 

1990 

ALTURA (CM) 

194 
Adrian Irimus 1987 200 
Alin Constantinescu 1998 189 

Centrais 
Allahkaram Estekl 1988 195 
Yves Ragot 1986 187 

Laterais 
Cosmin capota 1990 197 
Sajad Estekl 1990 187 
Sandru aprian 1991 194 
Sanla Slin 1983 198 
Jakov Vrankovic 1993 200 

Pontas 
Mihal Asoltanel 1989 186 
Ravius Cimpan 1988 184 
liviu Mirionescu 1985 184 
Daniel Bera 1990 182 

Pivots 
lulian Marius 1986 195 
Mousavi Ghalemirz 1990 197 
Andrei Savenco 1985 197 

()expulso 
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Treinador, capitão e vice-presidente do ABC/IIMInho fizeram ontem a antevisão 

()breves 

AND EBOL 
Rui Serapicos 1 

"A equipa romena tem uma 
primeira linha muito forte, com 
jogadores com boa capacidade 
de finalização do exterior e por 
força dessa qualidade vai ao 
encontro da nossa postura defen-
siva, que é agressiva. O segredo 
está em defendermos melhor", 
afirmou ontem Carlos Resende, 
o treinador do ABC/UMinho, 
em antevisão ao jogo de hoje 
com o Dínamo de Bucareste. 

"O segredo está em defender 
um bocadinho melhor, mais 
compactos por um lado, mas 
também a sair aos atiradores. 
Eles são também uma equipa 
que gosta mais de correr para a 
frente do que para trás e isso é 
uma coisa que nós normalmente 
fazemos bem", adiantou. 

O treinador do ABC/UMinho 
considera cedo fazer já contas, 
pois ainda "dependemos exclu-
sivamente de nós" e, vincou, a 
experiência "diz-me que na Liga 
dos Campeões até à última 
jornada tudo é possível". 

Carlos Resende sustenta que 
"nós temos que olhar todos os 
jogos com a mesma seriedade, e 
o mesmo empenho, a mesma 
responsabilidade e com a mesma 
motivação que é vencer". 

Humberto Gomes, o capitão e 
guarda-redes do ABC/UMinho, 
revelou que "tivemos acesso a 
três jogos que eles já fizeram pa-
ra a Liga dos Campeões". 

Acrescentou que não espera 
"grandes surpresas" e que "se 
nós queremos passar este grupo, 
os jogos em casa temos que os 
vencer obrigatoriamente". 
Admitindo que também os 

romenos terão visto os jogos do 
ABC, Humberto adiantou que 
"vamos jogar em velocidade" e 
que "temos as nossas armas". 

Embora tendo falado antes de 
Carlos Resende, o guarda-redes 
afirmou também que "temos de 
melhorar na defesa". 

Sobre o jogo se disputar no 
Parque de Exposições de Braga, 
garantiu que no encontro da se-
gunda jornada, com os dinamar-
queses do Holstebro, "já nos tí-
nhamos sentido em casa. O 
público fez tudo para que nos 
sentíssemos em casa".  

clun 
Carlos Resende lembrou 
que, há uma semana atrás, 
em França, na deslocação ao 
recinto do Nantes, havia um 
pavilhão com 4400 lugares 
com preços entre os 15 e os 
27 euros e estavam 3806 
espectadores. 
"O público deles foi muito 
engraçado, mas não é de 
longe nem de perto melhor 
do que o nosso", comentou, 
adiantando que ver hoje 
casa cheia seria "muito 
importante nesta instalação, 
que está longe de ser 

DR.  

perfeita mas com o esforço 
dos nossos adm inistradores 
e dirigentes ficou muito 
agradável". 
O treinador lembrou que 
"será importante termos 
uma boa moldura humana, 
porque estes jogos são, em 
primeiro lugar ara apoiar a 
equipa, mas também para 
passar uma boa imagem de 
Portugal. No futuro, um dos 
critérios para entrar 
directamente na liga dos 
Campeões tem a ver com a 
assistência média e isso 
também conta". 

Apoios 
ABC agradece 
à câmara municipal 
A direcção do ABC reiterou 
ontem agradecimentos à Câmara 
Municipal de Braga pelos apoios 
materiais e logísticos que a 
autarquia tem disponibilizado 
para a concretização dos jogos no 
Parque de Exposições de Braga. 
O vice-presidente da direcção, 
João Carlos Taveira, começou 
por dizer aos jornalistas que se 
aproximou mais a bancada sul do 
recinto de jogo "para dar um 
pouco mais de dor". 
A seguir, vincou que isto "só é 
possível com o apoio fundamen-
tal por parte da câmara de Braga 
que, dentro da política de desen-
volvimento de eventos com qua-
lidade, não podia deixar passar 
ao lado um evento que é só 
a maior competição a nível 
mundial de clubes em andebol". 

Intervenção 
Piso, balizas e redes 
vão para o Sá Leite 
Piso, balizas, marcadores, redes 
do jogo de hoje já são de Braga e 
vão integrar o Pavilhão Flávio Sá 
Leite, quando a intervenção no 
recinto habitual do ABC avançar. 

Lesionado 
Pedro Spínola 
ainda em dúvida 
Não é certo que o lateral direito 
do ABUUMinho, Pedro Spínola 
possa jogar hoje."A evolução da 
recuperação dele tem sido muito 
favorável. Há um ponto que é dú-
bio quer para o treinador quer 
para o atleta: pode treinar, mas 
ainda não tem capacidades físi-
cas necessárias e dado o momen-
to de competição é arriscado", 
disse Carlos Resende. 

"Segredo é sair aos atiradores" 
romenos com bom tiro exterior 
TREINADOR DO ABC/UMIN HO Carlos Resende destaca nas observações que fez aos jogos do Dínamo 
de Bucareste a sua capacidade de remate exterior. Melhorar defensiva é a receita. 

El El 
O pivot do ABC/UMinho, 
Ricardo Pesqueira, que 
sofreu recentemente uma 
intervenção cirúrgica devido 
a uma deslocação da retina, 
foi ontem assistir ao treino. 
O jogador, que na época 
passada tinha sido operado 
a dois joelhos, tendo jogado 
lesionado, evidenciou boa 
disposição. 

DR 

Ricardo Pesqueira ontem no Parque de Exposições de Braga 
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HOJE AS 17 HORAS NO PEB 

LIGA DOS CAMPEÕES ABC/UMINHO - DÍNAMO DE BUCARESTE 

CONFIANÇA REFORÇADA 
Págs. 24e 25 
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HOJE 

BASQUETEBOL 
17h00 
FC Porto-Benfica, campeonato 
nacional (2.a jornada), Porto. 

AMANHÃ 
ANDEBOL 
18h00 - 
Sporting-Madeira SAD, Lisboa. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjomal.pt  
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Champions: ABC derrota Dínamo Bucareste (34-32)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=635914

 
O ABC derrotou, este domingo, o Dínamo Bucareste, por 34-32, em partida referente ao Grupo D da
Liga dos Campeões de andebol.
Depois da vitória frente aos dinamarqueses do Holstebro, o ABC somou a segunda vitória na
competição.
 
Os ucranianos do Motor Zaporazhye são o próximo adversário.
 
15-10-2016
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FC Porto derrotou o RD Koper (26-22) e está na terceira ronda da Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=635918

 
O FC Porto assegurou a qualificação para a terceira ronda da Taça EHF ao derrotar o RD Koper, por
26-22.
Depois da vitória na primeira mão (31-24), os dragões voltaram a somar mais um triunfo e a
carimbarem a passagem para a próxima eliminatória.
 
15-10-2016

Página 45



A46

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 25,90 x 30,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66496400 15-10-2016

ANDRE 
GOMES 
quer brilhar 
para adepto 
especial 
Lateral do ABC no top' 5 de golos na Champions 

o Benfiquista Jorge Gomes é pai orgulhoso 

Jorge Gomes e adepto fervoroso do ABC desde que o filho joga no clube minhoto 

Andre não seguiu as pisadas do pai, Jorge Gomes, que teve duas escolas de futebol 

ANDEBOL 

por 

HUGO COSTA 

H
Á cerca de um ano e meio 
jogava nos juniores, ago-
ra brilha na Liga dos 
Campeões. André Go-
mes, o menino que teve 

uma primeira época de luxo nos se - 
niores do ABC, mantém os pés bem 
assentes na terra, apesar do voo in -
crível que valeu um golo, em Van-
tes, considerado um dos 5 melho-
res da 3.' jornada da Champions. 

iloje, tem nova oportunidade 
de brilhar, frente aos romenos do 
Bucareste, na 4.>  ronda do Grupo 
D. «Disse ao Seabra para fazer a aé-
rea e ele dissè: 'Eu vou atacar e p Gri 
lo passa a bola' . E eu saltei e mar - 
quei» , responde entre sorrisos 
sobre a jogada que o tirou do ano - 
nimato. O pai, Jorge Gomes, ouve 
atento as emoções cio filho: «Fiquei 
feliz, marca a minha carreira. Foi 
o meu 3." jogo na Liga dos Cam 
peões», contabilizou o atleta. 

0 treinador Carlos Resende 
apostou nele quando tinha apenas 
17 anos.« Nunca imaginei isto e não 
podia ter começo melhor: cam 
peão nacional, vencedor da Taça  

CALENDÁRIO 

4 Hoje 
Lip dos Campeões 4 Grupo D i 4.' jornada 
ABC—Dínamo Bucareste (Rom) 17.00Ia 
Parque de Exposições de Braga 
Taça EliF  2.' Ronda 4 2.' mão 
Kaerjeng (Lux)—Benfica 15.30k 
Centro Desportivo Kaerjenger Dribbel (Luz) 
RD Koper (EsI)—FC Porto 1111.001i 
Sportna DvoranaBonlfika. em Koper (s1) _ 
0~ alp  2. ' eliminatória  (r) 
SSVDombirn —5. Madeira MIO 
Messehalle Dornblrn, na Austria 

«O meu pai 
tinha jeito» 

Apesar do pai ser uma antiga gloria 
do futebol encamado. André Gomes nun-
ca se deixou seduzir pelo desporto rei. 
«Aqui em Braga as pessoas sabem quem 
e o meu pai. mas isso não pesa nas mi-
nhas decisões», conta «Em bom, já vi uns 
videos na net o na televisao. E tinha jei-
to». brinca divertido André, para quem 
nem o andebol foi amor á primeira vista: 
«Não ligava, comecei com 10 anos por-
que o meu primo Jose Costa teve uma in-
fluência muito grande, ainda e ele que 
me leva a casa quando não tenho trans-
porte. Disse-me para ir treinar, que ti-
nha capacidades e fiquei. Prof issional de 
andebol, para já. esta fora de questão, os 
meus pais estão orgulhosos de mim, mas 
tenho de ter estudos por trás, uma base. 
Gostava de entrar em Desporto ou Re-
lações Internacionais e ganhar o máximo 
de titulos possiveis», rematou. 

«Abri as portas 
aos estrangeiros 
no Benfica» 

Foi precisa urna Assembleia 
Geral pana o avançado poder que-
brar tradição de 75 anos 

Jorge Gomes chegou a Portugal «logo 
a seguir à revolução» e foi para o 
Boavista. Os tempos conturbados, um 
pouco por todo o lado, atrapalharam 
os prazos de insuição no Boavista e 
acabou emprestado ao União de 
Lamas na primeira temporada. 
Seguiu-se a polémica mudança para a 
Luz. «Cheguei ao Benfica em 1979 e, 
na altura nem me apercebi da 
confusão, havia lá muitos atletas das 
colónia africanas. Só depois soube 
que foi preciso uma Assembleia Geral 
para que eu pudesse jogar, para ver se 
me aceitavam, dado que o clube não 
queria estrangeiros. Havia uma 
tradição com 75 anos que eu quebrei. 
Foi bom, acabei com essa regra e abri 
as portas para todos os que se 
seguiram», constata orgulhoso o 
antigo avançado, agora com 62 anos. 
«Não me lembro qual era o salário. Já 
passaram muitos anos, mas sei que 
não era como agora. Nem condições 
de treino, nem equipamentos. Havia 
marcas boas, mas o material era fraco. 
Hoje, as botas são impermeáveis, 
quando se dá uma cabeçada numa 
bola esta parece de lã. Naquela altura, 
dava uma cabeçada e ficava dois ou 
três dias com dores de cabeça», 
recorda divertido. «Gosto muito do SC 
Braga, mas tenho uma história com o 
Benfica. Sou benfiquista, tenho um 
sentimento diferente, fica sempre esta 
história no coração», explica o antigo 
avançado. 

EMIL 
CALENDÁRIO  41.1111 1 

Andebol li 8.' jornada 

4 Hoje _ 
Avanca-Sp. Horta 18.00 h 
Pavilhão Comendador Adelino D. Costa, em Avanca 
Boa-Hora-tSMAI 15.00 Ia 
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa 
S. Mamede-Arsenal 12.00 
Pavilhão Eduardo Soares, em S. Mamede de Infesta 
AC Fafe-Betenenr.es 18.00 h 
Pavilhão Municipal, em Fafe 
4 Amanhã 
Sporting-Madeira, SAD 18.00 Ir 
Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa 
4  Quarta-feira 
Aguas Santas-Benfica 21.00 
Pavilhão do Aguas Santas, na Mala 
ABC-FC Porto 22.00 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 

Ronda dividida 

in ABC, FC Porto e Benfica jogam 
quarta-feira para encerrar a 

jornada do Andebol 1 que hoje 
arranca com quatro jogos 
equilibrados, tal como é esperado 
que seja a receção do Sporting. 
amanhã, ao Madeira, SAD. 

Challenge, da Supertaça e agora 
na Liga dos Campeões. E tudo no 
ABC! Torna-se especial, sempre 
joguei aqui, fizeram-me crescer 
como atleta e homem e por isso 
há um carinho enorme», refere o 
número 27, curiosamente o nú-
mero que sempre jogou: «É o dia 
dos meus anos [nasceu a 27 de 
lho de 1998], escolhi esse número 
e ficou», conta. 

Jorge Gomes foi o primeiro fu-
tebolista estrangeiro a atuar no 
Benfica, mas não conseguiu que o 

filho lhe seguisse as pisadas. «Ele 
ainda jogou na escola de futebol 
que eu tinha, até tinha algum jei-
to mas não queria. E acertou em 
cheio», diz orgulhoso. «Ele tem 
os pés bem assentes no chão, é hu-
milde. Quero que pense nos obje 
tivos da escola, que entre na uni-
versidade. Depois, pode ir para a 
China ou para a Lua [risos].» 

Jorge Gomes já teve duas esco-
las de futebol, mas agora é «ape-
nas adepto do ABC». «Sou sus 
peito, mas acho que ele joga bem», 
avalia. «Oiço outras pessoas a fa -
lar bem dele e se eles dizem, nós 
acreditamos. Eu e a mãe estamos 
sempre lá a apoiar. O andebol não 
é uma experiência nova para mim, 
porque quando jogava no SC Bra-
ga ia lá muitas vezes no tempo cio 
Donner, Luzia, Jorge Rodrigues.» 

PEDRO 
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Antena 1

 	Duração: 00:00:16

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 66505910

 
15-10-2016 19:01

Taça EHF

http://www.pt.cision.com/s/?l=1f74de1

 
FC Porto e Benfica jogam esta tarde para a Taça EHF.
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ABC venceu o Dínamo de Bucareste

http://www.pt.cision.com/s/?l=d316449

 
ABC venceu o Dínamo de Bucareste por 34-32.
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