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CALENDÁRIO 
9  Taça EHF 9 Grupo C 1 

+Jornada 1  
FC Porto-Liberbank Cuenca 9-10/2/2019  
TTH Holstebro-HC Dobrogea9-10/2/2019  
+ Jornada 2  

HC Dobrogea-FC Porto 16-17/2/2019  
Liberbank C-TTH Holstebro 16-17/2/2019  
+ Jornada 3  

TTH Holstebro-FC Porto 23-24/2/2019  
HC Dobrogea-Liberbank C 23-24/2/2019  
+ Jornada 4  
FC Porto-TTH Holstebro 2-3/3/2019  
Liberbank C-HC Dobrogea 2-3/3/2019  
+ Jornada 5  

Uberbank C-FC Porto 23-24/3/2019  
HC Dobrogea-TTH Holstebro 
23-24/3/2019  
-*Jornada 6  
FC Porto-HC Dobrogea 30-31/3/2019  
TTH Holstebro-Liberbank C 30-31/3/2019  

FC Porto agradado 
O sorteio da fase de grupos da 
Taça EHF juntou FC Porto, TTH 

Holstebro (Dinamarca), Liberbank 
Cuenca (Espanha) e HC Dobrogea Sud 
Constanta (Roménia) na poule C. 
«Podemos estar satisfeitos. Temos 
bons rivais e possibilidades de seguir 
em frente», disse Thomas Bauer. 
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Sporting garante Pedro Valdés 
3 Lateral cubano promete em-
penho para garantir mais títulos 
e vitórias leoninas 

O lateral cubano Pedro Valdés 
renovou o vínculo ao Sporting, 
com a promessa de «dar mais tí-
tulos e vitórias» aos adeptos. 

«Quero continuar a lutar, com 
muita entrega e dedicação, para 
dar mais títulos e vitórias ao Spor-
ting», afirmou o campeão nacio-
nal, depois de confirmado o novo 
acordo, cuja duração não foi re-
velada. «Sinto-me muito conten-
te por dar continuidade à minha li-
gação ao clube e quero ainda  

melhorar a nível individual.» 
Referindo-se ao título nacional 

conquistado na última época, Pe-
dro Valdés disse tratar-se da «rea-
lização de um sonho, um momento 
incrível». A nível individual, o cu-
bano disse que o Sporting lhe pro-
porcionou um «acréscimo de con-
fiança, com o contributo dos colegas 
de equipa», mas frisou que há «es-
paço para melhorar». 

Sobre a passagem à próxima fase 
da Champions, o lateral conside-
rou-a «um momento único». E 
justificou: «Tivemos a oportunida-
de e aproveitámos. Pela primeira 
vez, um clube português qualifi- 

Lateral cubano renovou o contrato 

cou-se para a fase seguinte da Liga 
dos Campeões. Sinto-me muito 
honrado por ter feito parte da his-
tória do andebol português». 
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«Preparados 

para lutar» 

Ricardo Pesqueira garante um Ben-
fica «preparado para lutar por um mo-
mento bom após um momento mau», em 
referências aos jogos com FC Porto e 
Hannover, respetivamente. «Estamos 
habituados a gerir estes momentos. A 
vitória assenta sempre numa defesa for-
te e coesa e as maiores dificuldades nos 
dois últimos jogos não são por acaso —
não esteve ao melhor nível. No ataque, 
creio que temos qualidade para resolver 
os problemas colocados pelo FC Porto», 
explicou o pivot. A equipa continua pri-
vada dos laterais Stefan Terzic e Arthur 
Patrianova e do central João Silva. 

A defesa é o melhor ataque 
Benfica identifica problema criado pelo Hannover, com o qual perdeu na Taça EHF, para melhor 
preparar clássico de amanhã com o FC Porto o Treinador Carlos Resende e equipa confiantes 

1* 

R 

IR. 

todraan 

pazes de jogar sem bola. E sem 
bola é na defesa. Temos esses atle- 
tas», alertou o antigo jogador e 

1‘‘ 
Como disse o Michael 
Jordan, um bom ataque 
permite ganhar jogos, 
enquanto uma grande 
defesa permite ganhar 
campeonatos 

CARLOS RESENDE 
Treinador do Benfica 

Benfiquistas Carlos Resende e Ricardo Pesqueira só pensam na vitória ante o FC Porto, que ambos já representaram ANDRÉ ALVES/ASF 

 

  

 

Por 

GABRIELA MELO 

S dedos erguidos em 
sinal de vitória e não 
propriamente de paz, 
outro dos seus signifi-
cados, é a mensagem 

dos benfiquistas Carlos Resende 
e Ricardo Pesqueira para o FC 
Porto, com o qual atuam, ama-
nhã, jornada 12 do Andebol 1, no 
Dragão Caixa. 

Empatados na classificação 
geral, com 31 pontos, Benfica 
(3.2) e FC Porto (2.2) defrontam-
-se nesta época pela primeira 
vez, superados, para já, pela li-
derança isolada do campeão 
Sporting, 34 pontos e mais um 
jogo. Ainda assim, há diferen-
ças, até porque o Benfica acaba de 
perder a ilusão europeia na Taça 
EHF, batido pelo alemão Hanno-
ver (empate em casa), enquanto 
o FC Porto avançou e passou à 
fase de grupos . «Tanto o Benfi-
ca, como o FC Porto, se apresen-
tam depois de jogos exigentes, 
com um resultado menos positi-
vo, para nós, infelizmente. Am-
bas estão equiparadas em termos 
de exigência. Ao nível dos resul-
tados finais é que temos um FC 
Porto mais feliz e um Benfica me-
nos feliz», defendeu o treinador 
do Benfica, Carlos Resende, on-
tem, antes da partida da equipa 
para o Porto. 

Até lá, o grupo «trabalha para 
resolver o problema pontual, iso- 

Para Bauer, 
«este é o jogo» 
4 Guarda-redes austríaco do FC 
Porto prepara-se para a estreia 
num clássico com o Benfica 

Chegado à baliza do FC Porto nesta época, 
o guardião austríaco Thomas Bauer já está 
elucidado sobre o clássico entre FC Porto e 
Benfica, amanhã, com lotação esgotada no 
Dragão Caixa: «Todos os meus colegas me 
disseram que este é o jogo!» 
Tal como sucede com o treinador Magnus 
Andersson, Thomas Bauer estreia-se 
neste confronto entre norte e sul. «Será o 
meu primeiro jogo verdadeiramente 
intenso no campeonato e acredito na 
nossa vitória. Será um jogo difícil, de 
preferência com bons desempenhos dos 
nossos guarda-redes e a mesma 
qualidade ofensiva ante o Magdeburgo 
[Taça EHF]», disse o internacional 
austríaco. «A energia da equipa está a 
crescer e até o apoio dos adeptos é cada 
vez maior. Não podemos ter a arrogância 
de pensar que o jogo com o Benfica será 
fácil. Isso não vai acontecer. Vamos entrar 
muito concentrados e com muita vontade 
de conquistar os três pontos», assegurou. 

VITOR GARCEZ /ASF  

4"nfroarlgr 

Guardião promete concentração no jogo 

lado», criado pelo Hannover, por 
forma a «voltar ao normal» ante 
o FC Porto. «Enquanto técnico a 
minha expectativa inicial é que a 
defesa volte a funcionar exata-
mente de acordo com as capaci-
dades e competências individuais 
e coletivas», reforçou Carlos Re-
sende, antes de citar «um dos 
melhores atletas de sempre de 
uma modalidade coletiva, Mi-
chael Jordan [norte-americano]», 
que se notabilizou na NBA. «Um 
bom ataque permite ganhar jogos, 
enquanto uma grande defesa per-
mite ganhar campeonatos. Nor-
malmente, o ataque é mais di-
vertido e todos os jogadores estão 
preparados para jogar com bola. 
Mas necessitamos de atletas ca- 

técnico do FC Porto, onde se terá 
cruzado com Ricardo Pesqueira, 
antes de se juntarem no ABC, em 
papeis diferentes. 

Como grupo, «a expectativa 
para este jogo é a melhor», nas 
palavras de Carlos Resende. «Va-
mos jogar contra uma boa equi-
pa, que nos permite crescer. 
Acredito no nosso valor, indivi-
dual e coletivo. Reconhecemos 
a necessidade destes jogos con-
tra o Hannover ou o FC Porto, 
porque nos colocam muitas difi-
culdades. Estes jogos são as me-
lhores coisas que acontecem no 
andebol, opondo duas equipas 
de valor teórico elevado, cujo 
desfecho será certamente um 
grande resultado», concluiu. 
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ANDEBOL 

FC PORTO NA TAÇA EHF 
TTl 1 1-loist ebro (Dinamarca), 
Cuenca (Espanha) e 1-1C Dobro-
gea Sud Constanta (Roménia) 
são os adversários do FC Porto 
no grupo C da Taça EI-IF. Os 
dragões recebem o Cuenca, a 9 
ou 10 de fevereiro de 2019. 
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A5 Condutor morre abalroado por veículo dos Bombeiros na A11 em Barcelos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/11/2018

Meio: Correio da Manhã Online Autores: Aureliana Gomes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7da2c5f9

 
2018-11-29 22:31:29.000
 
Do acidente há ainda mais dois feridos a registar, segundo avança fonte dos Bombeiros de Fão.
 
Luis Gonçalves, de 28 anos, morreu, esta quinta feira, ao final do dia, num acidente ao quilómetro 11
da A11, em Vila Seca, Barcelos.
 
O jovem, natural de Quinchães, em Fafe, ter-se-á despistado e depois o carro foi abalroado pela
viatura de comando dos Bombeiros de Esposende.
 
Luís Gonçalves era jogador do Póvoa Andebol que, na sua página do Facebook, já lamentou a morte
do jovem atleta.
 
A vítima ainda foi levada com vida para o Hospital de Braga, onde acabou por não resistir.
 
Do acidente há registo de mais dois feridos ligeiros, um homem e uma mulher.
 
Aureliana Gomes
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Andebol: Taça ehf

FC Porto no grupo do Holstebro,
Liberbank e Dobrogea

O FC Porto vai disputar a fase de grupos da Taça EHF 

de andebol com o Holstebro, da Dinamarca, Liberbank 

Cuenca (Espanha), e Dobrogea Sud Constanta (Roménia).

Os portistas, cabeças de série no sorteio, vão iniciar a 

competição em casa frente aos estreantes espanhóis do 

Cuenca, a 9 ou 10 de fevereiro de 2019.

Integrado no grupo C, o FC Porto viaja em seguida 

até à Roménia, a 16 ou 17 de fevereiro, para defrontar o 

HC Dobrogea Sud Constanta e encerra a primeira volta 

com nova deslocação, desta vez à Dinamarca, uma sema-

na depois, a 23 ou 24, para jogar com o TTH Holstebro.

O FC Porto recebe o TTH Holstebro a 2 ou 3 de mar-

ço, para a quarta jornada, desloca-se a casa do Liber-

bank Cuenca, para a quinta, a 23 ou 24 do mesmo mês, 

e encerra a fase de grupos no Dragão Caixa, uma sema-

na depois, frente ao Dobrogea Sud Constanta.
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Atleta morre abalroado por bombeiros em Barcelos | Vídeo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/11/2018

Meio: i Online Autores: Joaquim Gomes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4cfa080d

 
Um atleta de Fafe morreu ao princípio da noite desta quinta-feira, abalroado por um jipe dos
Bombeiros Voluntários de Esposende, na A11, quando tinha saído ileso do automóvel com o qual se
despistou, na zona de Vila Seca, em Barcelos.
 
Luís Gonçalves, de 27 anos, atleta de andebol, era capitão da equipa do Póvoa Andebol Clube, ficando
em estado muto grave e tendo sido levado para o Hospital de Braga, onde viria a falecer, pouco
depois de ter dado entrada na Sala de Emergência e de Reanimação.
 
Após o despiste, o jovem estava a ser auxiliado pela equipa do Gabinete de Comunicação do Sporting
Clube de Braga, que regressava a Braga, tal como Luís Gonçalves, a residir nesta cidade, quando um
jipe do Comando dos Bombeiros Voluntários de Esposende cujo condutor não se apercebeu dos
veículos na estrada, chocou contra o automóvel, ferindo gravemente Luís Gonçalves, que não resistiu
aos danos sofridos.
 
A vítima, depois de ter jogado no Andebol Clube de Fafe, destacava-se agora no Póvoa Andebol Clube,
coletividade da Póvoa de Varzim.
 
29/11/2018 23:52
 
Joaquim Gomes
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41ÃO  VALDE-
E APOSTA =NA 
O lateral-esquerdo cubano 
Pedro Valdés, de 24 anos, 
renovou por mais uma época 
com o Sporting, numa prova 
de confiança perante a sua 
excelente época, pois leva 30 
golos no campeonato e 23 na 
Liga dos Campeões. "Quero 
continuar a dar títulos ao 
Sporting e a melhorar a nível 
individual", comentou o 
natural de Havana, para 
quem ser campeão foi o 
"realizar de um sonho, um 
momento incrível", e passar 
os grupos na Champions 
"um momento único". 
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Resende pede à defesa um triunfo no Dragão 
Benfica visita ama-
nhã o FC Porto. 
Quem vencer iguala 
o Sporting na frente 
do campeonato 

numuncoruUrrow 
••• Benfica e FC Porto, em-
patados a 31 pontos, encon-
tram-se amanhã (18h00) pela 
primeira vez esta época, tendo 
o intuito de igualar o Sporting 
- que bateu anteontem o Be-
lenenses -, no topo do Ande-
bol 1. Perante os jornalistas,  

Carlos Resende mostrou-se 
otimista: "Tenho sempre a 
melhor expectativa. Acredita-
mos no nosso valor, mesmo 
defrontando uma grande 
equipa. Os melhores momen-
tosdocampeonatoacontecem 
nestes jogos e são ocasiões 
para crescermos." 

Para o técnico, o clássico irá 
decidir-se na defesa. "Um bom 
ataque ganhajogos; uma gran-
de defesavence campeonatos. 
O ataque é mais divertido, to-
dos estão preparados para jo-
gar com bola, mas tenho atle- Carlos Resende tem jogadores que gostam de defender 

tas capazes de desempenhar 
tanto as funções de defesa 
como de ataque", referiu. 

Resende considera que o FC 
Porto foi "mais feliz" na Taça 
EHFdoqueoBenfica (elimina-
do), ao superar o Magdeburgo, 
mas Ricardo Pesqueira, pivô 
encarnado, rejeitou que os dra-
gões estejam mais motivados: 
"Ficámos tristes, mas estamos 

2 
habituados tanto a ganhar de-
pois de vitórias como depois de 

o derrotas. Para o FC Porto, o 
jogo deixou marcas positivas, 
mas não se vai notar." 
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CLASSICO PORTISTAS 
"MAIS MOINADOS" 
"Vencer o Magdeburgo, uma 
das melhores equipas do 
mundo, deu-nos confiança. 
Estamos muito motivados 
para defrontar o Benfica e 
ainda mais motivados para 
ganhar", considerou ontem o 
austríaco Thomas Bauer, que 
amanhã (18h00) jogará o seu 
primeiro clássico, fazendo 
uma revelação: "Todos me 
dizem que este é 'o jogo'. Será 
o meu primeiro verdadeira-
mente intenso no campeo-
nato; acredito na vitória." 

O Holstebro é terceiro na 
Dinamarca, o Cuenca está 
em iz.° na Liga Asobal e o 
Constanta subiu ontem à 
liderança na Roménia. 
Qualquer deles é acessível 
a um FC Porto como o que 
bateu o Magdeburgo 

C.ARLOSFLÓRIDO 
***Ao ser sorteado como ca-
beça de série e ao evitar rivais 
como o alemão Kiel ou o fran-
cês Saint-Raphael, o FC Porto 
ficou em posição de sonhar 
coma passagem aos quartos de 
final da Taça EHF, imitando a 
proeza do Sporting, que em 
2014 foi o único a chegar pró-
ximo da final-four no atual 
formato com fase de grupos. 
Os dinamarqueses do Holste-
bro, que em 2014 atingiram as 
finais (foram quartos), serão o 
adversário mais complicado, 
pois os espanhóis do Cuenca e 
os romenos do Constanta têm 
pouca experiência europeia e 
nunca chegaram tão longe. 

"OFCPortoconquistouuma 
grande vitória sobre o Magde-
burgo. Jogaram muito bem e 
não há dúvidade que têmuma 
equipa forte. Tenho grande 
respeito pelas equipas portu-
guesas", considerou Patrick 
Westerholm, treinador do 
Holstebro, que há dois anos 
defrontou o ABC na Cham-
pions - perdeu em Braga (32-
27) e ganhou na Dinamarca 
(34-29) - e na época anterior 
eliminara o Sporting na EHF. 
Os dinamarqueses têm gran-
de historial, mas foram per-
dendo estrelas, como Michael  

Nielsen, que foi para... o Mag-
deburgo. 

No Cuenca, primeiro a visi-
tar o DragãoCaixa, a 9 de feve-
reiro,brilha o lateral-esquerdo 
brasileiro Leonardo Dutra, 
mas a época em Espanha tem 
sido modesta (12.° lugar). Já o 

TAÇA EHF 
! C 

9/10 fev. 1.1:FC Porto-Cuenca (ESP) 

16/17 fev. 2..):Coostaritz“ROM;-PC Porto 

2324 fev. 3.1: Hoistebro OtN)-FC Porto 

02/03 mar. 4.9: FC Porto-Hoistebro (DIN) 

23/24 mar. Cuenca (ESP1-FC Porto 

30/31 mar. 6.1:FC Porto-Constanta (RUM ) 

Constanta bateu ontem o Dí-
namo Bucareste, orientado 
por Paulo Jorge Pereira, e su-
biu à liderança na Roménia. 
Dejan Malinovic, lateral-di-
reito bósnio, é o melhor de 
uma equipa que tem Nikola 
Mitrevski, ex-guardião do 
Benfica. 

Passando aos "quartos" o pri-
meiro do grupo e os três me-
lhores segundos -um dos ven-
cedores de grupo irá direto às 
finais como organizador -, o 
FC Porto é sério candidato a 
uma fase onde o rival será... 
um "tubarão". 

• 
o 
o 

Bauer Uma satisfação 
ao pequeno-almoço 
"Acompanhámos o sorteio enquanto 
tomávamos o pequeno-almoço e podemos 
estar satisfeitos com o grupo. Temos 
possibilidades de seguir em frente e já 
mostrámos que podemos vencer qualquer 
equipa", comentou Thomas Bauer, guardião 
austríaco do FC Porto. A sua equipa recebe 
amanhã o Benfica, que curiosamente terá 
de visitar na fase, entre fevereiro e março, 
em que os portistas começarão a dividir 
esforços entre campeonato e Taça EHF. 

ANDEBOL. Portistas evitaram alguns colossos e são sérios candidatos 
a um dos dois lugares de passagem aos quartos de final da Taça EHF 

KPORTOPODESONHAR 

Ao eliminar o Magdeburgo, o FC Porto passou a ser visto com outros olhos na Europa 

"Trabalha-
mos muito 
para aqui 
estar. Será 
um grupo 
interessan-
te" 

Armando 
Leitão 
Team manager 
do FC Porto 

Patridc 
Westerholm 
Treinador 
do Hoistebro 

"É um grupo 
acessível. 
Vamos lutar 
com o FC 
Porto pelos 
primeiros 
lugares" 

L. Toma 
Capitão 
do Constanta 

"O FC Porto 
jogou muito 
bem com o 
Magdebur-
go e tem 

1 uma equipa 
forte. 
Temos 
respeito e 
uma longa 
história com 
portugue-
ses" 
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Andebol

FC Porto inicia fase 
de grupos da Taça EHF 
diante do Cuenca

O FC Porto vai disputar a fase 
de grupos da Taça EHF de 
andebol com o TTH Holstebro, da 
Dinamarca, Liberbank Cuenca, 
de Espanha, e HC Dobrogea Sud 
Constanta, da Roménia, ditou o 
sorteio realizado em Viena, na 
Áustria. Os portistas vão iniciar a 
prova em casa, frente ao Cuenca, 
a 9 ou 10 de Fevereiro de 2019.
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DUPLA. Técnico Carlos Resende e pivô Ricardo Pesqueira perspetivaram o duelo de amanhã 

A CHAVE ESTA NA 
Carlos Resende confiante 
para o clássico frente 
ao FC Porto e lembra 
frase de Michael Jordan 

DIOGO JESUS 

E/ O Dragão Caixa recebe ama-
nhã mais um escaldante clássico 
entre FC Porto e Benfica, numa 
partida após duelos europeus em 
que os eternos rivais não querem 

_ afastarem-sedo líder Sporting. 
Os dragões estão na máxima 

confiança, sobretudo por terem 
seguido em frente na Taça EHF ao 
contrário das águias, mas Carlos 
Resende está confianteno regresso 
aos triunfos. Questionado por Re-
cordsobre o segredo de umaeven -
mal vitória, o técnico dos encarna-
dos destacou que urna das chaves 
para o sucesso passarápelo regres - 
so à normalidade a nível defensivo, 
recordando uma emblemátkafra-
se de Mie hael Jordan (NBA), inspi-
rada no técnico PhilJackson. 

"Sem dúvida que o primeiro 
passo será uma defesa coesa. Re-
cordo que um dia um dos melho-
reS atletas de sempre de uma mo- 

"UM BOM ATAQUE GANHA 
JOGOS, MAS UMA BOA DEFESA 
GANHA CAMPEONATOS", DIZ 
O TREINADOR DO BENFICA 

DEFESA 

FASE DE GRUPOS DA TAÇA EHF 

Dragões conhecem rivais 
daliclade coletiva, Michael Jordan, 
disse que uma boa equipa com um 
bom ataque permite-lhe ganhar 
jogos, mas uma boa equipa com 
uma boa defesa permite-lhe ga-
nhar campeonatos. O ataque é 
normalmente mais divertido, to-
dos os jogadores estão habituados 
a jogar com bola, mas necessita-
mos também de a t le tas capazes de 
jogar sem bola na defesa. Nos últi -
mos duelos com o Hannover [Taça 
EHF] não estivemos bem nesse ca- 

. pítulo, mas diante do FC Porto 
queremos voltar à normalidade", 
observou Resende. "Estes jogos 
comgrau de exigência elevado fa -  

zem- mis falta, porque colocani-
nos muitas dificuldades e permi-
tem -nos crescer", salientou. 

Ao lado do técnico esteve Ricar-
do Pesqueira, considerando que o 
desaire europeu não trará conse-
quências para o clássico. "No des-
porto já estamos habituados a viver 
momentos positivos e negativos. 
Não nos dei)s levar pela eufo-
ria nas grandes vitórias, nem fica 
mos deprimidos quando as coisas 
não nos ec )1-rem de feição. O nosso 
adversário vem de um sucesso eu 
ropeu e quero aproveitar para dar 
publicamente os parabéns ao FC 
Porto, Sporting e Madeira SAD, por 
terem seguido em frente nas com-
petições europeias", disseo pivô. o  

EM O FC Porto ficou ontem a 
conhecer os seus adversários na 
fase de grupos da Taça EHF. O 
sorteio realizado em Viena, 
Áustria, ditou que os dragões, 
que foramcabeças de série, vão 
jogar com o TTH Holstebro (Di-
namarca), liberbank Cuenca 
(Espanha) e 1-1C Dobrogea Sud 
Constanta (Roménia). 

Os portistas vão iniciar a 
competição em casa frente aos 
estreantes espanhóis do Cuen- 

ca, a 9 ou 10 de fevereiro. Se - 
guem-se depois as viagens a 
Roménia e Dinamarca. 

O detentor do troféu, o 
Füchse Berlin, da Alemanha, 
ficou integrado no Grupo 1 e 
terá como principal adversário 
o finalista vencido da última 
edição;  o Saint- Raphael Var 
Handball, de França, com o 
qual irá reeditar na primeira 
jornada da fase de grupos a final 
de 2017/18. o 
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ANDEBOL 

Leão conhece 
possíveis rivais 

GE O Grupo D da Champions 
terminou ontem, com o Spor-
ting a ficar a conhecer os possí-
veis adversários do playoff de 
acesso aos 'oitavos': D. Buca-
reste (1°) ou Wisla Plock (21. Os 
leões defrontam os polacos se 
vencerem no domingo o Silke-
borg, na Dinamarca: em caso de 
derrota, serão os romenos. o 
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ANDEBOL 

Pedro Valdés feliz por 
renovar com Sporting 
R O cubano Pedro Valdés renovou 
contrato com o Sporting. "Sinto-me 
muito contente por dar continuidade 
ao meu vínculo e a dar títulos ao 
Sporting e a melhorar a nível indivi-
dual", disse o lateral ao site dos leões. 
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Vardar-Skopje-Vive T. Kielce: Joga-se a Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/11/2018

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fb23a2a0

 
08:01
 
O espetáculo da Liga dos Campeões de andebol está de regresso no sábado com a partida entre
Vardar e Skopje-Vive T. Kielce, que medem forças a partir das 16h30 no Grupo A.
 
A turma da Macedónia está no terceiro lugar com 11 pontos, apenas a um dos polacos, que são
segundos (por sua vez a quatro pontos do Barcelona).
 
Em outubro, na Polónia, a equipa da casa levou a melhor por 31-27. Como será desta vez?
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Atleta morre abalroado por bombeiros em Barcelos | Vídeo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/11/2018

Meio: Sol Online Autores: Joaquim Gomes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ba710b33

 
Um atleta de Fafe morreu ao princípio da noite desta quinta-feira, abalroado por um jipe dos
Bombeiros Voluntários de Esposende, na A11, quando tinha saído ileso do automóvel com o qual se
despistou, na zona de Vila Seca, em Barcelos.
 
Luís Gonçalves, de 27 anos, atleta de andebol, era capitão da equipa do Póvoa Andebol Clube, ficando
em estado muto grave e tendo sido levado para o Hospital de Braga, onde viria a falecer, pouco
depois de ter dado entrada na Sala de Emergência e de Reanimação.
 
Após o despiste, o jovem estava a ser auxiliado pela equipa do Gabinete de Comunicação do Sporting
Clube de Braga, que regressava a Braga, tal como Luís Gonçalves, a residir nesta cidade, quando um
jipe do Comando dos Bombeiros Voluntários de Esposende cujo condutor não se apercebeu dos
veículos na estrada, chocou contra o automóvel, ferindo gravemente Luís Gonçalves, que não resistiu
aos danos sofridos.
 
A vítima, depois de ter jogado no Andebol Clube de Fafe, destacava-se agora no Póvoa Andebol Clube,
coletividade da Póvoa de Varzim.
 
29 de novembro 2018
 
Joaquim Gomes

Página 16



A17

Carlos Resende lembra frase de Michael Jordan para lançar o clássico frente ao FC
Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/11/2018

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7a30eb8c

 
Dragão Caixa recebe amanhã mais um escaldante clássico entre FC Porto e Benfica - Última Hora ,
Sábado
 
Dragão Caixa recebe amanhã mais um escaldante clássico entre FC Porto e Benfica
 
Por Diogo Jesus - Record
 
O Dragão Caixa recebe amanhã mais um escaldante clássico entre FC Porto e Benfica, numa partida
após duelos europeus em que os eternos rivais não querem afastarem-se do líder Sporting.
 
Os dragões estão na máxima confiança, sobretudo por terem seguido em frente na Taça EHF ao
contrário das águias, mas Carlos Resende está confiante no regresso aos triunfos. Questionado por
Record sobre o segredo de uma eventual vitória, o técnico dos encarnados destacou que uma das
chaves para o sucesso passará pelo regresso à normalidade a nível defensivo, recordando uma
emblemática frase de Michael Jordan (NBA), inspirada no técnico Phil Jackson.
 
"Sem dúvida que o primeiro passo será uma defesa coesa. Recordo que um dia um dos melhores
atletas de sempre de uma modalidade coletiva, Michael Jordan, disse que uma boa equipa com um
bom ataque permite-lhe ganhar jogos, mas uma boa equipa com uma boa defesa permite-lhe ganhar
campeonatos. O ataque é normalmente mais divertido, todos os jogadores estão habituados a jogar
com bola, mas necessitamos também de atletas capazes de jogar sem bola na defesa. Nos últimos
duelos com o Hannover [Taça EHF] não estivemos bem nesse capítulo, mas diante do FC Porto
queremos voltar à normalidade", observou Resende. "Estes jogos com grau de exigência elevado
fazem-nos falta, porque colocam-nos muitas dificuldades e permitem-nos crescer", salientou.
 
Ao lado do técnico esteve Ricardo Pesqueira, considerando que o desaire europeu não trará
consequências para o clássico. "No desporto já estamos habituados a viver momentos positivos e
negativos. Não nos deixamos levar pela euforia nas grandes vitórias, nem ficamos deprimidos quando
as coisas não nos correm de feição. O nosso adversário vem de um sucesso europeu e quero
aproveitar para dar publicamente os parabéns ao FC Porto, Sporting e Madeira SAD, por terem
seguido em frente nas competições europeias", disse o pivô.
 
2018-11-30 04:41:44.000
 
Record
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Vardar-Skopje-Vive T. Kielce: Joga-se a Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/11/2018

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ef545daf

 
- Última Hora , Sábado
 
Por Record - Record
 
O espetáculo da Liga dos Campeões de andebol está de regresso no sábado com a partida entre
Vardar e Skopje-Vive T. Kielce, que medem forças a partir das 16h30 no Grupo A.
 
A turma da Macedónia está no terceiro lugar com 11 pontos, apenas a um dos polacos, que são
segundos (por sua vez a quatro pontos do Barcelona).
 
Em outubro, na Polónia, a equipa da casa levou a melhor por 31-27. Como será desta vez?
 
2018-11-30 08:16:44.000
 
Record

Página 18


