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O ANDEBOL. Alavarium venceu as 
básnias do Ilidza (25-21) na I.' mão 
da 2.' ronda da Taça EHF em Aveiro. 
Aveirenses venciam ao Intervalo por 
13-9 e decidem hoje, na 2.' partida, a 
passagem à próxima ronda. 
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Dragão joga na Champions 
FC Porto tem duelo 

complicado hoje na Bie-
lornissiu 

O FC Porto defronta hoje, 
a partir das 16 horas portugue-

sas, os bielorrussos do 1IC 
Meshkov Brest, em jogo relativo 

à 6.4  jornada do grupo C da Liga 
dos Campeões. A visita é compli-

cada mas, em caso de sucesso, os 
jogadores de Ricardo Costa aumen- 

tam para quatro a vantagem sol ), ( 
terceiro classificado, e mantêm intaL 
too sonho de alcançara fase seguin 
te, para a qual só seguem os dois pri-
meiros classificados. «É uma equipa 
candidata a passar à próxima fase, 
mas nós também queremos passar, 
por isso sabemos que uma vitória em 
casa deles será muito importante. 
Temos as nossas ambições e seria 
muito bom conseguirmos mais uma 
vitória fora», disse Rui Silva. 
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ALEXANDRE PONA/ASF 

Fim à vista 

Kostetskyy está há cinco anos nos 
AóDres, para onde se mudou, aposseis na 
Madeira, seguindo Aleksander Donner, 
que o trouxe para Portugal. «Quando 
cheguei tentei percebera cultura, a his-
tória, aprender a lingua», conta. «A ati-
tude das pessoas foi sempre muito cor-
reta comigo e eu tentei sempre fazer o 
mesmo.» Com o fim da carreira de atle-
ta à vista, Yuriy não pensa em afastar-
-se. «Tenho grande experiência e gos-
tava de partilhá-la com outros. Gostava 
de ser treinador, o que já faço na forma-
ção. Na Ucrânia fui consultor da seleção 
de juniores e rejeitei uma proposta para 
trabalhar com os seniores porque era um 
projeto para um ano para ter resultados 
imediatos e isso é impossível.» 

Família Kostetskyy 
vive situação impar 
nos Açores, com 
pai, Yuriy, e o filho, 
Yevgeni, a jogarem 
na mesma equipa 
na I divisão 

ANDEBOL 1 DIVISÃO MASCULINA 

A genética de Kostetskyy 
Benfica visita Açores, onde pai e filho vestem a mesma camisola Yuriy partilha balneário do 

Sporting da Horta com Yevgeniy, situação rara no desporto Sporting em Braga 

nosso destino. Nunca o empurrei, a 
responsabilidade das escolhas do 
Yevgeniy é dele. Claro que ficava 
contente se ele quisesse ficar no an 
debol, mas isso implicaria dedicar-
-se completamente e nunca senti 
nele esse desejo de dedicação que é 
preciso. Para fazer algo ou se faz bem, 
ou é melhor não fazer». Talvez seja 
este o segredo da longevidade do la-
teral, para muitos o melhor jogador 
estrangeiro que 
atuou em Portugal. 
«Não há segredos. 
A principal razão 
foi a formação. Tive 
bons treinadores 
que me ensinaram a 
ler o jogo, técnica e 

taticamente. Depois 
comecei a ter • 

Yuriy chegou a 
Portugal em 
1997, ao ABC, e 
não mais saiu 

ALEXANDRE PONA/ASF 

A
viagem do Sporting a 
Braga promete ser um dos 
momentos altos deste fim 
de semana, em mais um 
teste para os leões no 

sempre complicado recinto do ABC, 
onde minhotos, apesar de ausên-
cias, querem mar-
car posição na 
corrida ao título. 
Até aos Açores 
viaja o Benfica, 
para a sempre 
complicada visita ao 
recinto do Sp. Horta, onde 
Kostetskyy continua a ser 
referência. Mas já não é a 
única. Esta época Yuriy par-
tilha balneário com Yevge - 
niy, o filho de 18 anos, situa-
ção rara no desporto. 

«A sensação é que estou mui-
to velho e leva-me a pensar que te-
nho de acabara carreira», reage de 
pronto o lateral-esquerdo, 43 anos, 
que chegou ao ABC em 1997 e não 
mais deixou Portugal. «Para ele é 
quase natural, já o treinei na forma-
ção e sempre viveu no mundo do 
andebol», recorda o antigo 
internacional ucrania. 
no. «Não creio que vá 
seguir as minhas pi-
sadas, já basta um 
na família», justi-
fica divertido. «Não 
é correto obrigar os 
filhos a seguir o  

prazer em jogar e assim é tudo mais 
fácil. E treinei muito. Sempre no má-
ximo. Talvez a genética também aju-
de», remata sorrindo. 

A esta hora, fazem figas os en - 
carnados para que Kostetskyy 
não esteja numa noite mágica. 
«Benfica é sempre Benfica, mas 
vamos tentar o melhor. Além da 
pouca experiência, temos tido 
muito azar com as lesões, que 
afetaram 70 por cento da equi-

pa. Este ano a nossa vida não é 
fácil, mas a Horta tem um am 
biente especial, com 15 mil 

habitantes, há muita gente a 
apoiar -nos. Se remarmos todos 

para o mesmo lado, consegui-
remos chegar ao play-off que é o 

nosso objetivo», conclui o 
atleta. 

Emoções fortes na 

visita do Sporting ao ABC 
o pavilhão Flávio Sã Leite e palco do jogo 
que vai ter transmissão direta n'A BOLA TV 

CALENDÁRIO 
Hoje 9. ' jornada 

ABC — Sporting 18.00 horas (A BOLA TV) 
Pavilhão Flavio Sa leite. em Braga 
Aguas Santas — Avanca 18.00 h 
Pavilhão do Aguas Santas, na Maia 
Passos Manuel — ISMAI 1830 h 
Pavilhão da Escola da Quinta de Marrocos.  em Lisboa 
Sp. Horta — Benfica 22.00 h 
Pavilhào Glmnodesportivo, nos Açores  

FC Porto - Deita Belenenses 41-26 
Madeira SAD-AC Fafe 36-29 

POT 

EDITE DIAS 
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FC PORTO FAZ 
UM JOGO A CADA 
3,5 DIAS. SERÃO 
17 PARTIDAS EM 

59 DIAS 

AND BOI  Frente ao Brest, da 
Bielorrússia, o FC Porto faz hoje 
mais um jogo de um arranque 
de época a um ritmo alucinante 

oárit§- 
4,0 

"Gosto de 
gerir dia a 
dia. Há um 
Planeamen-
to, mas é 
muito 
importante 
estar atento 
aos sinais 
diários e 
não ter as 
coisas tão 
predefini-
das" 

Ricardo 
Costa 
Treinador 
do FCPorto 

GESTA° DO PLANIEL 
SALVA DRAGÕE OSS 
Tendo jogado a Supertaça e 
estando a disputara Liga 
dos Campeões a par do 
Campeonato Nacional, 
Ricardo Costa socorre-se 
de um plantei largo, de 17 
elementos, para dar conta 
de todos os recados 

Rui GuniARAss 
••• Nem dois meses estão 
decorridos desde o primeiro 
jogo oficial, a 30 de agosto, e 
o FC Porto faz esta tarde, a 
partir das 16h00 portugue-
sas, na Bielorrússia, a 16.a 
partida da temporada. 

Sabendo-se que antes não 
se disputavam tantos jogos -
em 1993/94, quando chegou 
à final da Liga dos Campeões, 
o ABC fez 12 encontros, en-
quanto agora, só nesta pri-
meira fase, os dragões cum-
prem dez -, trata-se do início 
de época mais intenso de 
sempre de uma equipa de an- 

debol em Portugal, à média 
de um jogo a cada 3,5 dias. 
"A parte da recuperação 

tem de estar muito presente 
no treino", admite Ricardo 
Costa quando confrontado 
com estes números. "Outro 
fator determinante é a gestão 
de recursos; se temos 17 atle-
tas, faz sentido que sejam to-
dos importantes", continua 
o treinador portista, referin-
do: "Sei a importância que 
cada um tem para a equipa e, 
ao longo destes dois meses, 
quase todos eles foram im-
portantes num determinado 
jogo, em momentos compli-
cados, em que tivemos de ir 
ao banco e de lá veio sempre 
qualidade." 

Entre Supertaça, campeo-
nato e Liga dos Campeões, os 
portistas somam 15 jogos, 
num ritmo muito pouco ha-
bitual nas equipas portugue-
sas - o Benfica tem oito parti- 

das, Sporting eABC dez. 
"Não gosto da palavra rota-

ção; é gestão de recursos, 
como disse. A ideia é manter 
a maior intensidade possível 
e a qualidade de jogo", diz o 
antigo ponta-direita, que su-
blinha uma fase em particu-
lar: "No dia 28 de outubro, 
dia dos meus anos, fecha-se 
um ciclo de dez jogos segui-
dos. Ainda nos faltam dois e 
para já temos oito vitórias." O 
primeiro dos dois encontros 
que faltam tem lugar esta 
tarde, na Bielorrússia, na vi-
sita ao Meshkov Brest, refe-
rente à sexta jornada da Liga 
dos Campeões. 

"Para mim, não existe acre-
ditar ou não acreditar; para 
mim, existe é a preparação do 
jogo para ir lá ganhar. É nisso 
que eu acredito", concluiu o 
treinador dos portistas, que 
há uma semana, no Dragão 
Caixa, venceram por 29-28. 

INICIO DE ÉPOCA DO PC PORTO 

30/08 ST:C Branco FCPortodliC 24.26 
05/09 CN: Mala AwasSantas-FC Porto 25-30 
12/09 CN: Mala —15afiãax—iiãíio 21:83 
16/09 CN: Dragão FCPorto-PAaddra SAD 29-23 
19/09 LC: Dragão FCPorto-TatranPresov 33-23 
23/09 CN: Dragão FCPoréo-ABC   32.27 
26/09 LC: Logrorb ,  Laii~Porto 30.23 
01/10 LC: Novi Sad •  •Voivod_inafç Porto_ 23-27 
6010 CR: T. Marinha SpoAnj-Fc Porto 26,27 
(mo CN: Dragão FCPorto-BenfIca 30-25 
10/10 LC: Dragão FC Porto-C IlAedvoctl 31-27 
14/10 CN: Fafe AC Fafe-FC  PIXSX1 18-34 
17/10 LC: Dragão FCParl-  :1aãlesildMV13rest 29-28 
19/10 CN: Dragão Sp. Horta« Porto 19-39 
21/10 CR:Dragão. FC Porto-Bsiummess 4126 
boje LC: Brest Meshkov Orast4C Porto ? 
28/10 CN:Alanca Avanca-FCPorto 
Sr: S1J pertaç& Cré Camp. Nacional; LC: Liga dos Campeões 

ÚLTIMOS OITO ANOS 

ÉPOCA DIAS J V E 
'28608 :177—  —7-17 12 3 
2009/10 88 17 10 1 6 
2010/11 75 

-.
17 13 2 2 

.933/1.2  91 17 13 0 4 
gowe 85 ' 17 12 0 5 
2013/14 78 17 12 O 5 
2014/15 96 17 15 O 2 
2015/16 52 15' 13 O 2 
• FC Porto fará os 17jogos em 59 dias (ver guadrode cirna) 
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EHF Champions League 
— 6.a  Jornada: Meshkov 
Brest-FC Porto, 16h00, 
Sportshall Victoria, Brest, 
Bielorrússia. 
Andebol 1- 9.3  Jornada: 
ABC-Sporting, 17h00; 
Águas Santas-Avanca, 
18h00; Passos Manuel-AD 
Maia,18h30; S. Horta-
Benfica, 21h00. 

Campeonato da Liga -
5.a Jornada: V. Guimarães-
Basquete de Barcelos, 
15h00; Benfica-UD 
Oliveirense,15h30; 
Ovarense-Galitos,16h00; 
Eléctrico-CAB Madeira, 
16h00; Maia Basket-FC 
Porto, 21h30. 

Louletano-Setúbal. Jogos 
às 15h00. 
Juniores C - 9.a  Jornada -
Série E: O Elvas-Torreense, 
15h00 - Série G: Esperan-
ça Lagos- Portimonense, 
15h00. 

Liga Sport Zone: 8.3  
jornada: Quinta dos 
Lombos-Benfica,15h00; 
Boavista-CS São João, 
16h00; Belenenses-
Fundão, 16h00; Braga-
Modicus, 16h00; Gualtar-
Rio Ave, 17h30; Olivais-
Leões Porto Salvo,18h00; 
Sporting-Burinhosa, 
20h00. 

PATIN'", 
Liga Europeia -1.a 
jornada: Oliveirense-
Basileia,17h00; FC Porto-
lserlohn, 18h00; Valongo-
Quevert, 18h30; Benfica-
Vic,19h30. 
Taça CERS -16 avos de 
final -1.a Mão: óquei 
Barcelos-Villach,18h00 
(Pav. Municipal de 
Valença); Wolfurt-Turquel, 
18h00; Juventude Viana-
Dornbirn, 21h30. 
I Divisão - 4.a  Jornada: HC 
Braga-Candelária,17h00. 

1 Liga - 8.3  Jornada: 
Marítimo-Paços Ferreira, 
16h15; Estoril-Rio Ave, 
18h30; V. Guimarães-
Académica, 20h45. 
Juniores A - I Divisão -
Zona Norte -11.a Jornada: 
FC Porto-Paços Ferreira 
(11h00); Feirense-
Boavista; Leixões-Vizela; 
Moreirense-Gil Vicente; 
Braga-Tondela; Guima-
rães:Rio Ave - Zona Sul -
11a Jornada: Oeiras-UD 
Leiria; Casa Pia-Nacional; 
Loures-Belenenses; 
Sacavenense-Portimonen-
se; Sporting-Académica - 
II Divisão - Série A - 8.' 
Jornada: Limianos-
Tirsense; Aves-Fafe; 
Merelinense-Neves; 
Freamunde-Mondinense; 
Varzim-Chaves - Série B: 
Paredes-Arouca; Sanjoa-
nense-Padroense; 
Penafiel-Sousense; Torre 
Moncorvo-Oliveirense; 
Canidelo-Lourosa - Série C 
- Naval-Ac. Viseu; 
Gouveia-Castelo Branco; 
Vigor Mocidade-Anadia; 
Marinha-Beira-Mar; 
Estação-Marinhense -
Série D: Alcanensne-
Atlético; Alverca-Eletrico; 
1.° Dezembro-Estoril; 
Sintrense-Real; Linda-a-
Velha-Caldas - Série E —
8.a  Jornada: Juventude-
Olhanense; Barreirense-
Quarteirense; Cova 
Piedade-Beira-Mar 
Almada; Farense-Desper-
tar; Pinhalnovense-
Setúbal - Série D: 
Eléctrico-Real, 15h00; 
Benfica-Linda-a-Velha, 

15h00; Entroncamento-
Sacavenense,16h30 -
Série E: Almada-Imortal; 

Moche Rip Curl Pro 
Portugal, 2015 Men's 
Samsung Galaxy Cham-
pionship Tour,10.' etapa, 
a contar para o Portugue-
se Waves Series - Cascais 
Trophy, a decorrer nas 
praias de Peniche e de 
Cascais até dia 31. 

1 Divisão - 4.3  Jornada: 
Leixões-Esmoriz;17h00; J. 
Fonte Bastardo-Benfica, 
16h30; AA Espinho-AA São 
Mamede,15h30; Castêlo 
Maia-V. Guimarães, 19h00; 
Caldas-Vilacondense, 
17h00; Madalena- Espinho, 
16h00. 
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ASE\ 
ANDEBOL 

6.•jomada/Grupo C 
Brest-FC Porto PortoCanal 

16h00, Bielorrüssia 
Vaidas Mazeika/MindaugasGatelis (LT 0) 

9' jornada 
ABC-Sporting 
18h00, Pav. Flávio Sá Leite 
Eurko NicobuilvançaçOtt 
Aguas Santae-Avanca 
18h00, Pav. Aguas Santas 
Daniel Martins/Roberto Martins 
Passos Manuei-ISMAI 
18h30, Pav. Escola Quinta Marrocos 

PPP09.~071uBl)  Femandes 
Ip.Harta-Bentica 
21h00, Pav. Desp: Horta 
Nono Marques/kkio Correia 

BASQUETEBOL 
5.1omada 

V. Guimarães-Barcelos 
15h30, Pav. Vitória Guimarães 
F. Rocha/H.SlIva/D. Martins 
Benfit»Oisedrenee 
15h30, Pav. Fidelidade 
C Santos/1 Abreu/ B. Ahrarinhas 
Ovairense-Gaigos 
16h00. Arena Doke Vita 
L. Lopes/P. Mala/13. Maciel 
Electrioo-CAB Madeira 
16h00, Pav. Mun. Ponte de Sor 
S. Silva/R. Ribeiro/R. Sevenno 
Mala Basket-FC Porto 
21h00, Pav. Nortecoope • 
P. Marques/H. Antunes/P. Lourenço 

HÓQUEI EM PATINS 
LfGA[,1R001E1R 1. jornada _ 
Benflca-VIc 
17h00, Pav. Fidelidade 
M. Galoppi/F, Fronte (I TA) 
Oihreirense-Basel 
17h00, Pav. Dr. Salvador Machado 
G. Sandoval/S. Mayor (ESP) 
FC Porto-Merlohn PortoCanal 
18h00, Dragão Caixa 
A. Lopez/l. Gonzales (ESP) 
Vaiongo-Quevert 
18h30, Pav. Mun. Valongo 
F. Garcla/R. Femandez (ESP) 

TAÇA ClOW. 16 avos/1.' mio 
BaroeloPVIIIIadi • 
18h00, Pav. Mun. Barcelos 
A. Veiga/ D. Viilar Costa (E SP) • 
Vdolfurt-Turquel 
18h00, Áustria 
D. LoewefT. Ehlert (Ale) 
J. Vlana-Dornbim 
21h30, Pav. Monserrate 
A. Gome7JA.Tavera 

CAMPÇONA,OMAC1ONAL  4.1omada 
Braga-Candelála 

17h00, Pavilhão das Goladas 
P. Santos/A Santos/S. Silva 

RÂGUEBI 
UGAMONRA 
AgrawatikKaUL 
12h00.Campo da TapadaA  
Non» Nogueira 
Cascais-Mak° 
13h30, Campo da Gula 
Paulo Duarte 
Acadirára42/1/ 
14h00,Est.S4rgloConceiplo 
Bruo~ 
14~DUP 
151100,Est. José Redondo 
Pedro Mendes Silva 

VOLEIBOL 

CAMPEONATOPMICIONAL Miaram!! 
Ao. Espinho-Ac. S. Pasmada 
15h30, Pav. Arq. lerónImo Reis 
Ãtl.Madalena-Sp. Espinho 
16h00, Pav. Mun. Atlântico Madalena 
Fonte Bastardo-Benlka 
16h30, C. Desp. Vitorino Nernéslo 
Labalea-Earnorte 
17h00,Pav. ildlo Ramos 
Ceid~acondertee 
171100, Pav Rainha IX Leonor  
castalomata-v.Gulmerlies 
19h00, Pav. CastaoMala 

410n3at!?! 
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allenda 
Arisissi - IA» dos Campeões (Fase de Grupos) 
-Grupo C - MC Meshkov Brest- F. C. Porto (16). 
I! Olvido Nadarei - ABC-5poneB (18). Águas 
Santas-Avanca(18), Passos manuel-Maia/Ismai 
(18.30), Sp. Horta-Benfica (22). 
Taça EHIF Feminina (3.. Ebtenoterta - 2.. Mão). 
Alwarium-ZRK Ildra (18 30). 
Bareessehol - Liga - Guimaraes-Barcelos 05/ 
Benfica-Oliverense (1530), Ovarense-Galtos FC 
(16/ Electnco-CAB Madeira (161 Maia Elasket-F. 
Porto (21 30) 
Rubor-ripa-

C  

Marfim-R Ferreira 0625), Estonl-
% Ave (18 301 V. Gur naraes-Académiói (2045). 
Campeonato de Portuga( (L' Fasa)- Série E - 
Operano-131 Hospital (16) Sabugal-Angrense (15), 
Praiense-Ac. Coimbra (16) 
/ardores A - 1.» Divido Nacional (1. Fase) -
Zona Norte - Braga-Tondeta, Moreirense-Gd Vicen-
te, Felmnse-Boavissa, V. Gternaraes-Rio Ave Cam-
po 2), leixbes-Vaela, F. C.Porto-P Ferrelra 
Zona Sul - Sporting-Académica, Casa Pla-Nacio-
nat Odras-U. Leiria Sacavenerise-Portimonense, 
Loures-Belenenses. Jogos as 15 livras. 
Juniores A - DMsão Madonal (19.1  RIPO - Série 
A- Freamunde-Mondlnense, Varam-Chaves (Mun. 
Póvoa Varzeri). Mereiriense-Neves (Parque 1~ 
Padlm da Graça), Llmlanos-lbserise Aves-Faie. Sê - 
deB - morosa, T. Monconto-Othei- 
reme, Penai el-Sousense Sanjoanense-Padroense 
Paredes-Amura Sede C - Gouveia-DC Branco, Na-
val-AL Viseu, Estação-Marinhense, V Mo~-
Anacla, L Marinha-Beira-Mar. Serie D -1° Dezem-
bro-Estoril, Linda-a-Velha-Caldas, Atverca-Eléctri-
co,Mcanenense-Alletim Sintrense-Real. Série E -
1w. Evora-Otiariense, Barreirense-Quarteirense, C 
Piedade-BM Ah-nada, Farense-Despertar, %nabo-
verce-V Sielbal. logos as 15 horas. 
Judas B Faio) - Sane A - Monte \ 
Moreircvse 161 Série - Déctrico-Real (5 Ben- 
fica-linda-a-Velha as), CADE-Sacavenen

1
se
), 

  
(1630). Série E - Almada-Imortal (15), Louletano-
V. Setúbal (1s). 
Juniores CO! Fase) - Série B - Drupa Fome-P. 
Ferreira (15). Série E - Elvas-Toneense (15).Séde G 
- Esp. lagos-Portimonense (15). 
A. F. ~ave - 1.,Djtésão- Pademense-Cuireen-
se. Quarteira-Guia, lagoa-Faro &Mica, Mancara-
padranse-Odiaxere, Silves-Annacenenses, Mon-
chlquense-Esp. Lagos, 11 Esperanças-Quaneiren- 
se, Imortal-Ferreiraslo as 17.30 horas. 
A. F. Porto - ~sito de ffis - Vitarinno-Barrosas 
(15 - S Mato to). 
1. Oh/14o-Sitiei- Mota. S. Gemil-Lu. Santa Cruz 
(15 - SP Fins). Sede 2 - Nevoglde-AL Rio 'finto (15). 
V Divisa° - Série 1- Gondim Mata-Desp. Portugal 
(15), Canda1-M. G Costa (15). Série 2 - Ferrelta-S. 
Romào (15),1uv. Lamoso-Codessos 051 TesenSe-
Raimonda (15 - Muni Rabada), Canralhosa-Zebrel-
rense (15), Frazão-Monte Conlova (15). 
Ardores- Divisão - Série 1- Valadares Gaia-
Salgueiros 08, Ro Ave-leixbes, Avintes-Pasteleira, 
Leverense-Padroense, Coimbrees-Far, Aracizelo-
Gnid, N ueirense-Soavlsta, Vila FC-01. Douro. Sê- 

-Cabeça Santa Rebordosa-P 
Maio Fiquei:0(CD Azevido1 Errnesinde 1936-Lou-
sada (14.30 - CD Montes Costa), Gondornar-Fel-
gueixas 1932, Amarante-Trofense Folgosa Mata-S. 
Marónho, E Fànzeresiailla Mea, lagares-Mfenense 

W, 15 horas. 
- L'ONIsão - Serre 1 - Letxões-Nálano-

vense (16 - CD Lavra), Cot Enneside-Trofense 
(16-15), ColriabrOes-Valadares (17), Varhrn-Dragan 
Force, Salgueirais 08-Infesta (1430 - Viso), A
tes-Noguetrense 071 Boatesta-Rb Ave (16), Maia 
Lidador -Cankleb (0315). Serie 2 - P. Ferreira-Aves, 
Freamunde-Lanada (1715), Arnarante-Sousense 
(17), Penallel-C OldrOes (1715). Virara-S. Mani-
nho, Tuías-Gondomar, Vera eleil-Loca (Mancelos), 

=e Trisense (13.151 .1~ ras. 
1r.re-ga Quinia lombos-~às 15 ho  (15/.13oa-

vista-Sao loba (16), Belenenses-Fundte fil6), 
Gualtar-Re Ave (17.30), Olhials-L Porto Sakia(18). 
spoieng-Burethosa (20). 
11~em holm- Lige Europeia (Fase &Gru-
pos - Somada 1)- Grupo A - F. C Porto-herisen 
1181 Grupo Benfica-Vis (171 Grupo C - 
Quevert 08301 Grupo D - Okveirense-BasileVal;:ánn 
Tupi OMS 0.8 ovos de final - Mão)- 

V ae-Dabirn (230). 
Bamélos-Villach (181 Woltburgo-Tuneel (18 1w 
l  

1.' DiMsfio Nacional- MC Braga-Candelaria (17). 

Brili
Dfirlsio deflores- Agronomia-01B 

Castals-Técnico (13.30) Acadérnica-Arcos 
VaMevez (14), lore.fi-COUP 
VsIe - ~sio Madomal

(1.5). 
 A. Espintio-Ac. 

5. Mamede 05.301 CA Madalena-Sp. Espinho 
Lei-Esrnore Cardas-Vtlaccredense , F  
Bastardo-Benfica (17.301 Castelo Maia-V. Guine-
rfies (10). 
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Cerimónia consagrará Iackson Martínez 

Dragões de Ouro a 30 de novembro 
h,  O F. C. Porto anunciou, ontem, a 
data de realização da gala dos Dragões 
de Ouro relativos à época passada, que 
ficou agendada para o próximo dia 30 
de novembro, no pavilhão Dragão Cai-
xa. Na 28.' edição da cerimónia, que 
distingue jogadores, treinadores, diri-
gentes e sócios pelo contributo dado 
ao clube ao longo de cada ano, o maior 
destaque será para a entrega do galar-
dão de Atleta do Ano a Jackson Marti-
nez, premiado pela terceira vez conse-
cutiva, numa distinção conhecida an-
tes de o avançado colombiano ter sido 
transferido para o Atlético de Madrid. 
O Futebolista do Ano é o mexicano  

Herrera e o Jovem Atleta do Ano é 
Francisco Ramos, uma das figuras do 
F. C. Porto B. Noutros prémios de re-
levo, Moncho López (basquetebol) 
será distinguido como Treinador do 
Ano, Gilberto Duarte (andebol) re-
ceberá o prémio de Atleta de Alta 
Competição do Ano, Diana Durães 
(natação) terá direito ao galardão 
de Atleta Amador do Ano, 
Miguel Martins (andebol) 
será premiado como o 
Atleta Revelação do 
Ano e Adelino Caldei-
ra foi considerado o 
Dirigente do Ano. N.A.A.  
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ANDEBOL 

Dragões com 
difícil deslocação 
01 A boa campanha que o FC 
Porto está a fazer na Liga dos Cam-
peões (5 jogos e 4 vitórias) pode ser 
travada, hoje (16 horas portugue-
sas), no encontro na Bielorrússia 
frente ao Meshkov Brest na 6.' jor-
nada da prova. 

O FC Porto, que reparte a lide-
rança do Grupo C com os espa-
nhóis do La Rioja, venceu há uma 
semana este conjunto da Bie-
lorrússia, por 29-28, no Dragão 
Caixa. "Vai ser um jogo mais com-
plicado, porque eles jogam em 
casa e têm o apoio dos seus adep-
tos. Além disso, as equipasconhe-
cem-se melhore acredito que este 
jogo será diferente do primeiro", 
disse Rui Silva ao site dos dragões. 

O central do FC Porto lembrou 
que a equipa azul e branca, lidera-
da por Ricardo Costa, também tem 
as suas ambições. "Seria muito 
bom conseguirmos mais uma vi-
tória fora", referiu o número 14 
dos heptacampeões nacionais. o 

GRUPO C 
6.' jornada 

M. BREST 16H00 FC PORTO 
LA RIOJA 17H00 VaIVODINA 

C. MEDVEDI 29-28 T. PRESOV 

CLASSIFICAÇÃO 
P.IVEDGM<S 

CO IA RR» 8 5 4 O 1 157-136 
oQ FC PORTO 8 5 4 O 1 143-141 
02 M. BREST 6 5 3 O 2 156-131 

VOJVODINA 4 5 2 O 3 124-135 
CP C. MEDVEDI 4 62 O 4 155-171 
69  T. PRESOV 2 6 1 0 5 146-177 
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CAMPEONATO 

Sporting joga 
em Braga 

Sporting (2.º) e ABC (4.2), se-
parados por dois pontos, defron• 
tam-se hoje em Braga em jogo da 
9.3  jornada do campeonato. "Es-
tamos à espera de um jogo difícil, 
frente a tuna equipa forte. Se de-
fendermos bem, estaremos mais 
perto da vitória", disse João Pin-
to, de regresso ao Sporting, após 
a época passadater jogado pre-
cisamente na formação orienta-
da por Carlos Resende. Um trei-
nador que também está confian-
te para a receção aos leões. "Va-
mos entrar com a expectativa de 
vencer o jogo." o 

ANDEBOL 
Sornada g 

ABC 18h00 SPORTING 

ÁGUAS SANTAS 18h00 AVANCA 

PASSOS MANUEL 18h30 MAIA/ISMAI 

SP. HORTA 21h00 BENFICA 
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A11:.: EHF feminina: Alavarium perto da 3.ª ronda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-10-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=74609540

 
O Alavarium venceu esta sexta-feira as bósnias do ZRK Ilidza por 25-21, em encontro da primeira
mão da segunda eliminatória da Taça EHF feminina, disputado em Aveiro. Perante cerca de 600
espetadores, a equipa lusa vencia ao intervalo por 13-9 e vai defender já no sábado, igualmente no
seu pavilhão, a vantagem de quatro golos e passar assim pela primeira vez uma ronda europeia. Na
equipa tricampeã portuguesa destacou-se Eddudottir, autora de seis golos, enquanto por banda das
visitantes Dejanovic foi a melhor marcadora, igualmente com seis tentos. Siga-nos no Facebook e no
Twitter.
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A12

:.: Sporting joga em casa do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-10-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=abbdad85

 
Sporting ( 2.º) e ABC (4.º), separados por dois pontos, defrontam-se hoje em Braga em jogo da 9.ª
jornada do campeonato. Estamos à espera de um jogo difícil, frente a uma equipa forte. Se
defendermos bem, estaremos mais perto da vitória, disse João Pinto, de regresso ao Sporting, após a
época passada ter jogado precisamente na formação orientada por Carlos Resende. Um treinador que
também está confiante para a receção aos leões. Vamos entrar com a expectativa de vencer o jogo
Sporting ( 2.º) e ABC (4.º), separados por dois pontos, defrontam-se hoje em Braga em jogo da 9.ª
jornada do campeonato. "Estamos à espera de um jogo difícil, frente a uma equipa forte. Se
defendermos bem, estaremos mais perto da vitória", disse João Pinto, de regresso ao Sporting, após a
época passada ter jogado precisamente na formação orientada por Carlos Resende. Um treinador que
também está confiante para a receção aos leões. "Vamos entrar com a expectativa de vencer o jogo."
Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Liga dos Campeões: FC Porto com difícil deslocação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-10-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e8788c19

 
A boa campanha que o FC Porto está a fazer na Liga dos Campeões (5 jogos e 4 vitórias) pode ser
travada, hoje (16 horas portuguesas), no encontro na Bielorrússia frente ao Meshkov Brest na 6.ª
jornada da prova. O FC Porto, que reparte a liderança do Grupo C com os espanhóis do La Rioja,
venceu há uma semana este conjunto da Bielorrússia, por 29-28, no Dragão Caixa. "Vai ser um jogo
mais complicado, porque eles jogam em casa e têm o apoio dos seus adeptos. Além disso, as equipas
conhecem-se melhor e acredito que este jogo será diferente do primeiro", disse Rui Silva ao site dos
dragões. O central do FC Porto lembrou que a equipa azul e branca, liderada por Ricardo Costa,
também tem as suas ambições. "Seria muito bom conseguirmos mais uma vitória fora", referiu o
número 14 dos heptacampeões nacionais. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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FC Porto com teste importante frente ao HC Meshkov
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-10-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cabbd1fa

 
24-10-2015 09:33
 
 Uma vitória do FC Porto, num jogo que se antevê difícil, ampliará para quatro pontos a diferença
pontual para o terceiro classificado.
 
 Rui Silva em ação pelo FC Porto
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto defronta este sábado, pelas 18 horas locais (menos duas em Portugal Continental) os
bielorrussos do HC Meshkov Brest, em jogo relativo à sexta jornada do grupo C da Champions League.
 
 Recorde-se que a turma liderada por Ricardo Costa segue na liderança do grupo, a par dos espanhóis
do Naturhouse La Rioja, ambos com oito pontos),
 
 Na antevisão à partida, durante a habitual conferência de imprensa de abordagem ao jogo, Rui Silva
mostrou acreditar que este duelo será bem diferente do da ronda anterior, no Dragão Caixa, vencido
nos instantes finais pelos azuis e brancos (29-28).
 
 "Temos de fazer um bom jogo e prepará-lo da melhor maneira, embora não tenhamos muito tempo
para o fazer. É importante estarmos concentrados e temos de acreditar que podemos ganhar lá. Vai
ser um jogo mais complicado, porque eles jogam em casa e têm o apoio dos seus adeptos. Além
disso, as equipas conhecem-se melhor e acredito que este jogo será diferente do primeiro", afirmou o
central portista, no lançamento do desafio que terá lugar no Sportshall Victoria, em Brest, na
Bielorrússia.
 
 Reconhecendo o poderio e o valor do adversário, Rui Silva lembrou a importância da conquista de
mais dois pontos, ainda por cima fora de portas. "Estamos a falar de uma equipa que é candidata a
passar à próxima fase, mas nós também queremos passar, por isso sabemos que uma vitória em casa
deles será muito importante. Temos as nossas ambições e seria muito bom conseguirmos mais uma
vitória fora", acrescentou Rui Silva.
 
 A contar para esta sexta jornada já se realizou esta quinta feira um jogo, que colocou frente a frente
os dois últimos classificados do grupo, com os russos do Medvedi a vencerem em casa os eslovacos do
Tatran Presov por 29-28.
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Alavarium perto da terceira ronda da Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-10-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=85318a75

 
24-10-2015 00:51
 
 Perante cerca de 600 espetadores, a equipa lusa vencia ao intervalo por 13-9 e vai defender já no
sábado, igualmente no seu pavilhão, a vantagem de quatro golos.
 
 Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Alavarium venceu esta sexta-feira as bósnias do ZRK Ilidza por 25-21, em encontro da primeira
mão da segunda eliminatória da Taça EHF em andebol feminino, disputado em Aveiro.
 
 Perante cerca de 600 espetadores, a equipa lusa vencia ao intervalo por 13-9 e vai defender já no
sábado, igualmente no seu pavilhão, a vantagem de quatro golos e passar assim pela primeira vez
uma ronda europeia.
 
 Na equipa tricampeã portuguesa destacou-se Eddudottir, autora de seis golos, enquanto por banda
das visitantes Dejanovic foi a melhor marcadora, igualmente com seis tentos.
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EHF feminina: Alavarium perto da 3.ª ronda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-10-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/ehf_feminina_alavarium_perto_da_3_ronda.html

 
03:11 . Record
 
 Perante cerca de 600 espetadores, a equipa lusa vencia ao intervalo por 13-9 e vai defender já no
sábado...
 
 Por Lusa - Record
O Alavarium venceu esta sexta-feira as bósnias do ZRK Ilidza por 25-21, em encontro da primeira
mão da segunda eliminatória da Taça EHF feminina, disputado em Aveiro.Perante cerca de 600
espetadores, a equipa lusa vencia ao intervalo por 13-9 e vai defender já no sábado, igualmente no
seu pavilhão, a vantagem de quatro golos e passar assim pela primeira vez uma ronda europeia.Na
equipa tricampeã portuguesa destacou-se Eddudottir, autora de seis golos, enquanto por banda das
visitantes Dejanovic foi a melhor marcadora, igualmente com seis tentos.
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Sporting joga em casa do ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-10-2015

Meio: Sábado Online

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

 
03:38 . Record
 
 Sporting ( 2.º) e ABC (4.º), separados por dois pontos, defrontam-se hoje em Braga...
 
 Por Record
Sporting ( 2.º) e ABC (4.º), separados por dois pontos, defrontam-se hoje em Braga em jogo da 9.ª
jornada do campeonato. "Estamos à espera de um jogo difícil, frente a uma equipa forte. Se
defendermos bem, estaremos mais perto da vitória", disse João Pinto, de regresso ao Sporting, após a
época passada ter jogado precisamente na formação orientada por Carlos Resende. Um treinador que
também está confiante para a receção aos leões. "Vamos entrar com a expectativa de vencer o jogo."
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Liga dos Campeões: FC Porto com difícil deslocação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-10-2015

Meio: Sábado Online

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

 
02:41 . Record
 
 A boa campanha que o FC Porto está a fazer na Liga dos Campeões (5 jogos e 4 vitórias) pode ser
travada...
 
 Por Record
A boa campanha que o FC Porto está a fazer na Liga dos Campeões (5 jogos e 4 vitórias) pode ser
travada, hoje (16 horas portuguesas), no encontro na Bielorrússia frente ao Meshkov Brest na 6.ª
jornada da prova.O FC Porto, que reparte a liderança do Grupo C com os espanhóis do La Rioja,
venceu há uma semana este conjunto da Bielorrússia, por 29-28, no Dragão Caixa. "Vai ser um jogo
mais complicado, porque eles jogam em casa e têm o apoio dos seus adeptos. Além disso, as equipas
conhecem-se melhor e acredito que este jogo será diferente do primeiro", disse Rui Silva ao site dos
dragões.O central do FC Porto lembrou que a equipa azul e branca, liderada por Ricardo Costa,
também tem as suas ambições. "Seria muito bom conseguirmos mais uma vitória fora", referiu o
número 14 dos heptacampeões nacionais.
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Marítimo e GDCP 
Arrifes anulam-se 
na primeira ronda 
Marítimo e GDCP Arrifes empa- 
taram a 24 golos o jogo inaugural 
do Campeonato de São Miguel de 
Andebol em seniores masculinos, 
em partida realizada no sábado. 

O jogo, disputado no pavilhão 
desportivo da Escola dos Arrifes, 
assistiu a um grande equilíbrio, 
como reflete o resultado final. 

A segunda jornada estava mar-
cada para domingo, mas acabou 
por ser adiada. As duas equipas -
as únicas que disputam o cam-
peonato - voltam a encontrar-se 
este sábado, dia 24, no pavilhão 
desportivo da Escola Secundária 
Roberto Ivens, às 19h30.• NMN 

Página 19



A20

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária
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  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 15,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61534117 23-10-2015

ANDEBOL
| Miguel Machado | 

Após a dupla vitória, fácil, para
as competições europeias, frente
aos ingleses do Ruislip Eagles, o
ABC/UMinho prepara-se para
ceber o Sporting, amanhã (18
horas), para o campeonato na-
cional de andebol, naquele que
será o primeiro jogo grande, esta
época, em Braga. Carlos Resen-
de, técnico dos academistas,
perspectiva um duelo bem mais
complicado com os leões, mas
espera acredita na vitória.

“Estes dois jogos passados não
servem de referência em termos
de dificuldade, devido às dife-
renças de potencial no andebol
dos dois países. Mas estamos
realmente muito motivados e
com vontade de fazer um bom
jogo com o Sporting e vencer”,
afirmou, ontem, o treinador na

antevisão da partida, que contou
também com a presença do atle-
ta Nuno Rebelo.

A palavra de ordem do ABC é
ganhar ao Sporting, mas Carlos
Resende reconhece que não vai
ser uma tarefa fácil, antevendo
um jogo “intenso e elevado grau

de dificuldade”.
“Vamos entrar com a expectati-

va de vencer, como fazemos em
todos as partidas, mas sabemos
bem que o jogo com o Sporting
vai ser difícil. O Sporting refor-
çou-se muito bem para esta  épo-
ca e é um adversário que luta pe-
lo título, tal como nós. Vêm dar
tudo para nos tentar vencer, mas
nós também vamos dar tudo pa-
ra os contrariar”, frisou Carlos
Resende, mostrando confiança
para o encontro de amanhã,
agendado para as 18 horas, no
pavilhão Flávio Sá Leite.

Para esta recepção aos leões,
Carlos Resende apela também à
presença dos adeptos e amigos
do ABC/UMinho para ajudar à
conquista da vitória desejada.

Em termos de equipa, o pivot
Ricardo Pesqueira, e o lateral
Nuno Grilo, continuam lesiona-
dos e são baixas para o jogo.

“Dar tudo para vencer o Sporting” 
O ABC/UMINHO recebe, amanhã, o Sporting, no jogo de cartaz da 9.ª jornada do campeonato nacional de Andebol 1. Vencer um
adversário directo na luta pelo título, no primeiro grande duelo da época, no Flávio Sá Leite, é o objectivo da equipa bracarense.

ROSA SANTOS

Carlos Resende antevê dificuldades frente ao Sporting mas espera vencer o jogo

“Este é o primeiro grande
da época em Braga e gos-
tavamos, naturalmente, de
ter muito público no nosso
pavilhão para colaborar
connosco na conquista da
vitória desejada, frente a
um adversário directo na
luta pelo título. Tentamos
sempre dar um bom espec-
táculo em campo. E um
espectáculo com público
é sempre melhor.”

Publicidade
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“Fazer história”
Antevisão O Alavarium conta com o apoio da cidade para
levar de vencida o ZRK Ilidza, adversário de quem pouco sabe

Avelino Conceição

O Alavarium/Love Tiles, tri-
campeão nacional em título, re-
gressa, esta noite, às lides euro-
peias. A jogar em casa (por
acordo dos dois clubes a dupla
jornada disputa-se em Aveiro),
a formação aveirense vai tentar,
frente à equipa ZRK Ilidza, da
Bósnia Herzegovina, garantir a
passagem à terceira eliminató-
ria da EHF Cup Feminina, onde
já está à espera do vencedor
deste confronto a formação
húngara do Siofok. 

Depois de na época passada
ter chegado à terceira elimina-
tória desta mesma competição,
o Alavarium terá pela frente um
adversário com pouco historial
nas competições europeias. A
última vez que a formação bós-
nia, que é vice-campeã nacional,
disputou provas europeias foi
na época 2011/2012, não tendo,
então, passado da terceira eli-
minatória da Challenge Cup. 

O primeiro jogo desta ronda
está agendado para as 21 horas
de hoje, no Pavilhão do Alava-
rium, sendo que as duas equi-
pas voltam a defrontar-se ama -
nhã, no mesmo local, mas a
partir 18.30 horas. Os dois jogos
terão arbitragem de Katalin
Pech e Maria Vagvölgyi, um du-
pla húngara. Já o delegado será
o espanhol Pablo Permuy. 

Os dois duelos europeus fo-

ram ontem apresentados, em
conferência de imprensa, que
decorreu no auditório Eng.º Ví-
tor Matos, da Escola Profissional
de Aveiro (25 alunos da institui-
ção vão colaborar durante os
dois dias do evento), na presen -
ça dos treinadores e das capitãs
de equipas dos dois clubes.

Antes dos intervenientes mais
directos no jogo abordarem as
partidas, Helena Ferreira, da
Comissão Adminstrativa do
Ala varium, fez questão de agra-
decer toda a colaboração da Es-
cola Profissional Avei ro e, ainda,
de dar as boas-vindas à equipa
bósnia.

Favoritismo repartido
Herlander Silva, que esta épo -

ca assumiu a liderença da equi -
pa aveirense, mostrou-se cau-
teloso a abordar a eliminatória.
“Sabemos pouco ou qua se na -
da do ZRK Ilidza e o que conhe -
cemos foi através de um vídeo
de um minuto e meio...”, expli-
cou o treinador. Na sua opinião,
“as duas equipas vão entrar al -
go nervosas” pelo que, defende,
“a ansiedade, aliada a algum
desconhecimento, poderá de-
sequilibrar”.

O técnico do Alavarium está
à espera de um adversário “com
jogadoras fisicamente podero-
sas – sabemos que o andebol
nesses países é forte”, mas está
convicto de que “esta será uma
eliminatória de 50/50”. Con-
tudo, deixou uma mensagem
de confiança: “Queremos fazer

história e esperamos um pavi-
lhão cheio para nos ajudar nesta
caminhada”, rematou. 

Recorde-se que a cidade de
Aveiro há 30 anos que não re-
cebe um jogo internacional de
andebol feminino (na altura foi
o Beira-Mar o clube anfitrião) e
que o Alavarium, que participa
em provas europeias pela quar -
ta vez, nunca conseguiu superar
com êxito uma eliminatória.

Já o treinador bósnio, Do-
mingo Ilic, agradeceu a hospi-
talidade aveirense e revelou ter
maior conhecimento sobre a
equipa de Aveiro: “Sabemos
que o Alavarium é forte. Co-
nhecemos muito bem o clube
e esperamos dois jogos equili-
brados”. A capitã e guarda-re-
des da equipa Bósnia, Adela
Merdzanic, também se mos-
trou contente por estar em Por-
tugal e, para além do “fair-play”
revelado - “que ganhe a melhor
equipa”, disse mesmo -, assu-
miu estar à espera de dois jogos
“equilibrados”.

Refira-se que, quem não pu-
der assistir ao vivo aos encon-
tros, poderá vê-lo em directo
on-line em www.youtube.com/
livesportspt. |

“Não vai 
ser uma
tarefa fácil”
Inês Branco, capitã das
tricampeãs nacionais,
mostrou grande ambi-
ção, embora esteja cons-
ciente das dificuldades
do duplo duelo: “Não vai
ser uma tarefa fácil, mas
com o apoio de todos
podemos fazer história”.
“Se, por um lado, não sa-
bemos muito sobre o
nosso opositor, por ou-
tro também a equipa
bósnia terá a seu desfa-
vor o facto de jogar fora”,
salientou a jogadora que
quer, amanhã, festejar o
apuramento junto dos
adeptos, de quem espera
muito apoio. |

Os jogos com o ZRK Ilidza foram, ontem, apresentados

PAULO RAMOS

Andebol
EHF Cup Feminina
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Alavarium quer fazer
história na recepção
à equipa da Bósnia
Andebol Feminino | P28
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Os dois clubes leirienses que
militam na 2.ª Divisão Nacio-
nal de Andebol, a AC Sismaria
e a Juve Lis, defendem este
fim-de-semana os registos
imaculados deste ano. As equi-
pas leirienses partilham a lide-
rança da competição com
quatro vitórias e têm provado,
neste início de campeonato,
que são candidatas à subida.

A Sismaria tem em agenda

uma visita difícil à casa do 4.º
classificado, o Benfica B, que
na semana passada perdeu
com o Marienses por 27-30.

Já a Juve Lis desloca-se a
Queijas, Oeiras, para defrontar
o 1.º de Dezembro, que conse-
guiu a primeira vitória da tem-
porada no passado fim-de-se-
mana frente ao Almada por 24-
27. O primeiro confronto entre
as equipas leirienses da época
está marcado para 28 de No-
vembro, no pavilhão da Sis-
maria. |

Equipas leirienses só 
sabem vencer este ano
Andebol
2.ª Div. Nacional
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FUTEBOL
I Liga
8.ª Jornada
Hoje Nacional-Boavista (20h30-
SportTv 1)
Amanhã Marítimo-P. Ferreira
(16h15-SportTv 1), Estoril-Rio Ave
(18h30-SportTv 1) e V. Guimarães-
Académica (20h45-SportTv 1)
Domingo Arouca-Tondela, Morei-
rense-V. Setúbal. Benfica-Spor-
ting (17h00-BTv 1) e FC Porto-Sp.
Braga (19h15-SportTv 1)
Segunda-feira Belenenses-U.
Madeira (20h00-SportTv 1)

II Liga
12.ª Jornada
Domingo Leixões-Sp. Braga B
(11h15-SportTv1), Atlético-Desp.
Aves, Oriental-Portimonense,
Olhanense-Ac. Viseu, FC Porto B-
Oliveirense (15h00-Porto Canal),
Famalicão-Farense, Freamunde-
Mafra, Santa Clara-Sporting B,
Varzim-Chaves, Penafiel-Sp. Covi-
lhã e V. Guimarães B-Gil Vicente
Segunda-feira Benfica B-Fei-
rense (18h00-BTv 1)

Camp. Nacional de 
Seniores - Série B
7.ª jornada
Domingo Coimbrões-Vila Real,
Sobrado-Tirsense, Cinfães-Gon-
domar, FC Pedras Rubras-Sou-
sense e Amarante-SC Salgueiros.

Camp. Nacional de 
Seniores - Série C
7.ª jornada
Domingo Estarreja-Bustelo, Oliv.
Frades-Cesarense, Lourosa-Lusi-
tano FC, AD Sanjoanense-Anadia
e Gafanha-Mortágua.

Nac. Juniores da 
1.ª Divisão-Zona Norte
11.ª jornada
Amanhã SC Braga-Tondela, Mo-
reirense-Gil Vicente, Feirense-
Boavista, V. Guimarães-Rio Ave,
Leixões-Vizela e FC Porto-Paços
Ferreira.

Nac. Juniores da 
2.ª Divisão - Série C
8.ª jornada
Amanhã  CD Gouveia-D. Castelo
Branco, Naval-Ac. Viseu, AD Esta-
ção-Marinhense, Vigor Mocidade-
Anadia e SL Marinha-Beira-Mar.

Camp. Nacional 
de Juvenis - Série C
7.ª jornada
Domingo Anadia-Naval, ARCB
Valongo-U. Leiria, Beira-Mar-Ton-
dela, Repesenses-Académica e 
Oliv. Frades-Sp. Pombal.

Nacional de Iniciados
- Série C
9.ª jornada
Domingo Gafanha-AD Sanjoa-
nense, Avanca-Fiães SC, Gondo-
mar-Anadia, UD Oliveirense-Fei-
rense e Taboeira-Tondela.

Nacional de Iniciados
- Série D
9.ª jornada
Domingo Sertanense-AD Esta-
ção, O Pinguinzinho-Académica,

Naval-Sabugal, U. Leiria-Ac. Fun-
dão e Vigor-Benfica C.Branco.

AF Viseu

Divisão de Honra
5.ª jornada
Domingo Viseu e Benfica-Pe-
nalva Castelo, Lamelas-Carregal
do Sal, Tarouquense-Alvite, Sil-
gueiros-Paivense, Sampedrense-
Ferreira de Aves, Moimenta da
Beira-Resende, Mangualde-Cas-
tro Daire e AD Sátão-Molelos.

1.ª Divisão - Zona Norte
3.ª jornada
Domingo GD Parada-Campia,
GDC Roriz-Nespereira, Sp. La-
mego-UD Vilamaiorense, Sezu-
rense-CD Santacruzense e Vou-
zelenses-Os Ceireiros.

1.ª Divisão - Zona Sul
3.ª jornada
Domingo Nandufe-Repesenses,
Vila Chã de Sá-Pedreles, Canas
Senhorim-S. Cassurrães, Lajeosa
do Dão-Santacombadense e Moi-
menta Dão-Nelas.

Juniores - Zona Norte
2.ª jornada
Amanhã  Cinfães-Moimenta da
Beira, P. Castelo-Resende, Vouze-
lenses-Sátão, SC Tarouca-Sp.La-
mego e Oliv. Frades-O Crasto.

Juniores - Zona Sul
2.ª jornada
Amanhã Molelos-Vila Chã de Sá,
Viseu 2001-Viseu e Benfica, Man-
gualde-Ranhados, Lusitano FC-
Mortágua e Repesenses-Canas
Senhorim.

Juvenis - Zona Norte
3ª jornada
Amanhã Cracks Lamego-Os Vi-
riatos e O Crasto-Vouzelenses.
Domingo P. Castelo-Resende, AD
Sátão-SC Tarouca, Moimenta da
Beira-Paivense e Repesenses B-
Cinfães.

Juvenis - Zona Sul
3.ª jornada
Amanhã Lusitano FC-Molelos e
Carregal do Sal-Mangualde,
Domingo Ac. Viseu-Viseu e Ben-
fica, Estrela do Mondego-Viseu
2001, Mortágua-CRC Santo An-
dré e Ranhados-Nelas.

Iniciados - Zona Norte
2.ª jornada
Amanhã Moimenta da Beira-Vi-
seu e Benfica B e GD Resende-
Sport Clube Paivense.
Domingo Cracks Lamego-Os Cei-
reiros, O Crasto-SC Tarouca, Cin-
fães-Souselo FC. 

Iniciados - Zona Centro
3.ª jornada
Amanhã Os Viriatos-Lusitano FC
e AD Sátão-Vouzelenses.
Domingo Viseu 2001-Penalva
Castelo, Viseu United FC-Repe-
senses B e Viseu e Benfica-GD
Oliv. Frades

Iniciados - Zona Sul
3.ª jornada
Amanhã Lusitano FC B-Vila Chã
de Sá

Domingo Canas Senhorim-Viseu
2001 B, Vale de Açores-Carregal
do Sal, Nelas-Estrela do Mondego
e Repesenses-Molelos.

Infantis Sub-13 Norte
1.ª jornada
Amanhã Tarouca-Cinfães, Cracks
Lamego-Resende, Souselo FC-
Leomil, CP Vila Nova Paiva-Fer-
reira de Aves e Sampedrense-O
Crasto

Infantis Sub-13 Centro
4.ª jornada
Amanhã O Pinguinzinho B-Pe-
nalva Castelo, Sátão-Vouzelenses,
Oliv. Frades-Viseu 2001, Ac. Viseu-
Viseu e Benfica e Dínamo da Es-
tação-Os Viriatos.

Infantis Sub-13 Sul
4.ª jornada
Amanhã Dínamo da Estação-
Mangualde, Vale de Açores-CRC
Santo André, Repesenses-O Pin-
guinzinho, Os Pestinhas-Os Gal-
farritos e Nelas-Canas Senhorim.

Infantis Sub-12 Norte
1.ª jornada
Amanhã Sampedrense-O Crasto,
Os Ceireiros-ASDREQ-Quintela,
Os Viriatos-Oliv. Frades e Cracks
Lamego-AEFD São Pedro Sul.

Infantis Sub-12 Centro
1.ª jornada
Amanhã Repesenses B-Viseu
2001 e Lusitano-Penalva Castelo
Domingo CB Viseu-Ac. Viseu, Vi-
seu e Benfica-Dínamo da Estação.

Infantis Sub-12 Sul
1.ª jornada
Amanhã Mortágua-Repesenses,
Os Galfarritos-Vila Chã de Sá, O
Pinguinzinho-Viseu e Benfica B e
Os Pestinhas-Mangualde.

Benjamins Sub-11 Norte 
1.ª jornada
Amanhã Vouzelenses-Oliv.
Frades, Ac. Viseu-Nelas B, Viseu e
Benfica-AD Sátão e Penalva
Castelo-Lusitano FC.

Benjamins Sub-11 Sul 
1.ª jornada
Amanhã Carregal do Sal-Os
Galfarritos, Nelas-Os Pestinhas, O
Pinguinzinho-Repesenses e
Mangualde-Viseu 2001.

Escolas Sub-10 Norte
2.ª jornada
Amanhã Leomil-Oliv. Frades, SC
Tarouca-ASDREQ-Quintela e O
Crasto-Cracks Lamego.
Domingo Viseu e Benfica B-CP
Vila Nova Paiva

Escolas Sub-10 Centro
2.ª jornada
Amanhã Vila Chã de Sá-Dínamo
da Estação, Repesenses-Viseu e
Benfica, Ac. Viseu-CRC Santo
André e Viseu 2001-Lusitano FC.

Escolas Sub-10 Sul
2.ª jornada
Amanhã Mangualde-Os
Pestinhas, Os Galfarritos-
Repesenses B, Mortágua-Canas
Senhorim, O Pinguinzinho-
Carregal do Sal e Lusitano FC

B-Nelas.

AF Guarda

1.ª Divisão
5.ª jornada
Domingo Trancoso-Ginásio Fi-
gueirense, Vilar Formoso-Vila Cor-
tez, CD Gouveia-Sp. Mêda, Aguiar
da Beira-Fornos de Algodres,
Manteigas-Os Vilanovenses e Pi-
nhelenses-Vila Franca das Naves. 

FUTSAL
2.ª Divisão - Série B
5.ª jornada
Amanhã Paraíso Foz-Freixieiro,
Desp. Ordem-Arsenal Parada, Pa-
redes-Amigos Abeira Douro e Sp.
Lamego-AJAB Tabuaço.
Domingo Unidos Pinheirense-
Mogadouro.

2.ª Divisão - Série C
5.ª jornada
Amanhã CFCP Meda-Domus
Nostra, ABC Nelas-Viseu 2001,
Futsal Azeméis-GDR Lameirinhas
e Lamas Futsal-Ossela
Domingo Jaca-Vale de Cambra.

Nacional de Seniores
Femininos-Zona Norte
7.ª jornada
Amanhã Restauradores Avinten-
ses-Lusitano FC, Santa Luzia-FC
Vermoim, Nun´Álvares-Novase-
mente e Sporting Canidelo-Cha-
ves. 

AF Viseu 

Taça Masc. - Grupo A
1.ª jornada
Hoje Unidos Estação-S. Martinho
Mouros
Amanhã GD Bela Vista-CS Sever
e Rio de Moinhos-C. B. Viseu

Taça Masc. - Grupo B
1.ª jornada
Amanhã CB Castro Daire-Pedre-
les BDC
Domingo CB Moimª Beira-GD S.J.
Pesqª.

Distrital de Juvenis
5.ª jornada
Amanhã AJAB Tabuaço-Arma-
mar, U. Estação-CS Sever, CB Ser-
nancelhe-GD S.J.Pesqª., Sp. la-
mego-Gig. Mangualde e Viseu
2001-ABC Nelas
Domingo CB Viseu-Traquinas

ANDEBOL
3.ª Divisão Nacional
Masc. - Zona Centro
3.ª jornada
Amanhã AS Espinho-Académico
de Viseu, CD Feirense-ACD
Monte e Académica de Coimbra-
ADEF-C Carregal do Sal. .

Nacional Feminino -
Zona Centro
4.ª jornada
Amanhã Batalha Andebol Clube-
Casa do Povo de Valongo do
Vouga, Andebol Clube de Oliveira
de Frades-Ílhavo Andebol Clube,
Associação Desportiva de

Andebol de Canelas-Andebol
Clube de Salréu e Casa do
Benfica de Castelo Branco-Cister
Sport Andebol.

Juvenis Femininos -
Aveiro Viseu
4.ª jornada
Amanhã LAAC-CP Valongo
Vouga, Andebol Clube Salréu-
Andebol Clube Oliveira de Frades,
Alavarium Andebol Clube-
Andebol Academia de S. Pedro do
Sul e Associação Desportiva
Sanjoanense-Associação
Académica Espinho.

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.

BASQUETEBOL
Inter-Distrital 
de Sub-14 Masculino
Amanhã ACER Tondela - ASS
Gumirães (17h00-Pavilhão
Municipal de Tondela)

Inter-Distrital 
de Sub-14 Feminino
Domingo ARC Oliveirinha-Guarda
Basket (11h00-Pavilhão Municipal
de Carregal do Sal)

Campeonato Distrital
de Sub-16 Masculino
Amanhã ASS Gumirães A-Clube
Camões (17h00-Pavilhão Cidade
de Viseu)
Domingo ASS Gumirães B-ARC
Oliveirinha (17h00-Pavilhão
Cidade de Viseu)

Inter-Distrital 
de Sub-16 Feminino
Amanhã ASS Gumirães-Guarda
Basket (17h00-Pavilhão Escola
Secundária Viriato)

Campeonato Distrital
Sub-18 Masculino
Domingo ASS Gumirães B-Clube
Camões (14h30-Pavilhão Escola
Secundária Viriato),  ACER
Tondela-Agp. Escolas de
Mangualde (15h00-Pavilhão
Municipal de Tondela) e Clube
Bola Basket-ASS Gumirães A
(17h00-Pavilhão Municipal de S.
Pedro do Sul)

Inter-Distrital 
Sub-19 Feminino
Amanhã ACER Tondela-Clube
Bola Basket (15h00-Pavilhão
Municipal de Tondela

Agenda desportiva
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 Luís Filipe Silva

O
técnico do ABC/
/UMinho, Carlos Re-
sende, espera ama-
nhã, frente ao Spor-

ting, um jogo bastante 
diferente dos dois reali-
zados no fim de semana 
passado, frente aos ingle-

ses do Ruislip Eagles, pa-
ra a Taça Challenge.

O grau de dificuldade 
é «bastante mais elevado», 
mas nada a que os joga-
dores do ABC/UMinho, 
não estejam habituados. 
«Os últimos dois jogos não 
serviram para tomar co-
mo ponto de referência, 

te daquelas que o FC Por-
to ou Águas Santas nos co-
locaram no campeonato», 
referiu o técnico.

Carlos Resende dis-
se que a equipa do ABC/
/UMinho vai procurar «fa-
zer um grande espetácu-
lo» frente ao Sportig. «Va-
mos dar tudo por tudo 
para vencer o Sporting, 
que é uma equipa que se 
reforçou bastante bem e 
que luta pelo título, assim 

como nós, logo é um 
adversário direto», 

destacou.

Resende 
pede apoio 
dos adeptos
O técnico Car-

los Resende ain-
da pediu o apoio 

dos adeptos ama-
nhã, no Pavilhão Flá-

vio Sá Leite.
«Nós costumámos dar 

bons espetáculos e com 
público nas bancadas, o 
espetáculo ficará ainda 
melhor.

Espero que eles com-
pareçam no sábado por-
que serão mais-valias pa-

Carlos resende apela aos adeptos do ABC/UMinho para marcarem amanhã presença no sá leite

«Vamos dar tudo para vencer o Sporting»

p e l o 
menos em 
termos de grau de dificul-
dade, porque o andebol 
inglês quando compara-
do com o português, es-
tá a uma distância muito 
grande, mas as dificulda-
des que o Sporting nos vai 
colocar não será diferen-

Nuno Rebelo e Carlos Resende fizeram ontem antevisão do jogo

Nuno Rebelo:
«Qualidade
para vencer»
Para Nuno Rebelo, defrontar uma equipa como o 
Sporting eleva sempre a motivação no seio do gru-
po, se bem que esta exista sempre no seio dos joga-
dores do ABC/UMinho.

A motivação é sempre elevada, então quando 
é um adversário da qualidade do Sporting, ain-
da mais.

A vontade de jogar e ganhar é sempre grande 
porque se trata de um adversário direto», destacou.

O jogador garantiu que o ABC não teme os leões,  
e assume vontade de vencer em casa.

«O Sporting tem um plantel bastante vasto mas 
nós temos qualidade para vencer. Temos possibili-
dades de vencer e vamos fazer tudo para isso», des-
tacou o  jovem atleta.

L
u

ís
 F

ili
p

e
 S

ilv
a ra a nossa equipa».

Resende falou ainda 
dos jovens juvenis que 
lançou na equipa, tais co-
mo André Gomes e Olek-
sander. «Estão a fazer um 
bom trabalho e procurar 
o seu espaço», disse.

Para o jogo de ama-
nhã, Carlos Resende tem 

apenas as baixas de Pedro 
Seabra e Ricardo Pesquei-
ra, duas unidades prepon-
derantes na equipa aca-
demista mas que já estão 
afastados há algum tem-
po devido a motivos de 
ordem física. De resto es-
tão todos à disposição do 
treinador.

O jogo 
disputa-se 
amanhã,
às 18h00,

no Sá Leite
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Meninas 100 ondas organizam torneio para pagar participação europeia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-10-2015

Meio: Jornal de Leiria Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e15d7acf

 
Equipa de Leiria representa Portugal na Taça dos Campeões de andebol de praia A uma equipa que
não tem mais do que três anos de existência, é impossível pedir mais. Nesse curto espaço de tempo
ganhou sempre os títulos a que se candidatou: foi três vezes campeã nacional e noutras tantas
ocasiões levou para casa o ceptro regional. As 100 ondas são assim. Como o nome indica, não fazem
grandes alaridos, mas a vitória é quase certa. No ano passado, esta equipa de Leiria representou
Portugal na primeira edição da Taça dos Campeões Europeus, que decorreu na ilha Gran Canária. No
ano passado, a viagem custou cinco mil euros. Este ano, a situação apresenta-se mais grave. Quem
quer dar uma ajuda? A competição vai realizar-se novamente no arquipélago espanhol, de 5 a 8 de
Novembro. As 100 ondas querem "muito" estar entre as presentes, para mostrar o que valem frente a
equipas da Noruega, Hungria, Suíça, Croácia, Alemanha, Espanha, Polónia e Alemanha. Será, acredita
Bárbara Nunes - uma das jogadoras -, um "justo prémio" para o grupo de Leiria. A Champions Cup
será disputada por 12 equipas femininas e outras tantas masculinas. O objectivo principal da equipa
orientada por Paulo Félix será o apuramento para os quartos-de-final. Depois, "logo se verá". Por
enquanto, a grande dor de cabeça não passa por tácticas, treinos e lesões. Neste momento, o que
realmente preocupa as 100 ondas é a falta de apoios. "Vamos representar Portugal, mas a Federação
de Andebol de Portugal não apoia em nada. Estão interessados em ajudar? Enviem e-mail para
team100ondas@gmail.com Leia mais na edição impressa ou faça registo e descarregue o PDF
gratuitamente
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Nacional 0-0 Boavista (2ª parte)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-10-2015

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/37641/nacional_0_0_boavista_2%C2%AA_parte

 
Acompanhe ao minuto o arranque da 8ª jornada da liga portuguesa © 2015 Rádio Renascença. Todos
os direitos reservados. Rua Ivens, 14 - 1249-108 LISBOA Site optimizado para as versões do Internet
Explorer iguais ou superiores a 9, Google Chrome e Firefox
 
 23 Out, 2015 - 20:24 . João Fonseca
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Dragões de Ouro a 30 de Novembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-10-2015

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/37630/dragoes_de_ouro_a_30_de_novembro

 
28ª edição distingue atletas, treinadores, dirigentes, sócios e outros que se destacaram no universo
azul e branco O FC Porto anunciou esta sexta-feira que a "Gala dos Dragões de Ouro" vai realizar-se a
30 de Novembro, no Dragão Caixa. informou esta sexta-feira o FC Porto. A cerimónia que distingue
atletas, treinadores, dirigentes, sócios e outros que se destacaram no universo azul e branco cumpre
este ano a sua 28.ª edição. Premiados: Atleta do Ano: Jackson Martínez Futebolista do Ano: Héctor
Herrera Jovem Atleta do Ano: Francisco Ramos Treinador do Ano: Moncho López (Basquetebol) Atleta
de Alta Competição do Ano: Gilberto Duarte (Andebol) Atleta Amador do Ano: Diana Durães (Natação)
Atleta Revelação do Ano: Miguel Martins (Andebol) Dirigente do Ano: Adelino Caldeira Funcionário do
Ano: Jaime Teixeira Sócio/Adepto do Ano: D. António Francisco dos Santos (Bispo do Porto) Projecto
do Ano: Academia de Bilhar do FC Porto Parceiro: Coca-Cola Casa do FC Porto Nacional: Vila Nova de
Famalicão Casa do FC Porto Internacional: Luanda (Angola) Carreira: Manuel Ferreira Pinto (Natação)
Recordação: Domingos Pereira
 
 23 Out, 2015 - 17:39
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Viagem de toda a comitiva ronda os 6 mil euros

DR 

Equipa de Leiria representa Portugal na Taça dos Campeões de andebol de praia

100 ondas organiza torneio
para pagar participação europeia
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� A uma equipa que não tem mais de
três anos de existência, é impossível
pedir mais. Nesse curto espaço de
tempo ganhou sempre os títulos a
que se candidatou: foi três vezes
campeã nacional e noutras tantas
ocasiões levou para casa o ceptro re-
gional. As 100 ondas são assim.
Como o nome indica, não fazem
grandes alaridos, mas a vitória é
quase certa. No ano passado, esta
equipa de Leiria representou Portu-
gal na primeira edição da Taça dos
Campeões Europeus, que decorreu
na ilha Gran Canária. No ano passa-
do, a viagem custou cinco mil euros.
Este ano, a situação apresenta-se
mais grave. Quem quer dar uma
ajuda?

A competição vai realizar-se no-
vamente no arquipélago espanhol,
de 5 a 8 de Novembro. As 100 ondas
querem “muito” estar entre as pre-
sentes, para mostrar o que valem
frente a equipas da Noruega, Hun-
gria, Suíça, Croácia, Alemanha, Es-
panha, Polónia e Alemanha. Será,
acredita Bárbara Nunes – uma das jo-
gadoras –, um “justo prémio” para o
grupo de Leiria. A Champions Cup
será disputada por 12 equipas femi-
ninas e outras tantas masculinas. 

O objectivo principal da equipa
orientada por Paulo Félix será o

apuramento para os quartos-de-
final. Depois, “logo se verá”. Por
enquanto, a grande dor de cabeça
não passa por tácticas, treinos e le-
sões. Neste momento, o que real-
mente preocupa as 100 ondas é a fal-
ta de apoios. “Vamos representar
Portugal, mas a Federação de An-
debol de Portugal não apoia em
nada. Vamos representar Leiria, mas

a Câmara não pode apoiar financei-
ramente”, lamenta Bárbara Nunes.
“Temos alguns pequenos apoio de
empresas, mas que estão longe de
cobrir os 6 mil euros que custará a
viagem, alojamento e refeições.”

E como é que o grupo de atletas
decidiu encontrar verbas para mi-
nimizar as despesas? Avançou com
a organização de um torneio de an-

debol de praia, nocturno e misto, que
será realizado no dia 31 de Outubro,
um sábado, nos campos de areia do
Atlético Clube da Sismaria. “O Beach
Handball by Night pretende ser um
grande convívio e uma forma de
ajudar a nossa equipa em mais uma
participação.” Estão interessados
em ajudar? Enviem e-mail para
team100ondas@gmail.com.
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Andebol Juve Lis e
Sismaria lideram
invictos 2.ª Divisão

As duas equipas de Leiria estão em
destaque  na zona Sul da 2.ª Divisão
de andebol masculino, partilhando,
invictas, a liderança da prova. A
Sismaria venceu o Torrense por 40-
17 e somou a quarta vitória em
quatro partidas - sempre por mais
de dez bolas de diferença. A Juve
Lis, liderada por André Afra e que
no ano passado estava na 3.ª
Divisão, goleou o Ílhavo (37-23) e
continua a só saber vencer.
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Caldas único 
sobrevivente na 
Taça de Portugal 

O Caldas é o único sobrevivente 
do distrito na Taça de Portugal de 
futebol. Já neste domingo, grande 
destaque para a visita da União de 
Leiria a Caldas, num embate entre 
o líder e o terceiro classificado. 
A nível distrital, destaque para 
o Marinhense, que se isolou na 
frente da Honra. 

No futsal, o Burinhosa venceu o 
Boavista e subiu à quarta posição 
da Liga. Na II divisão, Amarense 
continua no topo. 

Em grande continuam AC Sis-
maria e Juve Lis, invictos e líderes 
na II divisão de andebol, depois 
de terem vencido por números 
claros na jornada passada. 
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40  jornada 
Juve Lis 27 Sports Madeira 31 
Colégio I Barres 19 Madeira SAD 25 

51  Jornada 
Colégio!. Banco 2A Sports Madeira 22 
Juve Lis 19 Madeira SAD 30 
Malastars 34- Assomada 20; Colégio Gala 31 - teça 
21; Passos Manuel 27 - Alpendorada 14; Sa Joana 
18 • Alavarlum 29 

Lidar: Madeira SA0.15 pts; Colégio J. Barros, 40,13 
pts, Juve Lls, 80, 9 pts 

fia Jornada (4.3035) 
Laça - COMgb J. Barros; St" Joana - Jura Lis: Cot 
Gaia • Assomada; Sports Madeira - Alpendorada: 
Madeira SAD - Malastars; Alavarlum - Passos Manuel 

11 divkalo masculina - Zona Sul 

AC Sleamela 40 Torrense 17 
JuvsLls 37 Ilhavo 23 
Almada 24.10  Dezembro 31; Boa Hora 17 - Cambes 
A 15; Benlka B 27 - Marienses 30: Louros 24 • Bena-
vente 27 

Líder: AC Simula Jus* Lit.12 pts 

Sa }ornada (24.10.15) 
Benlica 8 - AC Mamaria: 10  Dezembro .luva Lis; 
Torrense - Boa Hora; Camões A - Almada; Ilhavo 
- V. Setúbal; Alto Moinho • Louras; Marienses • 
Benavente 
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FUTEBOL

p MÁRCIA FERNANDES

 Nem a chuva impe-
diu os adeptos e sócios vi-
la-realenses de se desloca-
rem ao campo do Calvário 
para ver a apresentação das 
camadas jovens do clube e 
assistir a um jogo de caráter 
particular que colocou fren-
te a frente o Vila Real e o 
Vizela. Nas bancadas esti-
veram mais de mil pessoas a 
ver um jogo que foi aprovei-
tado pelos dois treinadores 
para fazer rodar as equipas 
e manter o ritmo competi-
tivo, uma vez que estas duas 
formações já foram elimi-
nadas da Taça de Portugal. 
No final, a vitória sorriu aos 
locais, com o golo solitário 
de Miguel Mendes a acon-
tecer já muito perto do fi-
nal da partida, depois de um 
pontapé de canto, em que 
a bola foi colocada na área 
e o central aproveitou para 
rematar forte para o fundo 
da baliza. Um golo que os 
locais já justificavam, dadas 
as várias oportunidades que 
criaram no segundo tem-
po. Já nos primeiros 45 mi-
nutos, o Vizela esteve mais 
perto do golo do que os 
transmontanos. No entanto, 
como nada estava em jogo, 
o importante foi os jogado-
res terem uma oportunidade 
de mostrar as suas capacida-
des aos técnicos. No final, 
o teste “foi positivo”, como 
nos referiu Paulo Cadete, 

treinador dos alvinegros. “A 
resposta dos jogadores é que 
querem jogar, isso foi pro-
vado sobretudo na segunda 
parte. O plantel começa a 
ficar grande e a competitivi-
dade interna é boa, mas isso 
começa a dificultar as mi-
nhas escolhas, uma vez que 
todos querem jogar e ajudar 
a equipa a ganhar”. 

Houve jogadores novos 
que chegaram ao grupo, 
como o Alex e o Jeef, sendo 
que este último ainda está 
em observação. Já o extremo 
haitiano está a tentar perce-
ber qual é a nossa identidade, 
a nossa forma de jogar, está 
em adaptação aos novos cole-
gas e aquilo que o treinador 
pretende do seu jogo. “Sei 
que conto com todos e gostei 
da resposta que hoje deram”. 

Nos esquemas táticos utili-
zados, o importante é que 
os jogadores assimilem o 
que lhes pede o técnico, no 
entanto Paulo Cadete subli-
nha que o público é que dá 
o colorido ao jogo e é para 
eles que os atletas traba-
lham diariamente. “É sempre 
mais motivador ver os adep-
tos envolvidos nos jogos e as 
bancadas cheias dão outra 
emoção a qualquer jogo. No 
Monte da Forca também tem 
estado bastante gente, mas 
espero que esta mística conti-
nue e que as pessoas apoiem 
estes jogadores, que prome-

tem dar tudo para honrar 
este grande clube”.

Jogar na relva ou no sinté-
tico é diferente e Paulo 
Cadete afirma que prefere 
a relva, assim como muitos 
jogadores, no entanto, o 
mítico Calvário pode ser 
aproveitado para se fazerem 
alguns jogos oficiais e será 
preponderante para preparar 
jogos, uma vez que a equipa 
tem de jogar várias vezes em 
terrenos com o mesmo piso, 
como vai acontecer já este 
fim de semana no reduto do 
Coimbrões. “Esta semana 

vamos treinar aqui para que a 
nossa adaptação ao campo do 
Coimbrões seja mais rápida”. 

“PODEREMOS 
FAZER AQUI 

ALGUNS JOGOS 
OFICIAIS”

Com as bancadas cheias 
em dia de festa da formação 
do clube, no futuro o técni-
co não descarta a ideia de 
fazer alguns jogos oficiais 
neste novo recinto. “Somos 
funcionários de clube, se a 

direção optar por jogarmos 
aqui nós estaremos dispo-
níveis, sendo também uma 
forma de as pessoas se senti-
rem mais próximas da equipa 
sénior. É sempre uma situa-
ção a ser ponderada e tudo 
pode acontecer”, diz o mister 
vila-realense, adiantando que 
gostava de ver esta moldura 
humana em todos os jogos do 
clube, a puxar pela equipa, 
a vibrar, a festejar, a recla-
mar, porque “é isso a festa 
do futebol”.

Também o presidente do 
clube, Artur Ribeiro, está 

recetivo a essa possibilida-
de, em coordenação com a 
equipa técnica. “A seu tempo 
será estudada essa situação, 
mas tudo está em aberto”. 

Rui Santos, presidente da 
Câmara de Vila Real, foi 
um dos espetadores deste 
jogo e falou sobre o orgulho 
que sente em ver as banca-
das cheias no mítico campo. 
Apesar da obra ainda “não 
estar totalmente concluída, 
é um gosto ver mais uma 
promessa cumprida”, agra-
decendo aos vila-realenses 
a oportunidade que deu ao 
atual executivo de “concre-
tizar aquilo que achávamos 
melhor para este espaço”, que 
tem agora melhores condi-
ções para “os nossos jovens 
praticarem desporto” e para 
o futebol “regressar ao centro 
da cidade”. 

O autarca relembrou o 
dinheiro “mal gasto” do ante-
rior executivo, que “nunca 
teve um plano concreto para 
o Calvário nem para o Monte 
da Forca”, onde a autarquia 
vai ter de gastar “mais de 
100 mil euros para repor as 
condições iniciais”. 

Este responsável afirmou 
ainda ser um dia “feliz” ver 
jogos neste novo tapete, 
sendo este o primeiro de três 
campos de relva sintética que 
Vila Real terá ao dispor antes 
do final do ano. 

Márcia Fernandes 

Bancadas cheias no “novo” Calvário 
em dia de festa do futebol
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Jogos AD Godim

ANDEBOL

Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª 
Divisão 1ª Fase Zona 1
Dia 24, sábado, às 21h30, no Pavilhão Municipal de 
Ermesinde, realiza-se o jogo CP Natação - AD Godim.
Iniciados Masculinos - 1ª Fase - Série B
No dia 24, domingo, às 11h00, no Pavilhão Municipal de Peso da Régua, 
realiza-se o jogo AC AD Godim – ABC Braga “A”. 
Iniciadas Femininas - 1ª fase - Série A
Dia 25, domingo, às 15h00, no Pavilhão Municipal da Maia, tem lugar o 
jogo Maiastars - AD Godim.
Infantis Masculinos - Torneio Abertura - Série B
Dia 24, sábado, às 16h30, no Pavilhão Municipal de Peso da Régua, 
realiza-se o jogo AD Godim - BECA “A”.

Na semana passada, no jogo realizado no Pavilhão Desportivo Rebor-
dões, em Santo Tirso, a contar para o Campeonato Nacional Seniores 
Masculinos 3ª Divisão, o resultado final foi GD Santo Tirso “B” 36 - AD 
Godim 21.
Já o jogo de domingo, no jogo realizado no Pavilhão Municipal de Peso 
da Régua, registou-se AG Godim 23 - Sport Vila Real Benfica 22
Mo mesmo dia, no jogo de Iniciadas Femininas - 1ª fase - Série A, regis-
tou-se o resultado AD Godim 15 - AC Fafe 15.
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Na nossa edição do pas-
sado dia 14, foi anunciado 
que, nesta edição seria pu-
blicada a lista com o nome 
de diversas personalidades 
ligadas ao Andebol Clube 
de Lamego, bem como de 
algumas personalidades 
que ao longo dos 25 anos 
de existência de clube, de 
uma forma direta ou indire-
ta, muito contribuíram para 
os êxitos alcançados pelo 
Andebol desta cidade de 
Lamego.

Tais personalidades fo-
ram: Medalha de Mérito Mu-
ni cipal, Grau Ouro ao An-
de  bol Clube de Lamego, 
en tregue a António Manso.

Moldura com Agradeci-
mento: atribuída à Câmara 
Municipal de Lamego e entre-
gue a Francisco Lopes.

Pasta com Certificado, a  
todos os atletas da época de 
2006/2007 pelo honroso 4º 
lugar no encontro Nacional, 
sendo igualmente atribuída 
esta pasta com certificado 
para cada atleta, às equi-
pas a seguir mencionadas e 
que são, equipa feminina da 
época 2007/2008, campeão 
Nacional da 2ª divisão, equi-
pa do escalão de Juvenis da 
época de 2013/2014, equipa 
feminina Júnior/Sénior da 
época 1996/1997, equipa 
masculino Sénior da Época 
2005/2006 – Vice Campeã 
Nacional, equipa masculino 
Sénior da Época 2005/2006 
– Vice Campeã Nacional da 

3ª. Divisão, pastas entre-
gues a Mauro Henrique RP 
Nunes.

Atribuídos troféus a Tel-
ma Fonseca Santos Melhor 
Atleta Feminina, Francisco 
A. C. Pereira – KIKO, como 
Melhor Atleta Masculino, 
João Pedro S. Varejão como 
Melhor Treinador.

Atribuídas placas com es-
tojo atribuídas a Artur Simal 
Rodrigues, Melhor Dirigen-
te, a José Manuel Rodrigues 
Lourenço, Artur António Tei-
xeira Gomes da Silva, An-
tónio Manuel T. Rodrigues, 
Aníbal Cid de Oliveira, An-
tónio Alberto Frias Manso, 
João Diogo Silva Leal, Ar-
tur Simal Rodrigues, José 
Miguel Santos Peixoto, Rui 
Tomáz Ribas Reis, Manuel 
José Guerra Romão, Eduar-
do Jorge Ribas L. Fonseca, 
Francisco José Pinto Duarte, 
José António Silva Rodrigues 
e Jorge Barreto dos Santos 

na qualidade de sócios fun-
dadores do AC de Lamego, á 
Câmara Municipal de Lame-
go, Associação de Andebol 
de Viseu, ANCANP, Teatro 
Ribeiro Conceição, Francis-
co Pereira Marinho, Farmá-
cia Parente, Presidente da 
Federação de Andebol de 
Portugal, Caves da Murga-
nheira, Dr. Fernando Seabra, 
Tipografia Minerva e a Kyma-
gem, na qualidade de Institui-
ções/Colaboradores/Parcei-
ros e ainda o António Carlos 
Duarte, Joaquim Sarmento, 
Júlio Pimenta, Teresa San-
tos, Margarida Duarte, Mari-
na Valle e Andrea Santiago, 
na qualidade de ex e atuais 
Vereadores do Município de 
Lamego pelo apoio dado ao 
longo destes 25 anos.

Moldura com prémio de-
dicação, atribuído ao presi-
dente do ACL, António José 
Frias Manso.

Moldura com Personali-

dade com 25 anos, atribuída 
António José Frias Manso.

Moldura com Louvor, atri-
buída ao AC de Lamego e en-
tregue a António José Frias 
Manso.

Moldura com Agradeci-
mento atribuída ao Presiden-
te do Municipio, Francisco 
Lopes. 

Livro dos 75 Anos da Fe-
deração de Andebol de Por-
tugal, entregue ao Presidente 
da Câmara de Lamego e ao 
Presidente do Andebol Clube 
de Lamego.

Foi ainda entregue Placa 
com estojo aos Cantores e 
Grupos Artísticos: Inês Ca-
bral, Artdance, Estudantina 
Académica de Lamego, Tran-
ça Jovens e Gabriel Osório.

E a finalizar, foi entregue 
Placa com estojo e ramo de 
flores aos apresentadores: 
Nuno Miguel e Judite Lou-
reiro.

Carlos Magalhães

Condecorações no Andebol Clube de Lamego

O prometido é devido 
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Minis do Andebol Club de Lamego entram a todo o gás no campeonato

Trabalhando no dia-a-dia para ganhar tudo
A.C. Lamego A   19
Anreade A     7

A.C. Lamego B   27
Anreade B   12

Entraram da melhor for-
ma no campeonato os mais 
jovens do Andebol Clube de 
Lamego. No passado Domin-
go defrontaram a equipa do 
Anreade e conseguiram duas 
vitórias por números escla-
recedores. Tanto a equipa A 
como a B do Andebol Clube 
de Lamego apresentaram ar-
gumentos muito superiores 
em relação ás equipas do 

Anreade. A qualidade técnica 
individual está muito presen-
te nos jogadores lamecen-
ses, que dificultaram a vida 
á equipa visitante nas ações 

de um contra um.
Preparar os jovens para 

futuro é o objetivo do Ande-
bol Clube de Lamego e todos 
têm oportunidade de partici-

par em todos os encontros.
Jogaram pelo A.C. La-

mego: Daniel Gomes, André 
Silva, Francisco Alves, Octá-
vio Vigário, João Miguel, Rui 
Rodrigues, João Barreira, 
Avelino, José Nuno, José La-
melas, João Oliveira, Francis-
co Pinto, Martin, Rafael Es-
peranço, Rafael Silva, João 
Andrade, Daniel Paiva, David 
Guedes, Ivo, João Almeida e 
Rafael Rebelo.

Treinador: Luis Machado.
Diretores: Manuel Olivei-

ra e Eduardo Luís
Luis Machado/Carlos 

Magalhães
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No passado dia 10 de Ou-
tubro o Andebol Clube de La-
mego fez 25 anos de existên-
cia e festejou pomposamente 
com todas as atividades que 
é do conhecimento de todos.

Estas minhas simples pala-
vras servem para agradecer a 
todas as pessoas que estiveram 
imbuídas nessas festividades, 
desde os jogos de andebol, ve-
teranos e taça da cidade de Lamego, como também na 
feitura do livro, da gala e da missa, e também à comissão 
dos 25 anos.

A atribuição da medalha de ouro da cidade de Lame-
go deve-se a todos os atletas, treinadores e diretores que 
durante estes anos deram o seu melhor para que o clube 
merecesse tal galardão. 

São vinte e cinco anos como presidente desta institui-
ção que muito me orgulho de ter presidido e de ter dado o 
meu melhor. Agradeço a todos os diretores que durante 
estes anos pertenceram aos órgãos sociais e me ajuda-
ram a levar a bom porto o nome do nosso clube, e pedir 
desculpa por alguma coisa que não tenha corrido bem.

Foram anos difíceis com muitas tristezas mas muitas 
mais alegrias, houve pessoas que não se podem esque-
cer por aquilo que me ajudaram e o muito que fizeram e 
continuam a fazer por este clube, acho que merecem o 
meu reconhecimento o Sr. Rui Ribas que está comigo 
à vinte e cinco anos, o Sr. Manuel Oliveira que desde a 
primeira hora em que o convidei à doze anos têm sido o 
meu braço direito, não quero com isto dizer que os outros 
diretores não tenham sido fundamentais, foram e muito.

Como disse no meu discurso na sessão de boas vin-
das no Salão Nobre do Município há um princípio e um 
fim como em tudo na vida.

Há mais vinte e cinco anos pela frente, que começam 
agora, esperando que ainda sejam melhores que estes, 
não se pode esquecer que este clube já é um marco muito 
importante em todos os sectores. 

Para todos os que ajudaram até aqui e os que vão aju-
dar a partir desta data os meus agradecimentos cheios 
de sucesso.

O Presidente do Clube
António Alberto F. Manso

Andebol Clube de Lamego

Palavras certas 
na hora certa
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volta a perder em casa 
Equipa faialense continua no fundo da tabela classificativa 

m jogo da sétima jornada ,_ _ 
do Campeonato Fidelida- 
de Andebol 1, o Sporting 
Clube da Horta (SCH) 

em casa frente ao ABC de ,,or' 1"..- ,, ,- 
perdeu 
Braga por 25-34. —.A. 

O ABC de Braga inaugurou o 
marcador logo aos 42 segundos. A 
resposta da equipa faialense chegou 
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apenas aos oito minutos e 28 segun- 
dos, altura em que O SCH já perdia ...: 
por 6-1. 

Ainda na primeira parte do en- 
contro, do qual o Pavilhão Desporti- 
vofoipalco, o SCH conseguiu chegar 
ao empate ao minuto 22. Contudo, 
quatro segundos depois a equipa vi- 
sitante voltou a ficar em vantagem. Os golos do Sporting da Horta nao foram suficientes para vencer o ABC 

Aequipa bracarense assumiu, da-
ramente, °domínio da primeira par- 

Susana Silva 

te da partida. Apesar das tentativas equipa bracarense vencesse no Pa- grandes continuam à frente na tabe- dente para o andebol da equipa là ia- 
de virar o rumo do jogo, a formação vilhão da Horta. la classificativa. O Sporting CP está leme, terreforçado a importância do 
faialense nunca conseguiu vanta- No último minuto do encontro em primeiro, somando 19 pontos, os SCH vencer em casa frente ao ABC 
gem de golos. Mesmo assim, o SCH o SCH teve um jogo mais ativo. Po- mesmos que o SL Benfica que se en- de Braga, tal não aconteceu. Após 
foiparaintervaloa perderpor 13-16, rém, esse esforço final não foi sufi- contra na segunda posição da tabela. a vitória frente ao ADA MAIA/IS- 
uma diferença de apenas três golos. ciente para a equipa da casa alcan- O FC Porto está em terceiro lugar MAI por 21-25 na semana anterior, 

Na segunda parte, o ABC de Bra- çar a vitória, tendo saído derrotado com 18 pontos. Já O SCH continua o SCH voltou a perder em casa, fi- 
ga voltou a ser o primeiro a marcar do jogo por 25-34, um diferença de na última posição da tabela classifi- cando, uma vez mais, no fundo da 
e continuou a ter vantagem sobre a nove golos. cativa com 7 pontos. tabela classificativa. • 
equipa da casa, o que fez com que a No final da sétima jornada, os três Apesar de Jorge Rosa, vice-presi- Susana Silva 
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ANDEBOL 

Sporting continua 
em último 
A equipa do Faial perdeu em casa 
com o ABC de Braga e não conseguiu 
subir na classificação. >4 

Página 39


