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ABC goleia Dukla Praga e tem quartos de final da Taça Challenge à vista
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O ABC de Braga 'cilindrou' os checos do Dukla de Praga, por 42-27, contando com uma grande
exibição de Nuno Grilo e João Pinto, e ficou às portas dos quartos-de-final da Taça Challenge de
andebol.
Na primeira mão dos oitavos de final realizada hoje em Braga, a equipa portuguesa não deu
quaisquer hipóteses ao adversário, chegando a números poucos usuais, destacando-se o contributo de
Nuno Grilo (11 golos) e João Pinto (oito), e ficando muito perto da próxima fase da prova.
O segundo jogo realiza-se no domingo, na República Checa, e face ao verificado este sábado no
pavilhão Flávio Sá Leite e com 15 golos de vantagem só uma hecatombe impedirá o ABC de seguir em
frente.
Os minhotos até foram surpreendidos pela entrada em jogo do Dukla de Praga, sobretudo com o seu
guarda-redes, Tomas Petrzala, que fez um conjunto de grandes defesas e guiou a sua equipa para
uma vantagem que durou até aos 14 minutos.
Houve também uma dose de culpa própria, designadamente alguma passividade defensiva dos
academistas que demorou a ser corrigida.
O equilíbrio durou sensivelmente até aos 20 minutos: Fábio Antunes voltou a colocar o ABC na frente
após rápido contra-ataque (11-10) e, a partir daí, a equipa da casa 'disparou' e nunca mais permitiu
qualquer veleidade ao adversário.
Mais agressivo a defender e veloz no ataque, o ABC `atordoou` autenticamente os checos, chegando
a uma diferença de seis golos aos 27 minutos, vantagem que levaria até ao intervalo.
O ABC entrou melhor na segunda parte, aumentando rapidamente para oito golos a diferença (2012), mas a maior distância no marcador foi de 17 tentos, alcançada pela primeira vez aos 51 minutos
(38-21).
Nem com menos dois jogadores em campo, o ABC deixava de marcar e fê-lo por duas vezes, pelo
inevitável Nuno Grilo, gerindo, depois, até ao final, o resultado perante um adversário já de 'braços
caídos`.
Jogo no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.
ABC Braga - Dukla de Praga, 42-27.
Ao intervalo: 18-12.
Marcha do marcador: 4-5 (10 minutos), 9-9 (20), 18-12 (intervalo), 26-18 (40), 35-20 (50), 42-27
(final).

Página 1

Equipas:
- ABC Braga: Humberto Gomes (GR), Fábio Antunes (4), Hugo Rocha, Pedro Seabra (1), David
Tavares, Ricardo Pesqueira (3) e Nuno Grilo (11). Jogaram ainda: Bruno Dias (GR), Tomás
Albuquerque (4), João Pinto (8), Diogo Branquinho (1), Gabriel Teka (2), Nuno Rebelo (4), Carlos
Martins (4).
Treinador: Carlos Resende.
- Dukla Praga: Tomas Petrzala (GR), Jakub Svitak (11), Vit Reichl (3), Jan Petruzela (1), Stepan
Jenicek (2), Jakub Kastner (3) e David Sustek (5). Jogaram ainda: Daniel Rangl (GR), Jakub Kern,
Ondrej Simunek, Patrick Fulnek, Dieudonne Mubemzem (1), Filip Brezina (1).
Treinador: Jan Josef.
Árbitros: Lars Jorum e Kim-Rune Stenhaugmo (Noruega).
Assistência: cerca de 1.000 espetadores.
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ABC/UMinho vence Dukla de Praga e dá passo gigante rumo aos quartos-de-final da
Taça Challenge
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Um salto de Grilo rumo aos quartos-de-final da Taça Challenge. O ABC/UMinho deu um passo de
gigante, ontem, ao vencer o Dukla de Praga, por categóricos 42-27, em jogo da primeira mão dos
oitavos-de-final da competição.
No regresso da equipa bracarense às provas europeias - desde 2011 que o Académico não jogava na
Europa - o Pavilhão Flávio Sá Leite encheu para apoiar a equipa e as exibições brilhantes de Nuno
Grilo e João Pinto embalaram os academistas para um triunfo que permite encarar o jogo da segunda
mão, na República Checa, com maior tranquilidade.
Na bagagem até à capital Praga vão 15 golos de vantagem, almofada de conforto que deixa
escancaradas as portas dos quartos-de-final.
Apesar do gordo resultado, os primeiros minutos deixaram em sentido os adeptos e fizeram mesmo
antever outro desfecho, perante a passividade com que o ABC entrou em campo, algo surpreendido
com o poderio físico dos checos, sobretudo com o guarda-redes, Tomas Petrzala, que fez um conjunto
de grandes defesas e permitiu a vantagem no primeiro quarto de hora.
Os bracarenses até entraram a vencer com golo de Pesqueira e Grilo, mas os checos empataram e
estiveram na frente do marcador até aos quinze minutos - de realçar a eficácia de Svitak, com 11
golos - altura em que o ABC reagiu e deu a volta ao marcador aos 18 minutos, com o empate de Fábio
Antunes e a reviravolta de João Pinto, que colocou, pela primeira vez, o ABC na frente.
A recuperação no final da primeira parte foi notável e nasceu da irreverência de Nuno Grilo, que não
só esteve eficaz na recuperação de bolas, como letal no ataque: três golos fulcrais antes do intervalo
(18-12) e um total de 11 na partida.
Mais agressivo a defender e veloz no ataque, o ABC reentrou na partida para uma segunda parte,
verdadeiramente, demolidora, em que disparou em termos ofensivos, sem permitir qualquer reacção
da equipa checa. E os números traduzem bem a eficácia ofensiva dos bracarenses: 24 golos na
segunda etapa.
Rapidamente o ABC/UMinho chegou aos dez golos de vantagem (24-14 aos 36 minutos), diferença
que chegou aos 17, aos 52 minutos (38-21), com um golo de João Pinto. Nem mesmo em
inferioridade numérica, fruto da suspensão de Pesqueira e Hugo Rocha, o ABC baixou os braços. Pelo
contrário, o inevitável Nuno Grilo fez dois soberbos golos. E lançou a equipa para os quartos-de-final
da Taça Challenge. Domingo, escreve-se a segunda parte da história.
Carlos Resende: "É apenas a primeira parte"
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O passo é de gigante e a vantagem gorda de 15 golos, mas Carlos Resende rejeita deslumbramentos.
O treinador bracarense considera o resultado de 42-27 "bom", contudo não se deixa fascinar e lembra
que falta ainda metade do caminho para os quartos-de-final.
"Foi um bom regresso à Europa, uma boa vitória, mas é claro que só no final dos dois jogos é que
temos de fazer as contas. Há que reconhecer que tivemos mérito nesta vitória, os atletas estão de
parabéns. Mas é apenas a primeira parte, apesar de ser um resultado muito interessante. Há que
continuar a trabalhar, sem deslumbramentos, porque no desporto tudo pode acontecer", frisou o
técnico do ABC/UMinho, acrescentando que a equipa vai encarar o segundo jogo "com a mesma
seriedade com que encarámos este primeiro".
Resende admitiu que a equipa entrou um pouco receosa, "há sempre um período inicial de adaptação
das equipas", porque "uma coisa é trabalhar com o vídeo, outra é sentir o jogo" e quanto à vantagem
de 15 golos até brincou com a margem de conforto: "vamos exactamente no mesmo voo, não vai
haver alteração, a companhia é a mesma, estou a contar fazer uma viagem tranquila, da mesma
forma se ganhássemos por cinco ou seis golos. É com todo o respeito, humildade por um lado e toda a
ambição por outro, que vamos encontrar um dos principais países do andebol".
O técnico lembrou que o objectivo do ABC é "ganhar" a Taça Challenge. Para isso, "temos de
ultrapassar quatro adversários e a primeira parte foi efectuada com bastante brilhantismo".
Joana Russo Belo
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Cartaz Desportivo
HOJE
ANDEBOL

Regional de Minis
11h15
11h45

Águeda-Académica
Caic-S. Bernardo

Pav. G. Águeda
Pav. Caic

BASQUETEBOL

Nacional de Sub-18
15h00 Ginásio-Sp. Braga

Pav. Galamba Marques

FUTEBOL
I Liga

17h00 Académica-Boavista

Estádio Cidade de Coimbra

Nacional de Seniores (Subida - Zona Sul)
15h00 Nogueirense-1.º Dezembro

Estádio S. António

Nacional de Seniores (Manutenção - Série E)
15h00
15h00
15h00
15h00

Tourizense-Pampilhosa
Parque Visconde Vinhal
Ol. Hospital-V. Sernache Estádio Mun. Ol. Hospital
Sp. Pombal-Naval
Estádio Mun. Pombal
Sourense-Mortágua
Campo A. C. Rodrigues

Cova Gala-Ançã
Campo Cabedelo
Tocha-Eirense
Estádio Complexo Desp. Tocha
Pampilhosense-Académica/OAF Campo S. Mateus
União FC-Lag. Beira
Campo Feira Nova
Académica/SF-Condeixa
Est. Univ. Coimbra

Distrital da 1.ª Divisão
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00

Ac. Gândaras-S. Mamede
Campo Gândaras
Sepins-Marialvas
Compl. Desp. Cantanhede
Lousanense-Ribeirense
Campo Pégada
Vinha Rainha-Pereira
Campo Vinha Rainha
Adémia-Águias
Campo Ramos Carvalho
Moinhos-Góis
Campo Lapas
S. Silvestre-Poiares
Campo Fundadores
Brasfemes-Mocidade
Campo Mualdes

Distrital de Juvenis (Série A)
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00

Poiares-Coja
Estádio Mun. R. M. Lima
Mirandense-Lag. Beira
Estádio A. C. Mirandense
Góis-Nogueirense
Campo Municipal Góis
Tourizense-Lousanense
Campo Mauro Gama
União FC-Arouce Praia
Campo Feira Nova

Distrital de Juvenis (Série B)

Divisão de Honra AFC
15h00 Touring-Carapinheirense
15h00 Vigor-Febres
15h00 Arganil-Penelense

15h00
15h00
15h00
15h00
15h00

Estádio Municipal Mira
Compl. Desp. Vigor
Campo Eduardo Ralha

9h00
9h00
9h00

Cernache-Eirense
Campo Moita Santa
Naval A-Ribeirense
CT Est. Mun. JB Pessoa
Académica/SF A-Brasfemes Campo Santa Cruz

9h00
9h00

Pedrulhense-Ançã
Esperança-Casaense

Campo Pedrulha
Campo Eduardo Filipe

Distrital de Juvenis (Série C)
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00

Marialvas-Febres
Compl. Desp. Cantanhede
Cova Gala-Carapinheirense
Campo Cabedelo
Vinha Rainha-Condeixa B
Campo Vinha Rainha
Maiorca-Académica/SF B
Campo CP Maiorca
Touring-Naval B
Estádio Municipal Mira
Tocha-Sepins
Estádio Compl. Desp. Tocha

Distrital de Iniciados (Série A)
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00

Cernache A-Arganil
Campo Moita Santa
Académica/SF A-União FC
Campo Santa Cruz
Ol. Hospital-Tourizense Estádio Mun. Ol. Hospital
Académica/OAF A-Mirandense Academia D. Vita
Ac. Gândaras-Nogueirense
Campo Gândaras
Tabuense-Poiares
Campo A. C Junior

Distrital de Iniciados (Série B)
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00

Casaense-Eirense
Compl. Desp. Casaense
Brasfemes-U. Coimbra
Campo Mualdes
Vigor-Académica/OAF B
Compl. Desp. Vigor
Condeixa-Penelense
Est. Mun. Condeixa
Pedrulhense-Académica/SF B
Campo Pedrulha
Esperança-Cernache B
Campo Eduardo Filipe

11h00
11h00
11h00
11h00

Povoense-Vateca
Est. Municipal Cantanhede
Naval-Ereira
CT Est. Mun. JB Pessoa
Sanjoanense-Sourense
Campo Capa Rota
Carapinheirense-Marialvas
Campo S. Pedro

FUTSAL
Taça de Portugal feminina
16h00 Tebosa-Ourentã

Pav. Gim. Tebosa

Nacional de Sub-20 (Manutenção)
16h00 Contacto Futsal-Académica
16h00 Sonâmbulos-CP Mir. Corvo

Pav. Mun. Refojos
Pav. Mun. Tavira

Distrital de Juvenis
11h00
11h00
11h00
11h00
18h30

Domus Nostra-Chelo
Vilaverdense-G. Ulmeiro
Santa Clara-CP Mir. Corvo
S. João-Norte Soure
Miro A-CRI Alhadense

Pav. Gim. Portomar
Pav. Gim. Vilaverdense
Pav. Santa Clara
Pav. CS S. João
Pav. Gim. Penacova

Distrital de Iniciados
16h00 Domus Nostra-Miro
Pav. Gim. Portomar
16h00 Granja Ulmeiro-Norton Matos Pav. M. G. Ulmeiro

VOLEIBOL

Distrital de Iniciados (Série C)

Nacional da 2.ª Divisão feminina

11h00

17h00 Académica-Ala Nun´Alvarés

Académica/SF C-Tocha

Campo Carlos Filipe
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Corte: 1 de 1
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A15

ID: 57951480

15-02-2015

Tiragem: 79170

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,33 x 11,84 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A16

ID: 57951493

15-02-2015

Tiragem: 79170

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,83 x 9,83 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A17

, do sonho à realidade na Associação Desportiva Afifense do rio Minho no ciclo de
estudos "Água - património, território e sociedade" IDE CHÁ-CHÁ-CHÁ FOI UM ÊXITO
sobre Vidas (Sem) Abrigo no IPDJ Edições C@2000

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

15-02-2015

Jornal Digital Regional Caminha
Meio:
2000 Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=720ded23

O Clube de Pintura ArtMatriz já tem personalidade jurídica, ArtMatriz-Associação Cultural e Artística.
Um passo necessário, a firmar a sua estrutura numa nova base orientada para um maior
desenvolvimento.
A Associação mantém fidelidade aos propósitos previamente definidos.
A página do grupo inserida na rede social não pára de crescer em número e atividade.
O atelier contará com aulas de desenho básico e de observação, pintura, teoria de cor, técnica de óleo
e aguarela.
Funcionarão grupos de pintura especialmente dirigidos aos jovens.
O Programa "mostrART" vai continuar a fazer a articulação da Arte com a dinâmica comercial da
cidade.
Uma inovação: Grupo de Fotografia.
Queremos sobretudo criar o desejo, fazer nascer um sentimento de entusiasmo, fantasia e relevância.
Queremos levantar um espaço que dê, enfim, aos associados o desejo de aderirem ao projecto e
dizerem: "Eu gosto, eu preciso disto".
Há que libertar o tempo para as nossas necessidades relativas ao senso estético - realizar-se, criar,
crescer, desenvolver, participar na observação da esfera que nos cerca.
Que o ArtMatriz como associação seja o fio de terra que nos ajude a posicionar no mundo da
expressão artística.
Agora, é tempo de virar a página e passar o testemunho à nova equipa de trabalho.
COMEMORAÇÃO 4º ANIVERSÁRIO
PROGRAMA OFICIAL
Por ocasião do 4º aniversário do ArtMatriz, a Direção do Clube promove uma tarde cultural e de
convívio, numa iniciativa que também divulga a sua atividade.
Neste dia, queremos desfrutar da companhia de muitos associados e seguidores do Grupo,
brindando-os com este programa preparado com muito zelo:
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28 de fevereiro 2015
PROGRAMA
15:00/17:00
7ª Visita Guiada à Igreja de Nossa Senhora d'Agonia e capelas vizinhas (Via Sacra, Srª da Conceição
e S. Roque) conduzida pelo Dr. Francisco Carneiro Fernandes Ponto de encontro: 15 horas - Adro da
Igreja de Nossa Senhora da Agonia
17:30
" Assembleia Geral e Eleitoral
" Tomada de posse da Direção
19.45
" Sorteio, entre os associados, de uma obra da autoria de José Marques
20:00
" Jantar de confraternização com bolo de aniversário
No passado dia 8 de fevereiro ocorreu o ato eleitoral para a eleição dos órgão sociais da Associação
Desportiva Afifense. A lista única apresentada a sufrágio em Assembleia Geral é composta por Tiago
Moreno Delgado, como presidente da Assembleia Geral, e os secretários Jorge Cândido Machado Meira
e Manuel Adérito Martins. O Conselho Fiscal integra António Rodrigues Amaral, como presidente, José
Joaquim Veloso Pinto, como secretário e Filipe Brito Carvalho como Relator. A Direção é composta por
Carlos Alberto Correia Torres Sampaio, como Presidente, Jaime Pereira Fernandes e José Alberto
Pereira como vice-presidentes, e o secretário Manuel Luís Morais Cunha, e Rui Martins Parente como
tesoureiro e dezoito outras pessoas mais como vogais.
O documento que reflete o Plano e Orçamento para 2015/16 segundo o Código Civil e os estatutos e
o regulamento interno da ADA, foi também votado. Os objetivos da presente Direção são: iniciar o
processo de utilidade Publica; promover o aumento da prática de andebol nas camadas jovens, com
qualidade, com um corpo técnico certificado, dedicado e estável e acompanhamento permanente de
dirigentes e delegados; ter a equipa de Juvenis andebol a participar no campeonato da 1ª divisão
nacional 2015/2016; existir um a dois treinos semanais de andebol num pavilhão da cidade de Viana
do Castelo; criação de uma equipa de Andebol Feminino minis e/ou infantis; realização do 1º Torneio
Internacional de Andebol de Viana do Castelo; fazer da praia de Afife umas das etapas do campeonato
nacional de andebol de praia; manter e aumentar a formação de atletismo; aumentar os praticantes
de surf; realização de uma prova regional de surf; dar a conhecer e fomentar o ginásio na área do
fitness e crossfit; realização das férias desportivas para todos os atletas e sócios da ADA no mês de
julho e agosto.
Pretende ainda a Direção da ADA estabelecer com a Federação Portuguesa de Andebol um contrato
de desenvolvimento da prática de andebol no distrito de Viana do Castelo, e realizar várias campanhas
de promoção das modalidades da associação nas escolas com o escopo de angariação de atletas.
A Associação Desportiva Afifense tem um histórico de formação de atletas e Homens que honra o
passado e motiva o trabalho futuro.
No próximo dia 19 de Fevereiro, na Sala Couto Viana da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, às
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17 horas, Antero Leite, em representação da associação COREMA, apresenta a comunicação com o
título "As pesqueiras do rio Minho", no âmbito do ciclo de estudos "Água - património, território e
sociedade", promovido pelo Centro de Estudos Regionais e sua Academia Sénior.
Antero Leite é economista aposentado e elaborou o estudo As Pesqueiras do Rio Minho com a
colaboração de membros da COREMA e publicado por esta Associação em 1999, no âmbito da
campanha de ações promovidas para contestar o projeto do empreendimento hidroelétrico de Sela. A
referida campanha procurou sensibilizar a população e as entidades locais e nacionais para a
necessidade de se salvaguardar os valores ambientais e de património construído da Ribeira Minho. No
âmbito do mesmo movimento, realizou o audiovisual "Minho, um Rio a proteger!", exibido em sessões
promovidas pela COREMA em estabelecimentos de ensino secundário dos concelhos ribeirinhos.
Colaborou também na sensibilização para o Agroturismo, participando em ações de divulgação levadas
a efeito pela COREMA e apresentando comunicações no 'I Encontro Minho-Identidade e Mudança'
(Universidade do Minho, 6-7 Dezembro 1990) e no Congresso 'Municipalismo e Desenvolvimento do
Noroeste Peninsular', (Marco de Canavezes, 26-28 Março 1992). Tem artigos e estudos sobre Turismo
e Património Cultural publicados nas revistas 'A Razão', 'Sítios e Memórias', 'Vilas e Cidades', 'Boletim
Cultural' da Câmara Municipal de Melgaço, no último dos quais, editado em 2008, procurou atualizar o
estudo de 1999 sobre as pesqueiras do Ribeira Minho.
A presente conferência está integrada no ciclo de estudos "Água - património, território e sociedade"
que decorre até ao próximo mês de junho, de acordo com um extenso programa de conferências,
visitas de estudo e atividades paralelas.
A sessão é pública.
Realizou o Sport Clube Vianense no seu Salão Nobre, um concurso de Dança de Salão na vertente
social, cuja dança escolhida foi o tema latino Chá-Chá-Chá.
Pela primeira vez no Distrito organizou-se sobre a égide da Associação Dança Distrito de Viana do
Castelo, um evento desta natureza ainda que numa fase experimental.
Os resultados foram muito positivos, e será este projecto levado a cabo em vários pontos da nossa
região, com outros tipos de danças latinas e clássicas.
Seguem-se Caminha, Vila Praia Âncora, Mazarefes, Meadela, Barroselas e Afife, com o Tango, Valsa
Vienense, Samba, Pasodoble e um tema de Grupo, Dança em Formação.
Sem grandes formalidades e com regras adaptadas os pares participantes, competem nestes
encontros de uma maneira saudável num espírito de franco e salutar convívio em que a
confraternização entre os pares é uma parte essencial destes encontros, colocando à prova os
ensinamentos recebidos nas respectivas aulas.
Voltando ao I Concurso de Chá-Chá-Chá os 14 pares presentes deram o seu melhor, e esse melhor foi
muito bom, apresentaram uma técnica já consolidada nos vários níveis em que se encontram os
dançarinos.
Os nossos agradecimentos ao painel de juízes que juraram o concurso: Fátima Carvalhido, Carlos
Felgueiras e Jorge Gama este último Presidente do S.C.Vianense que muito nos honrou com a sua
presença e na distribuição das Medalhas, fez um discurso de encorajamento a todos os presentes que
encheram por completo o Salão Nobre, salientando que Glorioso S.C.Vianense não é só futebol mas
muito mais que isso.
Tal como as Danças outras modalidades levam bem longe o nome do Clube na conquista de títulos
nacionais e internacionais, aliando também a cultura ao desporto, não esquecendo a parte social.
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Como escrutinadora do concurso a Profª Vanda Pêgo e na apresentação o Profº José Oliveira.
ESTAMOS À TUA ESPERA NO SALÃO NOBRE DO S.C.VIANENSE, AGORA COM MAIS UMA NOVA
SECÇÃO DE TANGO ARGENTINO.
OS TÉCNICOS DESTE CLUBE SÃO PROFESSORES DEVIDAMENTE CREDENCIADOS QUE FAZEM
FORMAÇÃO COM OS MELHORES DO MUNDO, E NÃO ANIMADORES DE DANÇA.
" VENHA DANÇAR CONNOSCO "
Numa iniciativa conjunta da Direção Regional do Norte do Instituto Português do Desporto e
Juventude, através do Clube UNESCO - Cidadania e Participação Jovem e o Serviço da Unidade de
Apoio na Toxicodependência do GAF - Gabinete de Atendimento à Família, está patente ao público na
Galeria de Exposições do Serviço de Viana do Castelo, a exposição de Pintura, Fotografia e Escultura
"Olhares sobre Vidas (Sem) Abrigo".
Esta iniciativa, que conta com o apoio do Pintor Mário Rebelo de Sousa, deriva da necessidade sentida
para a adoção de novos olhares sociais, quer acerca da problemática da toxicodependência, quer
acerca da problemática dos sem abrigo.
Com a colaboração de diversos pintores, escultores e fotógrafos pretende-se concretizar esta
exposição "Olhares sobre Vidas (Sem) Abrigo" onde as fotografias retratam a realidade sem abrigo e
as pinturas e esculturas a sua representação simbólica.
"Olhares sobre Vidas (Sem) Abrigo" procura, através de várias formas de expressão, sensibilizar a
comunidade em geral para esta problemática de "vidas sem abrigo".
Esta exposição poderá ser visitada até ao dia 28 de fevereiro, de segunda a sexta feira, das 09h00 às
18h00.
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A21

ID: 57952148

15-02-2015

Tiragem: 76553

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 6,70 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A22

ID: 57952152

15-02-2015

Tiragem: 76553

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,83 x 24,27 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A23

ID: 57952178

15-02-2015

Tiragem: 76553

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,03 x 3,64 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A24

ID: 57952127

15-02-2015

Tiragem: 76553

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,09 x 4,80 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A25

ID: 57952147

15-02-2015

Tiragem: 76553

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,43 x 24,69 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 25

A26

Xico Andebol rubrica primeira vitória frente ao Ginásio Santo Tirso

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

15-02-2015

Sapo Online - Sapo Desporto
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=fe3ee979

Xico Andebol conseguiu a sua primeira vitória no campeonato. Na Maia, Maia ISMAI e Passos Manuel
dividiram pontos.
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O Xico Andebol conseguiu no passado sábado a primeira vitória no Campeonato Fidelidade Andebol 1,
ao vencer o Ginásio de Santo Tirso por 31-28. Ao intervalo, a equipa vimaranense já ganhava por 1811, no jogo a que Emídio Guerreiro, Secretário de Estado da Juventude e Desporto, escolheu integrado
na campanha de luta contra a violência no namoro:"Quem te ama não te agride".
A formação minhota entrou muito bem na partida, tomou conta do comando das operações e aos 16
minutos já tinha uma vantagem de cinco golos (12-7), margem que ainda ampliou até ao intervalo
(18-11). João Santos, com sete golos na primeira parte, foi dos principais responsáveis por este
resultado na altura das equipas irem para o descanso. O segundo tempo serviu para reafirmar o
domínio dos vimaranenses que ainda permitiram uma aproximaçao ao adversário (29-25 e 30-26),
acabando no entanto por asseguar uma vitória relativamente folgada (31-28), a primeira deste
campeonato.
A cidade da Maia acolheu dois jogos extremamente importantes no que respeita à definição da ordem
em que as equipas vão entrar na fase final e, até, de quais as formações que vão estar no grupo A.
O Águas Santas Milaneza recebeu o Sporting da Horta num jogo que se mostrou extremamente
equilibrado até aos 17 minutos (8-8), com empates sucessivos desde o início do jogo. Após um 'timeout' solicitado por Paulo Faria a sua equipa melhorou o rendimento, Pedro Cruz, na sequência de um
livre de sete metros) conseguiu a primeira vantagem de dois golos para o Águas Santas (10-8) e, até
ao intervalo, os maiatos ainda ampliaram até ao 15-11. Mas os açorianos entraram bem no segundo
tempo e não necessitaram de mais de 10 minutos para empatarem o jogo (19-19). Daí para a frente o
jogo seguiu com muito equilíbrio e empates sucessivos, sendo que o Sporting da Horta chegou mesmo
a comandar o marcador. Após o empate a 24, aos 53 minutos, o Águas Santas Milaneza arrancou
definitivamente para a vitória que o coloca, para já, no quinto lugar, à espera do resultado do jogo
deste domingo, entre Madeira SAD e SL Benfica.
No Municipal da Maia, o Maia ISMAI recebeu o Passos Manuel, num duelo extremamente equilibrado,
tal como era de prever. A marcha do marcador dá conta de sucessivos empates durante o primeiro
tempo com o Passos Manuel a chegar ao final do primeiro tempo na frente (11-12).
Os maiatos entraram bem no segundo tempo, não necessitaram mais de quatro minutos para voltar
para o comando do marcador (14-13), mas a reação do Passos não se fez esperar. Aos 45 minutos o
jogo estava dividido (19-18) e só a partir daí o ISMAI conseguiu alguma supremacia no marcador. A
primeira vantagem de três golos no segundo tempo aconteceu aos 49 minutos (23-20), e a formação
da casa tudo fez para não mais deixar o comando do marcador. O final da partida foi arrasador. A
perder por 25-22, o Passos Manuel arrancou para uma recuperação que o colocou na frente do
marcador. Em cima do apito final, o Maia ISMAI fez o empate que encerrou o jogo.
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Com este resultado o Passos Manuel (37 pontos) ultrapassa o Delta Belenenses (36) na classificação,
sendo agora oitavo.
Xico Andebol-Gin. Santo Tirso, 31-28 (18-11)
Águas Santas Milaneza-Sp. Horta, 29-25 (15-11)
Maia ISMAI-Passos Manuel, 28-28 (11-12)
15-02-2015 09:32Sob o testemunho do Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Emídio
Guerreiro, e do vice-presidente da FAP, Augusto Silva, o Xico Andebol conseguiu a sua primeira vitória
no campeonato. Na Maia, Maia ISMAI e Passos Manuel dividiram pontos.
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A28

ID: 57944940

14-02-2015

Tiragem: 125000

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,99 x 28,81 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A29

Benfica ganha vantagem na Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Bola Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=3106f075

14-02-2015

14-02-2015
O Benfica venceu os luxemburgueses do Dudelange por 36-30 e ficou mais perto do apuramento para
os quartos de final da Taça Challenge de andebol.
Elledy Semedo, com oito golos, e João Pais, com sete, foram os melhores marcadores dos encarnados
que ao intervalo venciam por 22-16.
A equipa orientada por Mariano Ortega leva assim seis golos de vantagem para o jogo da segunda
"mão", que vai realizar-se no domingo, pelas 19 horas, de novo no Pavilhão da Luz.
Redação
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A30

ABC vence Dukla Praga (42-27) e espreita "quartos" da Taça Challenge

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Bola Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=1c8660a2

14-02-2015

14-02-2015
O ABC venceu este sábado o Dukla Praga, por 42-27, no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, na
primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge de andebol.
Nuno Grilo (11 golos) e João Pinto (8) foram os elementos em maior destaque na equipa orientada por
Carlos Resende, que chegou ao intervalo a vencer por 18-12.
O ABC parte assim com confortável vantagem de 15 golos para o jogo da segunda mão, agendado
para o próximo domingo, na República Checa.
Redação
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A31

Brahimi resolve no Dragão

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

14-02-2015

Meio:

Correio da Manhã Online

Autores:

Nuno Miguel Simas

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=5ca150e2

14.02.2015
Golo de Brahimi numa exibição conseguida na primeira parte e de perigoso adormecimento no
segundo tempo. Triunfo justíssimo e muito festejado por Lopetegui no banco portista. Acompanhou o
FC Porto - Vitória de Guimarães? Em época de Carnaval, o FC Porto não alinhou no espírito de festa e
recusou-se a brincadeiras próprias do Entrudo. Não foi sequer um dragão de folias (na 1ª parte)
aquele que derrotou o V. Guimarães (1-0) e apertou o cerco na perseguição ao Benfica na liderança da
Liga - os dragões estão a um ponto das águias, mas com um jogo a mais. E por falar numa quadra
sem tolerância de ponto, o Dragão também não esteve pelos ajustes com tolerâncias de pontos.
Venceu com clareza e justiça. O domínio teve expressão no golo de Brahimi (regresso à titularidade),
pouco depois dos 30'. Antes, já estava bem claro quem mais queria vencer e quem tinha melhores
argumentos. O protagonismo de Óliver, Quaresma e Jackson só não se espelhou mais cedo no
marcador porque o guarda-redes Assis e alguma cerimónia dos atacantes portistas retardaram o
óbvio. Mas quando Óliver descobriu Brahimi e o isolou aos 31' para o argelino marcar na esquerda,
percebia-se que o golo era a única formalidade que faltava na superioridade dos dragões. Dos
vimaranenses, em 45', só se viu um remate de Cafú. No 2º tempo, o V. Guimarães até conseguiu
estender-se mais no campo todo e entrou bem, enquanto o FC Porto foi entrando num estranho
adormecimento, face à magra vantagem. Chegaram a ouvir-se assobios e Lopetegui lançou Tello e
Rúben Neves, para renderem Herrera e Brahimi (já em sub-rendimento). Maicon, Danilo e Hernâni
perdoaram o 2-0 (bem Assis), numa vitória justa, mas com altos e baixos.
Nuno Miguel Simas
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A32

ID: 57945429

14-02-2015

Tiragem: 12000

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,74 x 11,09 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

“Quem te ama não
te agride” em várias
modalidades
111 A Federação de Patinagem de Portugal, bem
como as federações de Andebol, Basquetebol, Voleibol e a Liga de Futebol, vão
associar-se à campanha de
sensibilização contra a violência no namoro, no âmbito da celebração do Dia dos
Namorados, “Quem te ama
não te agride”.
Assim, na jornada deste
fim de semana, nos jogos
da 1.ª Divisão - masculinos
e femininos - das modalidades de andebol, basquetebol, hóquei em patins (Taça
de Portugal e Campeonato
Nacional Feminino), voleibol e na Liga NOS, os atletas

das equipas e as equipas de
arbitragem irão entrar em
campo envergando camisolas alusivas à campanha.
O secretário de Estado do
Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro, irá assistir ao
jogo de andebol de seniores
masculinos entre o CD Xico
Andebol e GC Santo Tirso
que ocorre no Pavilhão D.F
Holanda, em Guimarães,
pelas 18H00. A secretária
de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade,
Teresa Morais, irá assistir ao
jogo entre o Belenenses e o
Sporting que se realiza este
domingo no Estádio do Restelo, pelas 20H15.
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A33

ID: 57943864

14-02-2015

Tiragem: 9311

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 12,89 x 23,98 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Cartaz Desportivo
Distrital de Infantis (Série E)

HOJE
ANDEBOL

Nacional de Juvenis
14h30 Caic-Avanca

Pav. Caic

Nacional de Infantis
16h00 Académica-Alavarium

Pav. n.º 3 EUC

BASQUETEBOL
Liga Portuguesa

16h00 Ovarense-Sampaense

Pav. Dolce Vita

Liga Feminina
17h00 Olivais-CAB Madeira

Pav. Mário Mexia

Proliga
18h00 Ginásio-Ac. Lumiar

Pav. Galamba Marques

Nacional de Seniores/Sub-20
14h30 Académica-Académico FC

Pav. Mário Mexia

Taça Nacional de Sub-18
17h30 Odisseia-Juncal

Pav. Luís Camões

Campeonato de Promoção feminino
Compl. Desp. Cantanhede
Campo Beira Baixa UC
Est. Municipal Sintra

Nacional de Iniciados (2.ª fase - Centro)
11h00

Anadia-Académica

Compl. Desp. Anadia

Nacional de Iniciados (Manutenção - Série D)
11h00 Sp. Pombal-Lousanense Campo Armindo Carvalho
15h00 Naval-Estação
CT Est. Municipal JB Pessoa

Distrital de Juniores (Série A)
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00

Almalaguês-Tabuense
Mirandense-Poiares
Souselas-Nogueirense
Condeixa-Ac. Gândaras
Eirense-Cernache
Lousanense-Brasfemes

Campo Milheiriça
Estádio AC Mirandense
Campo Calvário
Estádio Mun. Condeixa
Campo Vale Fôjo
Campo Pêgada

Distrital de Juniores (Série B)
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00

Casaense-Marialvas Compl. Desportivo Casaense
Académica/SF-Naval
Campo Santa Cruz
Ançã-Carapinheirense
Parque Desp. Ançã
Vinha Rainha-Esperança
Campo Vinha Rainha
Maiorca-Ribeirense
Campo CP Maiorca

Distrital de Juvenis (Série A)
15h00 Pampilhosense-Arganil

Campo S. Mateus

Distrital de Juvenis (Série B)
17h30 Condeixa A-Vigor

Estádio Mun. Condeixa

Distrital de Infantis (Série A)
10h00
10h00
10h00
11h00
11h00

Arganil-Poiares
Campo Eduardo Ralha
Académica/SF A-Coja
Campo Santa Cruz
Lousanense A-Tourizense A
Campo ES Lousã
Pampilhosense-Nogueirense
Campo S. Mateus
Ol. Hospital-Tabuense
Est. Mun. Ol. Hospital

Distrital de Infantis (Série B)
10h00
10h00
11h00
11h00
15h00

Esperança A-Penelense
Campo Eduardo Filipe
Vinha Rainha-Sourense
Campo Vinha Rainha
Tourizense B-Académica/SF B Campo M. Gama
Ac. Gândaras B-Lousanense B Campo Gândaras
Académica/OAF A-Cernache Academia Dolce Vita

Distrital de Infantis (Série C)
10h00
10h00
10h00
11h00

Brasemes-Pereira
Académica/SF C-Vigor B
Condeixa B-Casaense A
Souselas-Academia N10

Campo Mualdes
Campo Carlos Filipe
Estádio Mun. Condeixa
Campo Calvário

Distrital de Infantis (Série D)
10h00
11h00
11h00
11h00
11h00
16h30

Vateca-Ançã B
Campo 18 Agosto
Águias-U. Coimbra B
Campo Lagoa Grande
Cova Gala-Ala Arriba
Campo Cabedelo
Marialvas B-Tocha
Compl. Desp. Cantanhede
Académica/OAF C-Praia Leirosa
Ac. Dolce Vita
Febres-Naval B
Compl. Desp. Febres

Distrital de Benjamins (Série A)
10h00
11h00
11h00
11h30
11h30

Académica N10-Tabuense
Campo N10
Nogueirense-Tourizense
Estádio S. António
Coja-Mocidade
Parque Jogos A. D. Cosme
Lousanense A-União FC A
Campo ES Lousã
Arganil A-Académica/OAF A
Campo E. Ralha

Distrital de Benjamins (Série B)
11h00
11h00
11h30
11h30
11h30
11h30

Almalaguês-Condeixa A
Campo Milheiriça
União FC B-Arganil B
Campo Feira Nova
Casaense A-Cernache A Compl. Desp. Casaense
Académica/SF A-Esperança A
Campo St. Cruz
Académica/OAF B-U. Coimbra
Ac. Dolce Vita
Vinha Rainha-Lousanense B
Campo V. Rainha

Distrital de Benjamins (Série C)

FUTEBOL

15h00 Cadima-Bobadelense
15h00 Beira Baixa-Poiares
15h00 Sintrense-Brasfemes

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
11h00

Naval A-Marialvas A
CT Est. Mun. JB Pessoa
U. Coimbra A-Esperança C
Campo Arregaça
Carapinheirense-Ereira
Campo S. Pedro
Povoense-Ançã
Est. Mun. Cantanhede
Montemorense-Adémia
Campo Lages
Ginásio A-Académica/OAF B
Campo L. Grande

10h00
11h00
11h00
11h00
11h30
11h30

Casaense B-Adémia
Compl. Desp. Casaense
Arzila-Pereira
Campo Arzila
Vigor B-Académica/OAF C
Compl. Desp. Vigor
Cernache B-Ribeirense
Campo Moita Santa
Esperança B-Pedrulhense A
Campo E. Filipe
Condeixa B-Académica/SF B Est. Mun. Condeixa

Distrital de Benjamins (Série D)
11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
16h30

Brasfemes A-Tocha A
Campo Mualdes
Académica/SF C-Povoense A
Campo C. Filipe
Marialvas A-Souselas
Compl. Desp. Cantanhede
Eirense-Pedrulhense B
Campo Vale Fôjo
Naval A-Ereira
CT Est. Mun. JB Pessoa
Académica/OAF D-Sanjoanense Academia D. Vita

Distrital de Benjamins (Série E)
11h30
11h30
11h30
15h00

Vateca-Febres
Águias-Marialvas B
Cova Gala-Ala Arriba
Ginásio C-Praia Leirosa

Campo 18 Agosto
Campo Lagoa Grande
Campo Cabedelo
Campo Lagoa Grande

FUTSAL

Divisão de Honra AFC
18h00 Vilaverdense-Granja Ulmeiro

Pav. G. Vilaverdense

Divisão de Honra feminina
16h00
16h00
16h00
16h00
16h00
16h00

Ac. Gândaras-S. João
Pav. Bairro Carvalhos
Vilarinho-Serpinense
Pav. Vilarinho
Académica-Poiares
Pav. Gim. Jorge Anjinho
Tabuense-Ecol. Tocha
Pav. Multiusos Tábua
Penelense-Miro
Pav. Mun. Multiusos
Santa Clara-Granja Ulmeiro
Pav. Santa Clara

Distrital de Iniciados
12h00 S. João-Vilaverdense

Pav. CS S. João

Distrital de Infantis
10h00
10h00
11h00
11hoo

Granja Ulmeiro-U. Coimbra
S. João-SM Cortiça
Miro-Domus Nostra
João Veloso-Lordemão

Pav. Mun. G. Ulmeiro
Pav. CS S. João
Pav. Gim. Penacova
Pav. EB Cordinhã

Distrital de Benjamins
11h00
11h00
11h00
12h00
12h00
12h00

NS Condeixa-CP Mir. Corvo
Pav. Mun. Condeixa
Norte Soure-U. Coimbra
Pav. Encosta Sol
Vila Verde-Académica
Pav. Vila Verde
Norton Matos-Prodeco
Pav. ES D. Dinis
Granja Ulmeiro-S. João
Pav. Mun. G. Ulmeiro
João Veloso-Miro
Pav. Mun. Ol. Hospital

RÂGUEBI

Nacional de Sub-16
14h00 Esc. Galiza-Agrária
15h00 RC Lousã-RC Santarém

Campo St. Julians
Estádio José Redondo

VOLEIBOL

Nacional da 2.ª Divisão
18h00 Académica-CV Lisboa

Pav. n.º2 EUC
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FC Porto a apenas um ponto do Benfica
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Meio:
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http://www.pt.cision.com/s/?l=780381e1

O FC Porto ficou a apenas um ponto do Benfica, líder do campeonato, após receber e vencer o Vitória
de Guimarães por 1-0, em encontro da 21.ª jornada. O FC Porto ficou esta 6ª-feira a um ponto do
líder Benfica, após receber e vencer 1-0 o Vitória de Guimarães, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de
futebol que podia ter resolvido mais cedo, anuncia o Diário Digital. Um golo solitário de Brahimi, aos
31 minutos, valeu os três pontos ao conjunto do espanhol Julen Lopetegui, formação que, até ao
intervalo, realizou uma das melhores exibições da época, com posse, ritmo e criatividade, pecando na
hora de bater o inspirado Assis. Empenhado em resolver cedo, para se poupar o jogo de quarta-feira
para a Liga dos Campeões, frente ao Basileia, o FC Porto arrancou com meia hora do seu melhor
futebol esta época. Sem deixar o adversário respirar, o colombiano Jackson Martinez foi o principal
perdulário, desperdiçando cinco situações, algo invulgar na sua habitual eficiência, enquanto o
brasileiro Danilo (19) e o mexicano Herrera (21) também desaproveitaram e impacientavam a
bancada. O golo surgiu aos 31, com o colombiano a ganhar de cabeça e o espanhol Óliver a tocar para
Brahimi, que esperou a saída do guarda-redes para atirar para fora do seu alcance. O Vitória de
Guimarães não conseguia libertar-se da pressão alta adversária e só por uma vez assustou, com
disparo de Cafú (45) que saiu por cima. Os pupilos de Rui Vitória surgiram transfigurados na etapa
complementar, com atitude mais competitiva e, finalmente, a visar a baliza de Fabiano, agora bem
mais atento, aproveitando um FC Porto com menos ritmo. A menor consistência do futebol dos
`dragões' - atenuada com Ruben Neves no lugar de Herrera - alimentava a ilusão vitoriana, mas a
verdade é que a baliza dos anfitriões não passou por qualquer situação de verdadeiro apuro, apesar da
ameaça. Aos 77, Maicon, de cabeça, falhou na pequena área o que parecia o tento que poderia
sentenciar a partida, aos 83, Assis negou com os pés o golo a Danilo, em livre indireto dentro da área
e, aos 87, o ex-vitoriano Hernâni estreou-se pelo seu novo clube, tendo, dois minutos depois, visto
Assis negar-lhe o golo.
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Andebol: ABC goleia Dukla Praga e avista «quartos» da Taça Challenge
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14-02-2015

HOJE às 18:28
O ABC de Braga "cilindrou" este sábado os checos do Dukla de Praga, por 42-27, contando com uma
grande exibição de Nuno Grilo e João Pinto, e ficou às portas dos quartos-de-final da Taça Challenge
de andebol.
Na primeira mão dos oitavos-de-final realizada este sábado em Braga, a equipa portuguesa não deu
quaisquer hipóteses ao adversário, chegando a números poucos usuais, destacando-se o contributo de
Nuno Grilo (11 golos) e João Pinto (oito), e ficando muito perto da próxima fase da prova.
O segundo jogo realiza-se no domingo, na República Checa, e face ao verificado este sábado no
pavilhão Flávio Sá Leite e com 15 golos de vantagem só uma hecatombe impedirá o ABC de seguir em
frente.
Os minhotos até foram surpreendidos pela entrada em jogo do Dukla de Praga, sobretudo com o seu
guarda-redes, Tomas Petrzala, que fez um conjunto de grandes defesas e guiou a sua equipa para
uma vantagem que durou até aos 14 minutos.
Houve também uma dose de culpa própria, designadamente alguma passividade defensiva dos
academistas que demorou a ser corrigida.
O equilíbrio durou sensivelmente até aos 20 minutos: Fábio Antunes voltou a colocar o ABC na frente
após rápido contra-ataque (11-10) e, a partir daí, a equipa da casa 'disparou' e nunca mais permitiu
qualquer veleidade ao adversário.
Mais agressivo a defender e veloz no ataque, o ABC 'atordoou' autenticamente os checos, chegando a
uma diferença de seis golos aos 27 minutos, vantagem que levaria até ao intervalo.
O ABC entrou melhor na segunda parte, aumentando rapidamente para oito golos a diferença (2012), mas a maior distância no marcador foi de 17 tentos, alcançada pela primeira vez aos 51 minutos
(38-21).
Nem com menos dois jogadores em campo o ABC deixava de marcar e fê-lo por duas vezes, pelo
inevitável Nuno Grilo, gerindo, depois, até ao final, o resultado perante um adversário já de "braços
caídos".
Diário Digital com Lusa
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ANDEBOL | Xico alcançou primeiro triunfo frente ao GC Santo Tirso (31-28)
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Online
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Sábado, 14 Fevereiro, 2015, 21:44
O Xico Andebol venceu este sábado o Ginásio Clube Santo Tirso, por 31-28, num encontro relativo à
21ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Andebol, realizado no Pavilhão Desportivo
Francisco de Holanda.
Esta é a primeira vitória da equipa vimaranense no campeonato deste ano, quando falta disputar
apenas mais uma jornada nesta primeira fase.
Na próxima ronda, agendada para o dia 25 de Fevereiro, uma quarta-feira, o Xico Andebol vai
defrontar o Sporting. O jogo tem início às 20:30 horas, no Pavilhão do Ginásio Clube Sul, em Almada.
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ANDEBOL II | Fermentões perdeu este sábado (33-18) com o líder Avanca
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Online
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Sábado, 14 Fevereiro, 2015, 23:17
O Fermentões perdeu este sábado com a AA Avanca, o líder da prova, por 33-18, num jogo referente
à 18ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Andebol, realizado no Pavilhão Comandante
Adelino D. Costa.
Com este resultado a equipa orientada por José Vieira ocupa a 10ª posição na classificação da prova,
com 32 pontos.
Na próxima jornada o Fermentões recebe o Arsenal Clube Devesa. O desafio está agendado para o
dia 21 de Fevereiro, pelas 17:30 horas, no Pavilhão Municipal Arquitecto Fernando Távora.
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ABC praticamente apurado - O Jogo
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Minhotos derrotaram o Dukla de Praga, por 42-27, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da
Taça Challenge
O ABC, que não jogava taças europeias há quatro anos, derrotou este sábado, o Dukla de Praga, por
42-27, em jogo referente à primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge de andebol.
A segunda mão joga-se em Praga, no próximo sábado, tendo a equipa portuguesa uma vantagem de
15 golos para gerir.
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FC Porto vence Guimarães (1-0) e pressiona Benfica
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Brahimi apontou o único golo do jogo que permite ao FC Porto colocar-se a um ponto do Benfica e
fazer pressão sobre o rival lisboeta Detalhes sexta, 13 fevereiro 2015 Yacine Brahimi regressou do
CAN para dar a vitória ao FC Porto sobre o Vitória de Guimarães (1-0) e colocar os "dragões" apenas a
um ponto do Benfica , sendo que as "águias" ainda têm de jogar nesta 21ª jornada. O internacional
argelino apontou o único golo do desafio, à passagem dos 31 minutos, e garantiu um triunfo justo mas
algo suado dos azuis e brancos frente a um conjunto vimaranenese que só despertou na segunda
metade. PUB Em vésperas de entrar em acção nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões diante do
Basileia, a formação orientada por Julen Lopetegui tinha um teste de fogo frente a uma das equipas
sensação deste campeonato, apesar de estar em quebra nos últimos jogos, atravessando a pior série
de resultados da época. Contudo, o Vitória de Guimarães queria ser um osso duro de "queimar" para o
"dragão",nesta visita ao terreno dos azuis e brancos, que queriam pressionar o Benfica, ficando
apenas a um ponto, que só entra em campo no domingo frente ao outro Vitória, o de Setúbal. A
primeira metade do desafio foi de sentido único, com o FC Porto a dominar em todos os capítulos, e
com um conjunto vimaranense quase desaparecido em campo, apresentando-se nulo a nível ofensivo.
O golo do FC Porto esteve sempre à espreita, e acabou por aparecer aos 31 minutos, através do
argelino Yacine Brahimi, que regressou ao "onze" titular depois de estar ao serviçoda sua selecção no
CAN. Um regresso em grande, já que apontos o único golo da partida, decisivo para o desfecho do
jogo e da garantia dos três pontos para a formação portista. Um remate cruzado, que sofreu uma
série de ressaltos, após assistência de Óliver Torres, bateu Assis pela primeira vez e que saiu da bota
direita do homem que relegou Tello para o banco de suplentes, sendo que Quaresma ocupou a outra
ala do ataque dos "dragões". Depois de uma primeira parte a um ritmo fulgurante, o FC Porto baixou
de intensidade no segundo tempo e viu um Vitória de Guimarães a crescer no encontro e a mostrar-se
uma equipa mais ofensiva, ao contrário daquilo que se tinha assistido no primeiro tempo. Só que os
homens às ordens de Rui Vitória nunca conseguiram criar situações de real perigo junto da baliza de
Fabiano e mantiveram-se em branco até ao final a partida. Os pupilos de Lopetegui, a certa altura do
jogo, até receberam assobios por parte dos adeptos portistas, tal a baixa intensidade e a passividade
que estavam a apresentar, porém os "dragões" foram astutos e conseguiram manter a vantagem
mínima até final. De referir ainda que Hernâni, extremo contratado pelo FC Porto ao Vitória de
Guimarães neste último defeso, realizou a sua estreia de "dragão" ao peito, e até esteve perto do
golo, e os laterais Alex Sandro e Danilo e o médio Casemiro vão falhar o "derby" portuense da
próxima jornada, no Estádio do Bessa, frente ao Boavista, uma vez que viram o quinto amarelo na
Liga e estão automaticamente suspensos para esse encontro. Sendo assim, poderão fazer parte das
opções de Julen Lopetegui na recepção ao Sporting, que acontece na jornada seguinte. texto: António
Botelho fotos: FC Porto
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Andebol: Águas Santas isola-se no quinto lugar | Maisfutebol.iol.pt
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O Águas Santas isolou-se este sábado no quinto lugar, ao bater o Sporting da Horta por 29-25. A
equipa da Maia tem mais três pontos que o Marítimo, que amanhã receberá o Benfica, quarto
classificado. Os encarnados têm 49 pontos, mais seis que os maiatos. Resultados da 21ª jornada:
Terça-feira: ABC/UMinho-Belenenses, 39-25 Quarta-feira: FC Porto-Sporting, 20-19 Sábado: Xico
Andebol-Santo Tirso, 31-28 Águas Santas-Sporting da Horta, 29-25 Maia-ISMAI-Passos Manuel, 28-28
Quarta-feira: Madeira SAD-Benfica, 18:30
há 13 minutos
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Andebol: Benfica vence Dudelange e fica perto dos quartos da Taça Challenge |
Maisfutebol.iol.pt
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O Benfica venceu este sábado os luxemburgueses do Dudelange por 36-30 e ficou mais perto de
alcançar os quartos de final da Taça Challenge de andebol. Nos últimos quinze minutos, os visitantes
jogaram com menos um jogador, devido à expulsão de Malvin Patzack, mas nem assim baixaram os
braços, perdendo no final apenas por uma diferença de seis golos. As duas equipas voltam a
defrontar-se no domingo, pelas 19:00, novamente no pavilhão da Luz.
há 1 minuto
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FC Porto vence V. Guimarães por 1-0 e continua na 2ª posição da Liga NOS
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Fev 14, 2015
O FC Porto recebeu e venceu, esta 6ª Feira, o V. Guimarães, por 1-0, em jogo a contar para a 21ª
Jornada da Liga NOS, disputado no Estádio do Dragão, na cidade invicta.
Sabendo que só com uma vitória poderia continuar a lutar pelo título nacional, o FC Porto entrou em
campo disposto a garantir o triunfo (e os consequentes 3 pontos) o mais depressa possível.
Apesar dos vitorianos apresentarem uma táctica mais defensiva, os pupilos de Rui Vitória só
conseguiram equilibrar as coisas nos primeiros 10 minutos, pois a partir daí, os "azuis-e-brancos"
dominaram a seu bel-prazer.
Aos 10 minutos, Jackson Martinez teve uma grande oportunidade para marcar, aos 11 minutos, foi
Ricardo Quaresma a falhar na "cara" do guardião Assis, e aos 31 minutos, Yacine Brahimi descansou
os adeptos portistas, ao atirar para o fundo da baliza vitoriana, depois de um passe de Oliver Torres,
que aproveitou um erro de João Afonso.
O central vimaranense, um dos mais experientes, teve uma noite para esquecer, pois falhou muitos
cortes e deixou os avançados portistas rematarem à entrada da grande área, valendo ao Vitória a
fraca pontaria dos jogadores do FC Porto.
Ao intervalo, os portistas poderia estar a ganhar por números esclarecedores, mas como já dissemos
a pontaria portista não era das melhores, o que deixou o técnico Julen Lopetegui algo agastado.
Na segunda metade, esperava-se uma reacção mais enérgica do FC Porto, mas o que aconteceu foi
precisamente o contrário, já que os jogadores portistas relaxaram e deram a iniciativa de jogo ao
adversário.
O compromisso a contar para a Liga dos Campeões, marcado para esta 4ª Feira, poderá ter pesado
no sub-consciente dos portistas, que passaram os segundos 45 minutos a defenderem o magro
resultado.
Os vitorianos também tiveram algumas oportunidades, mas a defensiva "azul-e-branca" contou com
um guardião forte e coeso, bem secundado por Danilo, Alex Sandro e Casemiro, três jogadores que
falham a deslocação ao Estádio do Bessa, devido a acumulação de cartões amarelos.
Com esta vitória, o FC Porto mantém a 2ª posição, com menos 1 ponto que o Benfica, e mais 6 que o
Sporting, obrigando assim os dois clubes lisboeta a vencerem os seus jogos, se quiserem continuar
com a mesma diferença que tinham à partida para esta ronda.
Golos:
1-0 Yacine Brahimi (31 minutos)
MVP da partida: Yacine Brahimi (FC Porto)
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|Andebol| Grandes decisões passam pela Maia
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Nunca o ditado popular de aplicou com tanta propriedade. De facto, e no que ao Campeonato
Fidelidade Andebol 1 diz respeito, até ao lavar dos cestos é vindima . Chegados à penúltima jornada
da fase regular ainda há muita coisa a decidir no que respeita à classificação nos oito primeiros
lugares, que dão acesso ao grupo A da fase final. Em Guimarães - numa partida que vai contar com a
presença do Senhor Secretário de Estado, Emídio Guerreiro, e do vice-presidente da FAP, Augusto
Silva, no seguimento da decisão da FAP em associar-se à campanha de luta contra a violência no
namoro: "Quem te ama não te agride" - defrontam-se os dois últimos classificados. Xico Andebol
(12.º) e Ginásio de Santo Tirso (11.º) já têm as suas classificações finais definidas, mas ambas as
equipas querem somar mais alguns pontos que lhes hão-de ser úteis na fase final. Um jogo
equilibrado em perspectiva e em que os vimaranenses têm fundadas esperanças em rubricar a sua
primeira vitória no campeonato. A cidade da Maia acolhe dois jogos extremamente importantes no que
respeita à definição da ordem em que as equipas vão entrar na fase final e, até, de quais as
formações que vão estar no grupo A. O Águas Santas, quinto, com 40 pontos, recebe o Sporting da
Horta, sétimo (39 pts.). Em teoria os maiatos são favoritos, jogam em casa, e sabem que um triunfo é
extremamente importante para a classificação final desta fase regular. Por seu turno, o Sporting da
Horta - que na última jornada recebe o ABC/UMinho - tentará a vitória que, a acontecer, lhe permitirá
dar um salto na classificação e, inclusivé, ultrapassar o seu adversário. Mais um bom jogo no
horizonte. No Municipal da Maia, o Maia ISMAI recebe o Passos Manuel, num duelo que promete. O
Passos Manuel é nono, com 35 pontos, mais um que o Maia ISMAI. Tudo em aberto no que respeita à
possibilidade de qualquer das equipas lutar pela presença no grupo A, sendo que na útima jornada o
Passos Manuel recebe o Madeira SAD enquanto o Maia ISMAI visita o Delta Belenenses. Estes
emparelhamentos das duas últimas jornadas levam a crer que a decisão final só vai mesmo ser
conhecida na última ronda. Até lá, cada equipa vai fazer pela vida, tentando alcançar os seus
objetivos. Fonte: desporto.sapo.pt
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O FC Porto foi este sábado derrotado, em casa, pelo Füchse Berlim, por 26-20, na ronda inaugural do
Grupo C da Taça EHF de andebol, com Petar Nenadic e Evgeni Pevnov, dos forasteiros, a serem as
figuras do encontro.
Os "dragões" até foram superiores durante a primeira metade da primeira parte, mas acabariam por
permitir que os alemães se impusessem, ainda no decorrer da meia hora inicial, e não mais
conseguiriam recuperar.
Depois de, na quarta-feira, ter garantido o primeiro lugar da fase regular do campeonato nacional,
graças a um triunfo tangencial sobre o Sporting, o FC Porto liderou o marcador durante parte
considerável do primeiro período, chegando mesmo a ter três golos de vantagem sobre os alemães.
No entanto, os germânicos recuperariam a dianteira aos 23, muito por culpa de Petar Nenadic, que
apontou 5 golos para os forasteiros, só na primeira parte do encontro.
Ao intervalo, o Füchse Berlim vencia, por isso, por 14-12.
Na etapa complementar, os "dragões", cabeças de série na fase de grupos da Taça EHF, procuraram
reverter o resultado negativo, mas a defensiva germânica sobrepôs-se quase sempre às iniciativas
ofensivas do conjunto português.
Beneficiando do desacerto dos "azuis e brancos", o Füchse começaria a dilatar a vantagem, chegando
mesmo aos cinco golos de diferença, pela primeira vez, aos 41 minutos.
Com os remates dos portistas a serem frequentemente "bloqueados" pelos braços dos jogadores da
equipa alemã e pelo guardião Petr Stochl, a equipa de Ljobomir Obradovic não conseguiria melhor do
que uma derrota por 26-20.
O sérvio Petar Nenadic e o russo Evgeni Pevnov, ambos da formação forasteira, seriam as figuras em
destaque, ao apontarem 6 e 5 golos, respetivamente.
Ao jogo no Dragão Caixa, apitado pelos árbitros Jure Cvetko e Brstin Kavalar (Eslovénia), assistiram
cerca de 500 espectadores.
"Nos primeiros minutos jogámos bem, mas não aproveitámos todas as oportunidades que tivemos e
isso poderia ter feito a diferença. De qualquer forma, vamos seguir em frente, de cabeça levantada.
Na segunda-feira vamos analisar o jogo e vamos ver como podemos responder. Eles [no campeonato
alemão de andebol] a cada três dias têm jogos e nós infelizmente não temos. E depois têm um
jogador como o Nenadic, que é um jogador extraordinário e, quando entrou, fez a diferença",
comentou, no final do jogo, o treinador do FC Porto.
"No próximo domingo vamos à Dinamarca tentar ganhar. Não é fácil, nenhum jogo é fácil nesta
competição. Ainda falta experiência a esta equipa. O nosso sonho é passar a fase de grupos, mas
sabemos que não é fácil. Quase todos os jogadores destas equipas representam as seleções dos seus
países e temos de aprender a jogar contra eles", disse ainda Ljobomir Obradovic.
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O FC Porto ficou esta sexta-feira a um ponto do líder Benfica, após receber e vencer 1-0 o Vitória de
Guimarães, num jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol que os "dragões" podiam ter resolvido mais
cedo.
Um golo solitário de Brahimi, aos 31 minutos, valeu os 3 pontos ao conjunto do espanhol Julen
Lopetegui, formação que, até ao intervalo, realizou uma das melhores exibições da época, com posse,
ritmo e criatividade, pecando na hora de bater o inspirado Assis.
Empenhado em resolver cedo, para se poupar o jogo de quarta-feira para a Liga dos Campeões,
frente ao Basileia, o FC Porto arrancou com meia hora do seu melhor futebol esta época.
Sem deixar o adversário respirar, o colombiano Jackson Martinez foi o principal perdulário,
desperdiçando 5 situações, algo invulgar na sua habitual eficiência, enquanto o brasileiro Danilo (19) e
o mexicano Herrera (21) também desaproveitaram e impacientavam a bancada.
O golo surgiu aos 31, com o colombiano a ganhar de cabeça e o espanhol Óliver a tocar para Brahimi,
que esperou a saída do guarda-redes para atirar para fora do seu alcance.
O Vitória de Guimarães não conseguia libertar-se da pressão alta adversária e só por uma vez
assustou, com disparo de Cafú (45) que saiu por cima.
Os pupilos de Rui Vitória surgiram transfigurados na etapa complementar, com atitude mais
competitiva e, finalmente, a visar a baliza de Fabiano, agora bem mais atento, aproveitando um FC
Porto com menos ritmo.
A menor consistência do futebol dos "dragões" - atenuada com Ruben Neves no lugar de Herrera alimentava a ilusão vitoriana, mas a verdade é que a baliza dos anfitriões não passou por qualquer
situação de verdadeiro apuro, apesar da ameaça.
Aos 77, Maicon, de cabeça, falhou na pequena área o que parecia o tento que poderia sentenciar a
partida, aos 83, Assis negou com os pés o golo a Danilo, em livre indireto dentro da área e, aos 87, o
ex-vitoriano Hernâni estreou-se pelo seu novo clube, tendo, 2 minutos depois, visto Assis negar-lhe o
golo.
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Andebol Outras Modalidades O ABC de Braga esmagou neste sábado os checos do Dukla de Praga, por
42-27, contando com uma grande exibição de Nuno Grilo e João Pinto, e ficou à porta dos quartos-definal da Taça Challenge de andebol. Na primeira mão dos oitavos-de-final realizada neste sábado em
Braga, a equipa portuguesa não deu quaisquer hipóteses ao adversário, chegando a números poucos
usuais, destacando-se o contributo de Nuno Grilo (11 golos) e João Pinto (oito), e ficando muito perto
da próxima fase da prova. O segundo jogo realiza-se no domingo, na República Checa, e face ao
verificado este sábado no pavilhão Flávio Sá Leite e com 15 golos de vantagem só uma hecatombe
impedirá o ABC de seguir em frente. Os minhotos até foram surpreendidos pela entrada em jogo do
Dukla de Praga, sobretudo com o seu guarda-redes, Tomas Petrzala, que fez um conjunto de grandes
defesas e guiou a sua equipa para uma vantagem que durou até aos 14 minutos. Houve também uma
dose de culpa própria, designadamente alguma passividade defensiva dos academistas que demorou a
ser corrigida. O equilíbrio durou sensivelmente até aos 20 minutos: Fábio Antunes voltou a colocar o
ABC na frente após rápido contra-ataque (11-10) e, a partir daí, a equipa da casa disparou e nunca
mais permitiu qualquer veleidade ao adversário. Mais agressivo a defender e veloz no ataque, o ABC
atordoou autenticamente os checos, chegando a uma diferença de seis golos aos 27 minutos,
vantagem que levaria até ao intervalo. O ABC entrou melhor na segunda parte, aumentando
rapidamente para oito golos a diferença (20-12), mas a maior distância no marcador foi de 17 golos,
alcançada pela primeira vez aos 51 minutos (38-21). Nem com menos dois jogadores em campo, o
ABC deixava de marcar e fê-lo por duas vezes, pelo inevitável Nuno Grilo, gerindo, depois, até ao
final, o resultado perante um adversário já de "braços caídos".
14/02/2015 - 17:26Os minhotos vão para o encontro da segunda mão com uma vantagem de 15
golos.O ABC fez um excelente resultado contra o Dukla de Praga
Lusa
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Andebol Outras Modalidades O ABC cilindrou os checos do Dukla Praga, por 42-27, contando com uma
grande exibição de Nuno Grilo e João Pinto, e ficou às portas dos quartos-de-final da Taça Challenge
de andebol. Na primeira mão dos oitavos-de-final, em Braga, a equipa portuguesa não deu quaisquer
hipóteses ao adversário, chegando a números poucos usuais, destacando-se o contributo de Nuno
Grilo (11 golos) e João Pinto (oito), e ficando muito perto da próxima fase da prova. O segundo jogo
realiza-se na próxima semana, na República Checa, e face ao verificado neste sábado no Pavilhão
Flávio Sá Leite só uma hecatombe impedirá o ABC de seguir em frente. Os minhotos até foram
surpreendidos pela entrada em jogo do Dukla Praga, sobretudo com o seu guarda-redes, Tomas
Petrzala, que fez um conjunto de grandes defesas e guiou a sua equipa para uma vantagem que durou
até aos 14 minutos. Houve também uma dose de culpa própria, designadamente alguma passividade
defensiva dos academistas que demorou a ser corrigida. O equilíbrio durou sensivelmente até aos 20
minutos: Fábio Antunes voltou a colocar o ABC na frente após rápido contra-ataque (11-10) e, a partir
daí, a equipa da casa disparou e nunca mais permitiu qualquer veleidade ao adversário. Mais
agressivo a defender e veloz no ataque, o ABC atordoou autenticamente os checos, chegando a uma
diferença de seis golos aos 27 minutos, vantagem que levaria até ao intervalo. O ABC entrou melhor
na segunda parte, aumentando rapidamente para oito golos a diferença (20-12), mas a maior
distância no marcador foi de 17 tentos, alcançada pela primeira vez aos 51 minutos (38-21). Nem com
menos dois jogadores em campo, o ABC deixava de marcar e fê-lo por duas vezes, pelo inevitável
Nuno Grilo, gerindo, depois, até ao final, o resultado perante um adversário já de braços caídos.
14/02/2015 - 17:41Dukla Praga perdeu por 15 golos em Braga.
Lusa
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espera dificuldades com o füchse berlim na europa O regresso às competições europeias assinala a
jornada deste fim de semana para o FC Porto (estreia-se na fase de grupos da Taça EHF depois de
falhar entrada na Champions), ABC e Benfica (ambos na Taça Challenge). É para o Dragão Caixa (18
horas), que as atenções estão viradas, com os campeões nacionais a receberem os alemães do Füchse
Berlim, uma equipa poderosa, recheada de vários internacionais. Por isso não foi difícil a Gilberto
Duarte ter uma noção bem precisa das dificuldades: "Vai ser um jogo complicado frente a uma equipa
de enorme qualidade. Mas jogamos em casa e queremos mandar", afiançou o lateral-esquerdo
portista, um dos elementos de ponta da equipa liderada por Ljubomir Obradovic e que além da
formação de Berlim terá pela frente noGrupo C o HC Vojvodina (Sérvia) e o Skjern (Dinamarca). A
formação germânica afastou na última ronda os franceses do Nantes - de Wilson Davyes - com alguma
dificuldade, mas o facto de pertencer a uma campeonato muito competitivo confere um despique
emotivo. No campeonato da Alemanha, o Füchse Berlim ocupa a 8.ª posição com 22 pontos, estando
algo distante do líder da prova, o Kiel, que tem mais 16 pontos. Em termos de principais figuras, na
turma adversária do FC Porto pontifica Petar Nenadic, lateral-esquerdo sérvio, que marcou dez golos
na última jornada do campeonato e que o ano passado alinhava no Wisla Plock, formação polaca que
defrontou o FC Porto na Champions no último ano.
, 14 fevereiro de 201508:00
Norberto santos lusa
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FC Porto vence e pressiona Benfica

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Relvado Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=5f216cd7

14-02-2015

Golo de Brahimi garante 3 pontos para os dragões frente ao V. Guimarães.
13 de Fevereiro de 2015, às 23:02
Primeiro jogo da 21ª jornada da Primeira Liga: no Dragão o FC Porto recebeu o Vitória de Guimarães.
Pelo FC Porto alinharam: Fabiano, Danilo, Maicon, Marcano e Alex Sandro; Casemiro, Herrera e Oliver;
Quaresma, Jackson e Brahimi. Do lado contrário, a equipa titular do Vitória de Guimarães constava de
Assis, Bruno Gaspar, João Afonso, Josué e Breno; Bouba, Cafú e Bernard; Alvez, Sami e Alex.
Destaque para a presença no onze visitante de Sami, emprestado pelo visitado.
Primeira parte de domínio absoluto do FC Porto, com a equipa de Lopetegui a apresentar o seu
tradicional futebol de posse e pressão alta. O Vitória sentiu muito a falta do seu jogador chave, André
André, que falhou o jogo por castigo.
Jackson Martinez abriu as hostilidades e rematou de cabeça desenquadrado aos 5 minutos e
novamente aos 9, agora de pé esquerdo. O jogo seguiu na mesma toada com ocasiões para Danilo,
Herrera, Casemiro e novamente Jackson, que aos 30 minutos calibrou melhor o remate que só foi
parado por Assis. Um minuto depois a equipa azul e branca chega ao golo por Brahimi, após bom
trabalho de Oliver no coração da área, que depois assiste o argelino e este coloca a bola na baliza
adversária com o seu pé direito. Após o golo, o FC Porto manteve o domínio, porém notou-se menor
intensidade.
Na segunda parte o Vitória equilibrou o jogo e no primeiro quarto de hora ainda assustou os dragões
e as 26000 almas presentes nas bancadas. Lopetegui mexeu no jogo, com as entradas de Tello e
Ruben Neves, e a equipa estabilizou. As melhores oportunidades de golo pertenceram mesmo ao
conjunto portuense, nomeadamente aos 76 minutos, por intermédio de Maicon, e aos 89, quando
Assis negou a estreia de sonho a Hernâni ao defender o cabeceamento do antigo pupilo de Rui Vitória,
que havia entrado escassos minutos antes.
Destaque ainda para os cartões amarelos de Casemiro, Danilo e Alex Sandro, que falham assim o
próximo jogo do campeonato, no Estádio do Bessa.
O FC Porto coloca-se com esta vitória a 1 ponto do topo da classificação, pressionando assim o
Benfica.
Gonçalo Almeida
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13-02-2015 22:18
Golo solitário de Brahimi, na primeira metade, garante triunfo ao dragão. Recorde aqui todas as
incidências do desafio.
22h20 - Final da partida, no Dragão. FC Porto a um ponto do líder Benfica, à condição.
91' - Remate de Gui, à entrada da área, para defesa atenta de Fabiano Freitas. Que perigo, no
Dragão!
90' - 3' de descontos.
89' - Assis a dois tempos! Hernâni ia colocando a bola no fundo das redes, frente à sua antiga equipa,
mas o guarda-redes negou e cedeu canto!
88' - Substituição no FC Porto: sai Quaresma, entra Hernâni. Primeiros minutos do extremo com a
camisola do FC Porto, frente à sua anterior equipa.
86' - Mais um jogador afastado do "derby" com o Boavista: Danilo vê amarelo. Casemiro e Alex
Sandro também não jogam no Bessa...
84' - Jogada estudada! Quaresma toca para o lado e Danilo dispara rasteiro, solto de marcação...
Assis defende com o pé direito e impede o 2-0.
82' - Livre indirecto na área do Vitória! Óliver isola-se, Josué corta a bola para trás e Assis amarrou-a.
Ficam as dúvidas e interpretações para todos os gostos...
82' - Substituição no Vitória de Guimarães: saída de Alex, entrada de Tomané.
79' - Amarelo para Casemiro. Falha "derby" com o Boavista. Mas, à semelhança do que sucede com
Alex Sandro, "limpa" para a recepção ao Sporting, na jornada 23 do campeonato.
77' - Uiii!!! Quaresma cobra um livre para o segundo poste, com Marcano a assistir Maicon que, ao
segundo poste, desvia ligeiramente ao lado da baliza de Assis. 2-0 à vista para o FC Porto!
76' - Jogo atípico para Casemiro: muito visado pelos jogadores do Vitória de Guimarães, vai ficando
desgastado...
74' - Substituição no Vitória: sai Bernard, entra Nassim.
72' - Amarelo para Bernard. Falta sobre Óliver, na linha de fundo...
69' - Uiiii... Cafú vê amarelo! Entrada em "slide", com a sola da bota... O médio do Vitória acerta na
bola mas acaba por projectar o brasileiro para o relvado, com grande aparato!

Página 60

67' - Amarelo para Jonathan Alvez, por falta sobre Iván Marcano.
65' - Dupla substituição no FC Porto: saídas de Brahimi e Herrera, entradas de Tello e Rúben Neves.
64' - Adeptos do FC Porto não estão a gostar nada do que estão a ver nesta segunda parte... dá a
ideia de que o dragão começa a gerir, a pensar na partida de quarta-feira, frente ao Basileia, para a
Champions...
63' - Assobios na plateia do Dragão! Recuperação de bola no meio-campo do FC Porto, com Jonathan
Alvez a assistir Bernard que, à entrada da área, remata ao lado da baliza de Fabiano Freitas...
59' - Substituição no Vitória: saída de Sami, entrada de Gui.
55' - O FC Porto parece algo perdido no terreno, perdendo, nos últimos minutos, o controlo das
operações.
53' - 26 mil espectadores no Dragão. Cerca de meia-casa, portanto. As bancadas compuseram-se.
53' - Disparo de Jonathan Alvez, para defesa atenta de Fabiano Freitas. O Vitória está melhor!
50' - Vitória reentra com outra atitude e postura, mas o FC Porto mantém-se no controlo das
operações.
46' - Lopetegui e Rui Vitória não processam alterações nos respectivos figurinos iniciais.
21h31 - Reinício da partida. Sai o Vitória.
_________________________________________________________
COMENTÁRIO: O FC Porto domina a seu bel-prazer e até justificava mais golos. Tento de Brahimi
traduz superioridade total perante um Vitória de Guimarães irreconhecível...
21h16 - Final da primeira metade, no Dragão.
45' - 1' de descontos.
43' - Cafú dispara por cima da baliza de Fabiano Freitas. Foi a primeira ocasião de golo para o Vitória!
37' - Amarelo para Bouba Saré. Entrada em "slide", de perna levantada, derrubando Casemiro.
32' - A "muralha" minhota caiu e Brahimi, de regresso à titularidade, volta a fazer o gosto ao pé.
31'
GOLO
DO
FC
PORTO!!!
GOLO!!!
GOLO!!!
GOLO!!!
GOOOOOOOOOOOOOLLOOOOOOOOOOOOOO!!! BRAHIMI!!! Que carrossel no ataque portista!!! Óliver
trabalha bem a jogada, na zona central e solta para a esquerda. Perante a saída de Assis dos postes, a
finalização do argelino é simples, tranquila e eficaz. João Afonso ainda tenta evitar o golo, em cima da
linha final, mas a bola levava selo de golo.
31' - O FC Porto já justificava a vantagem no marcador...
29' - Jackson está em noite "não"! Primeiro remate com defesa de Assis - notável - e, na sequência
da jogada, cruzamento de Quaresma e o "Cha cha cha" a desviar ao lado da baliza do Vitória.
28' - Amarelo para Alex Sandro! Primeiro amarelo do desafio e logo para um jogador que estava em
risco de exclusão. Vê amarelo e falha, por completar uma série de cartões, o "derby" frente ao
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Boavista.
25' - "Encaixa" Assis! Livre directo batido em força e em posição frontal, por Casemiro. A bola viajou
a meia-altura e o compatriota do médio do FC Porto age em conformidade!
22' - Em dois minutos, o dragão acorda!
21' - O que falha Herrera! Óliver troca os olhos a Alex e cruza para a zona de finalização, onde surge
o mexicano. O norte-americano ainda promove o movimento de cabeça, mas acerta na atmosfera...
19' - Danilo, quaseeee!!! O lateral incorpora-se bem no ataque, provoca o desequilíbrio na área e
recebe a desmarcação de Quaresma. Perante Assis, dispara cruzado e rasteiro, mas ao lado da baliza
vitoriana... mas o brasileiro estava em fora de jogo!
17' - Período turbulento para o Vitória parece ter terminado. FC Porto "adormece" e baixa o ritmo do
desafio, muito por força da estratégia assumida pelos minhotos.
13' - Vitória ainda não conseguiu um ataque organizado ou uma transição com cabeça, tronco e
membros. Fabiano Freitas é um mero espectador deste jogo, na baliza contrária à do atarefado
Assis...
12' - Assis sai dos postes a tempo! Quaresma isola Jackson, mas o guarda-redes brasileiro estava
atento à subida da sua linha defensiva e, como líbero, anulou a jogada de perigo dos portistas...
10' - Uiiii!!! João Afonso complica, à entrada da área, de forma displicente e dispara contra
Quaresma. A bola sobra para Jackson Martínez que, isolado, dispara por cima. Que ocasião
desperdiçada e que falhanço do central do Vitória...
8' - Dragão domina de forma esmagadora na posse de bola. O Vitória organiza-se bem no aspecto
defensivo e vai tentando anular as investidas adversárias...
5' - Que sufoco! Jogada de insistência total dos dragões, com Jackson a rematar, inicialmente, contra
João Afonso. Na sequência da jogada, Quaresma volta a cruzar para a área e o colombiano "penteia" a
bola directamente pela linha de fundo...
3' - FC Porto, sem surpresa, a entrar com a pressão no máximo sobre o Vitória. Vimaranenses
limitam-se a "cheirar" a bola...
1' - Noite fria, na cidade Invicta e pouco público nas bancadas do Dragão. Cerca de 15 mil
espectadores presentes no anfiteatro azul e branco...
20h30 - Pontapé de saída, no Dragão. Sai o FC Porto.
Ficha de Jogo
Primeira Liga: 21ª Jornada
Estádio do Dragão, Porto
Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve)
FC Porto
Fabiano; Danilo, Maicon, Iván Marcano e Alex Sandro; Casemiro, Herrera e Óliver Torres; Quaresma,
Jackson Martínez e Brahimi.
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Suplentes: Helton, Martins Indi, Rúben Neves, Quintero, Hernâni, Tello e Aboubakar.
Treinador: Julen Lopetegui.
Vitória de Guimarães
Assis; Bruno Gaspar, João Afonso, Josué e Breno; Bouba, Cafú e Bernard; Alex, Jonathan Alvez e
Sami.
Suplentes: Douglas, Moreno, Nassim, Tomané, Otávio, Gui e Valente.
Treinador: Rui Vitória.
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Benfica vence Dudelange e aproxima-se dos "quartos" da Taça Challenge
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Mariano Ortega, treinador da equipa de andebol do Benfica.
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
O Benfica venceu este sábado por 36-30 os luxemburgueses do Dudelange, numa partida bastante
equilibrada, e ficou mais perto de alcançar os quartos-de-final da Taça Challenge de andebol.
Em jogo da primeira mão dos oitavos de final, realizado no pavilhão da Luz, em Lisboa, Benfica e
Dudelange protagonizaram uma partida muito equilibrada, apesar da diferença de seis golos verificada
no final do encontro.
Elldy Semedo, com oito golos, e João Pais, com sete, foram os jogadores 'encarnados' que mais se
destacaram enquanto do lado da equipa luxemburguesa sobressaíram as ações ofensivas de Martin
Hummel e Malvin Patzack, com dez e sete golos, respetivamente.
O primeiro golo do jogo até foi apontado pela equipa do Dudelange, mas os 'encarnados' rapidamente
equilibraram as operações e chegaram ao final dos primeiros 30 minutos a ganhar por 22-16.
No segundo tempo, apesar da desvantagem, a equipa luxemburguesa voltou a entrar mais forte no
encontro e beneficiou de várias ocasiões para chegar ao golo, mas pecou pela ineficácia.
Ao invés, o Benfica, que jogava a um ritmo mais lento do da primeira parte, mostrou-se mais eficaz e
conseguiu manter sempre uma vantagem segura no marcador.
Nos últimos quinze minutos, o Dudelange jogou com menos um jogador, devido à expulsão de Malvin
Patzack, mas nem assim os luxemburgueses baixaram os braços, perdendo no final apenas por uma
diferença de seis golos.
As duas equipas voltam a defrontar-se no domingo, pelas 19h00, novamente no pavilhão da Luz.
14-02-2015 21:14Os "encarnados" venceram os luxemburgueses por 36-30.
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Grandes decisões passam pela Maia
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A cidade da Maia acolhe dois jogos extremamente importantes
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
Nunca o ditado popular de aplicou com tanta propriedade. De facto, e no que ao Campeonato
Fidelidade Andebol 1 diz respeito, até ao lavar dos cestos é vindima . Chegados à penúltima jornada
da fase regular ainda há muita coisa a decidir no que respeita à classificação nos oito primeiros
lugares, que dão acesso ao grupo A da fase final.
Em Guimarães - numa partida que vai contar com a presença do Senhor Secretário de Estado, Emídio
Guerreiro, e do vice-presidente da FAP, Augusto Silva, no seguimento da decisão da FAP em associarse à campanha de luta contra a violência no namoro: "Quem te ama não te agride" - defrontam-se os
dois últimos classificados. Xico Andebol (12.º) e Ginásio de Santo Tirso (11.º) já têm as suas
classificações finais definidas, mas ambas as equipas querem somar mais alguns pontos que lhes hãode ser úteis na fase final. Um jogo equilibrado em perspectiva e em que os vimaranenses têm
fundadas esperanças em rubricar a sua primeira vitória no campeonato.
A cidade da Maia acolhe dois jogos extremamente importantes no que respeita à definição da ordem
em que as equipas vão entrar na fase final e, até, de quais as formações que vão estar no grupo A.
O Águas Santas, quinto, com 40 pontos, recebe o Sporting da Horta, sétimo (39 pts.). Em teoria os
maiatos são favoritos, jogam em casa, e sabem que um triunfo é extremamente importante para a
classificação final desta fase regular. Por seu turno, o Sporting da Horta - que na última jornada
recebe o ABC/UMinho - tentará a vitória que, a acontecer, lhe permitirá dar um salto na classificação
e, inclusivé, ultrapassar o seu adversário. Mais um bom jogo no horizonte.
No Municipal da Maia, o Maia ISMAI recebe o Passos Manuel, num duelo que promete.
O Passos Manuel é nono, com 35 pontos, mais um que o Maia ISMAI. Tudo em aberto no que respeita
à possibilidade de qualquer das equipas lutar pela presença no grupo A, sendo que na útima jornada o
Passos Manuel recebe o Madeira SAD enquanto o Maia ISMAI visita o Delta Belenenses.
Estes emparelhamentos das duas últimas jornadas levam a crer que a decisão final só vai mesmo ser
conhecida na última ronda. Até lá, cada equipa vai fazer pela vida, tentando alcançar os seus
objetivos.
18.00 h. - Pav. Franc. Holanda - Xico Andebol-Gin. Santo Tirso - Fernando Costa/Diogo Teixeira
(Braga)
18.00 h. - Pav. Ág. Santas - Águas Santas Milaneza-Sp. Horta - Mário Coutinho/Ramiro Silva (Aveiro)
19.00 h. - Mun. Maia - Maia ISMAI-Passos Manuel - Daniel Martins/Roberto Martins (Leiria)
NOTA - Já se realizaram os jogos ABC/UMinho-Delta Belenenses (39-25) e FC Porto-Sporting CP (20-
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19). O jogo SL Benfica-Madeira SAD foi adiado para o dia 18 de Fevereiro.
14-02-2015 09:26As partidas Águas Santas Milaneza-Sp. Horta e Maia ISMAI-Passos Manuel podem
decidir, em definitivo, o escalonamento das equipas para a fase final.
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Brahimi regressou para salvar o Dragão
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Brahimi marcou o único golo da partida
Por João Agresapodesporto@sapo.pt
O golo do regressado Brahimi traduziu-se na vitória do FC Porto sobre o Vitória de Guimarães num
encontro fraco de futebol, que serviu para abrir a 21.ª jornada do campeonato português.
Face ao encontro em Moreira de Cónegos, Julen Lopetegui fez apenas uma alteração na equipa
titular, colocando Yacine Brahimi no lugar do espanhol Cristian Tello. O internacional pela seleção
argelina esteve ausente por estar a disputar o Campeonato das Nações Africanas. Uma substituição
que viria a ser acertada, uma vez que foi pelos pés do extremo portista que surgiu o único golo da
partida.
À passagem da meia hora, e graças à astúcia do médio Óliver Torres, Brahimi conseguiu encontrar
um buraco na defesa vitoriana e encarar o guarda-redes Assis, marcando aos 31 minutos.
Antes do golo, Jackson Martínez espreitou a baliza contrária por três vezes, aos 4', 9' e 30'. Antes do
apito inicial, o internacional colombiano recebeu o prémio de melhor jogador do mês de janeiro na I
Liga, ele que já leva 16 golos em 21 rondas.
Uma primeira parte em que os Dragões começaram bem, num ritmo acutilante, perante um Vitória de
Guimarães muito encolhido, que nunca chegou a assustar a baliza de Fabiano.
O segundo tempo foi diferente. Obrigada a correr atrás do prejuízo, a formação minhota aproveitouse das fragilidades do FC Porto, que entrou no jogo algo apático e comodista.
Julen Lopetegui não gostava do que via e por isso tirou do terreno do jogo Brahimi e Herrera. As
entradas de Tello e Rúben Neves vieram dar mais alento aos Dragões, mas sem o fulgor do primeiro
tempo.
O jogo entrou numa fase mais ríspida, com muitas faltas. Uma delas resultou na expulsão do técnico
adjunto Rui Barros. O ex-jogador do FC Porto não gostou da entrada (dura) de Cafú sobre Casemiro e
do cartão amarelo que o árbitro Nuno Almeida mostrou ao jogador do Vitória. O banco do FC Porto
queria ver um vermelho direto.
Quem não gostou desta forma agressiva de jogar por parte dos minhotos foi o técnico espanhol Julen
Lopetegui.
Com o jogo a caminhar para um final previsível, Hernâni entrou em ação para defrontar a sua antiga
equipa, ele que deu nas vistas com a camisola do Vitória de Guimarães e que recentemente se mudou
para o Dragão. Nos poucos minutos em que esteve em campo, Hernâni quase marcou de cabeça, após
cruzamento de Alex Sandro. Uma mais-valia para o plantel portista e Rui Vitória sabe isso melhor do
que ninguém.

Página 67

Uma vitória sem notas artísticas por parte do FC Porto, mas justa. Não pelo que fez dentro de campo
mas sim pelo o que o Vitória não conseguiu fazer, depois de uma primeira volta promissora.
O próximo desafio dos Dragões é no Bessa, no dérbi portuense, e não poderá contar com Danilo, Alex
Sandro e Casemiro. Contudo, estes três jogadores já estarão aptos para o clássico da 23.ª jornada
contra o Sporting.
Quanto à tabela classificativa, os azuis e brancos estão provisoriamente a um ponto do primeiro
lugar, onde mora o Benfica, que joga este domingo, em casa, contra o Vitória de Setúbal.
14-02-2015 09:09Golo do argelino valeu três importantes pontos à equipa portista.
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ABC goleia Dukla Praga e avista "quartos" da Taça Challenge
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O ABC venceu por 42-27 na primeira mão dos "oitavos".
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
O ABC de Braga "cilindrou" este sábado os checos do Dukla de Praga, por 42-27, contando com uma
grande exibição de Nuno Grilo e João Pinto, e ficou às portas dos quartos-de-final da Taça Challenge
de andebol.
Na primeira mão dos oitavos-de-final realizada este sábado em Braga, a equipa portuguesa não deu
quaisquer hipóteses ao adversário, chegando a números poucos usuais, destacando-se o contributo de
Nuno Grilo (11 golos) e João Pinto (oito), e ficando muito perto da próxima fase da prova.
O segundo jogo realiza-se no domingo, na República Checa, e face ao verificado este sábado no
pavilhão Flávio Sá Leite e com 15 golos de vantagem só uma hecatombe impedirá o ABC de seguir em
frente.
Os minhotos até foram surpreendidos pela entrada em jogo do Dukla de Praga, sobretudo com o seu
guarda-redes, Tomas Petrzala, que fez um conjunto de grandes defesas e guiou a sua equipa para
uma vantagem que durou até aos 14 minutos.
Houve também uma dose de culpa própria, designadamente alguma passividade defensiva dos
academistas que demorou a ser corrigida.
O equilíbrio durou sensivelmente até aos 20 minutos: Fábio Antunes voltou a colocar o ABC na frente
após rápido contra-ataque (11-10) e, a partir daí, a equipa da casa 'disparou' e nunca mais permitiu
qualquer veleidade ao adversário.
Mais agressivo a defender e veloz no ataque, o ABC 'atordoou' autenticamente os checos, chegando a
uma diferença de seis golos aos 27 minutos, vantagem que levaria até ao intervalo.
O ABC entrou melhor na segunda parte, aumentando rapidamente para oito golos a diferença (2012), mas a maior distância no marcador foi de 17 tentos, alcançada pela primeira vez aos 51 minutos
(38-21).
Nem com menos dois jogadores em campo o ABC deixava de marcar e fê-lo por duas vezes, pelo
inevitável Nuno Grilo, gerindo, depois, até ao final, o resultado perante um adversário já de "braços
caídos".
14-02-2015 17:16Só uma hecatombe impedirá o ABC de seguir em frente.
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Brahimi resolve no Dragão
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03:31 . CM Por Correio da Manhã Acompanhou o FC Porto - Vitória de Guimarães?Em época de
Carnaval, o FC Porto não alinhou no espírito de festa e recusou-se a brincadeiras próprias do Entrudo.
Não foi sequer um dragão de folias (na 1ª parte) aquele que derrotou o V. Guimarães (1-0) e apertou
o cerco na perseguição ao Benfica na liderança da Liga - os dragões estão a um ponto das águias, mas
com um jogo a mais. E por falar numa quadra sem tolerância de ponto, o Dragão também não esteve
pelos ajustes com tolerâncias de pontos. Venceu com clareza e justiça. O domínio teve expressão no
golo de Brahimi (regresso à titularidade), pouco depois dos 30'.Antes, já estava bem claro quem mais
queria vencer e quem tinha melhores argumentos. O protagonismo de Óliver, Quaresma e Jackson só
não se espelhou mais cedo no marcador porque o guarda-redes Assis e alguma cerimónia dos
atacantes portistas retardaram o óbvio. Mas quando Óliver descobriu Brahimi e o isolou aos 31' para o
argelino marcar na esquerda, percebia-se que o golo era a única formalidade que faltava na
superioridade dos dragões. Dos vimaranenses, em 45', só se viu um remate de Cafú. No 2º tempo, o
V. Guimarães até conseguiu estender-se mais no campo todo e entrou bem, enquanto o FC Porto foi
entrando num estranho adormecimento, face à magra vantagem. Chegaram a ouvir-se assobios e
Lopetegui lançou Tello e Rúben Neves, para renderem Herrera e Brahimi (já em sub-rendimento).
Maicon, Danilo e Hernâni perdoaram o 2-0 (bem Assis), numa vitória justa, mas com altos e baixos.
03:31 . CM
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Gilberto Duarte: «Vai ser um jogo complicado»
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08:00 . Record Por Norberto santos - Record O regresso às competições europeias assinala a jornada
deste fim de semana para o FC Porto (estreia-se na fase de grupos da Taça EHF depois de falhar
entrada na Champions), ABC e Benfica (ambos na Taça Challenge). É para o Dragão Caixa (18 horas),
que as atenções estão viradas, com os campeões nacionais a receberem os alemães do Füchse Berlim,
uma equipa poderosa, recheada de vários internacionais. Por isso não foi difícil a Gilberto Duarte ter
uma noção bem precisa das dificuldades: "Vai ser um jogo complicado frente a uma equipa de enorme
qualidade. Mas jogamos em casa e queremos mandar", afiançou o lateral-esquerdo portista, um dos
elementos de ponta da equipa liderada por Ljubomir Obradovic e que além da formação de Berlim terá
pela frente noGrupo C o HC Vojvodina (Sérvia) e o Skjern (Dinamarca).A formação germânica afastou
na última ronda os franceses do Nantes - de Wilson Davyes - com alguma dificuldade, mas o facto de
pertencer a uma campeonato muito competitivo confere um despique emotivo. No campeonato da
Alemanha, o Füchse Berlim ocupa a 8.ª posição com 22 pontos, estando algo distante do líder da
prova, o Kiel, que tem mais 16 pontos.Em termos de principais figuras, na turma adversária do FC
Porto pontifica Petar Nenadic, lateral-esquerdo sérvio, que marcou dez golos na última jornada do
campeonato e que o ano passado alinhava no Wisla Plock, formação polaca que defrontou o FC Porto
na Champions no último ano.
08:00 . Record
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FC Porto vence Guimarães e fica a um ponto do Benfica - ZAP
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Desporto FC Porto, Futebol d.r. FCPorto / Facebook O FC Porto ficou hoje a um ponto do líder Benfica,
após receber e vencer 1-0 o Vitória de Guimarães, em jogo da 21.ª jornada da Primeira Liga que podia
ter resolvido mais cedo. Um golo solitário de Brahimi, aos 31 minutos, valeu os três pontos ao
conjunto do espanhol Julen Lopetegui, formação que, até ao intervalo, realizou uma das melhores
exibições da época, com posse, ritmo e criatividade, pecando na hora de bater o inspirado Assis.
Empenhado em resolver cedo, para se poupar o jogo de quarta-feira para a Liga dos Campeões, frente
ao Basileia, o FC Porto arrancou com meia hora do seu melhor futebol esta época. Sem deixar o
adversário respirar, o colombiano Jackson Martinez foi o principal perdulário, desperdiçando cinco
situações, algo invulgar na sua habitual eficiência, enquanto o brasileiro Danilo (19) e o mexicano
Herrera (21) também desaproveitaram e impacientavam a bancada. O golo surgiu aos 31, com o
colombiano a ganhar de cabeça e o espanhol Óliver a tocar para Brahimi, que esperou a saída do
guarda-redes para atirar para fora do seu alcance. O Vitória de Guimarães não conseguia libertar-se
da pressão alta adversária e só por uma vez assustou, com disparo de Cafú (45) que saiu por cima. Os
pupilos de Rui Vitória surgiram transfigurados na etapa complementar, com atitude mais competitiva
e, finalmente, a visar a baliza de Fabiano, agora bem mais atento, aproveitando um FC Porto com
menos ritmo. A menor consistência do futebol dos `dragões' - atenuada com Ruben Neves no lugar de
Herrera - alimentava a ilusão vitoriana, mas a verdade é que a baliza dos anfitriões não passou por
qualquer situação de verdadeiro apuro, apesar da ameaça. Aos 77, Maicon, de cabeça, falhou na
pequena área o que parecia o tento que poderia sentenciar a partida, aos 83, Assis negou com os pés
o golo a Danilo, em livre indireto dentro da área e, aos 87, o ex-vitoriano Hernâni estreou-se pelo seu
novo clube, tendo, dois minutos depois, visto Assis negar-lhe o golo. Futebol 365
13 Fevereiro, 2015
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José Luís Nogueira

“Somos os favoritos a vencer
esta época a Taça Challenge”

“Queremos
o apoio de todos
os bracarenses”

MORAL EM ALTA na ‘catedral do andebol’ para a recepção aos checos do Dukla de Praga. Quatro anos
depois, o ABC/UMinho está de volta às provas europeias e com toda a energia. Técnico Carlos Resende
assume o total favoritismo para o jogo de amanhã da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Taça Challenge.
ANDEBOL
| Miguel Machado |

O ABC/UMinho já está em contagem decrescente para o regresso às competições europeias. A
Equipa bracarense recebe, amanhã, o Dukla de Praga, da República Checa, em partida da primeira ‘mão’ dos oitavos-de-final
da Taça Challenge, e o objectivo
dos pupilos de Carlos Resende
só passa pela vitória. De preferência com nota artística e com o
pavilhão Flávio Sá Leite a arrebentar pelas costuras, a fazer
lembrar os velhos tempos da
‘catedral do andebol’.
Com a moral em alta e os olhos
colocados na conquista do troféu, a fasquia para este desafio
europeu não podia estar mais
elevada, como assume, com todas as letras, o treinador do
ABC/UMinho, Carlos Resende.
“Vamos defrontar uma equipa
com alguma qualidade, mas somos favoritos. O Dukla é uma
equipa muito semelhante à nossa, defende de forma parecida, é
bem organizada, mas está perfeitamente ao nosso alcance. Somos favoritos a vencer não só
esta eliminatória, como todos os
jogos desta competição. Pelo
que vimos dos nossos adversários, estamos muito optimistas.
O nosso objectivo é ganhar esta
Taça Challenge”, afirmou ontem
com determinação o técnico dos
academistas na antevisão.

Depois de quatro anos afastado
da Europa, o ABC/UMinho está
de volta às competições internacionais, “com ambição renovada”, e o presidente José Luís Nogueira conta com o apoio dos
associados e adeptos bracarenses em geral neste momento histórico. Dirigente pede mesmo
aos bracarenses para encheram,
amanhã, o pavilhão Flávio Sá
Leite, na recepção aos checos do
Dukla de Praga.
“Vamos oferecer um grande espectáculo à cidade e queremos
encher o pavilhão. Queremos
que o Sá Leite volte a ser a catedral do andebol. Nesse sentido
apelamos aos bracarenses para
que nos venham apoiar, porque
esta equipa merece e queremos
chegar o mais longe possível.
Distribuimos bilhetes pelas escolas do concelho e contamos
também com os estudantes do
nosso parceiro da Universidade
do Minho. Este é um jogo especial para nós e com o apoio dos
nossos adeptos é mais fácil ganhar”, afirmou, com entusiasmo,
o presidente do ABC.

ROSA SANTOS

Carlos Resende (treinador), José Luís Nogueira (presidente) e Nuno Grilo no lançamento do jogo europeu com o Dukla de Praga

Carlos Resende tem o
plantel do ABC na máxima
força e motivação para o
jogo de amanhã (15 horas)
com o Dukla de Praga.
Carlos Resende tem o plantel
do ABC/UMinho na máxima
força para a recepção aos checos
e a ideia é conseguir um bom resultado que permita ir com tranquilidade à República Checa, na
próxima semana, para o encontro da segunda mão da elimina-

tória. E um bom resultado para
Resende “é vencer”.
“Pela minha experiências nestas provas, um bom resultado é
sempre vencer. E neste caso queremos vencer os dois jogos. Independentemente do resultado
deste primeiro jogo, teremos
sempre que ir confirmar o apuramento a Praga com outra vitória”, realçou o técnico.
Quatro anos depois, os bracarenses estão de volta à Europa e
com ambição renovada. Carlos
Resende afirma que gostava de

ver um pavilhão cheio neste “jogo especial” e “com grande simbolismo” para o ABC.
“O público é sempre o melhor
jogador que podemos ter neste
jogo. Conto com os bracarenses
não só para este, como para os
quartos-de-final da Taça de Portugal e para os jogos do play-off
do campeonato. Queremos títulos esta época e também queremos elevar o bom nome da cidade. Este é para a Europa e sabemos da nossa responsabilidade”,
frisou Carlos Resende.

Checos chegam hoje

Dukla de Praga faz
treino de adaptação
às 16h00 no Sá Leite
Equipa checa viaja hoje de manhã para Portugal. A chegada a
Braga está prevista para o final
da manhã. À tarde, pelas 16 horas, o plantel do Dukla de Praga
vai fazer o habitual treino de
adaptação à iluminação e piso
do pavilhão do ABC.
O grande duelo é amanhã, às
15 horas.
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O ABC/UMinho já está em contagem decrescente para o regresso às competições europeias. A Equipa
bracarense recebe, amanhã, o Dukla de Praga, da República Checa, em partida da primeira 'mão' dos
oitavos-de-final da Taça Challenge, e o objectivo dos pupilos de Carlos Resende só passa pela vitória.
De preferência com nota artística e com o pavilhão Flávio Sá Leite a arrebentar pelas costuras, a fazer
lembrar os velhos tempos da 'catedral do andebol'.
Com a moral em alta e os olhos colocados na conquista do troféu, a fasquia para este desafio europeu
não podia estar mais elevada, como assume, com todas as letras, o treinador do ABC/UMinho, Carlos
Resende.
"Vamos defrontar uma equipa com alguma qualidade, mas somos favoritos. O Dukla é uma equipa
muito semelhante à nossa, defende de forma parecida, é bem organizada, mas está perfeitamente ao
nosso alcance. Somos favoritos a vencer não só esta eliminatória, como todos os jogos desta
competição. Pelo que vimos dos nossos adversários, estamos muito optimistas. O nosso objectivo é
ganhar esta Taça Challenge", afirmou ontem com determinação o técnico dos academistas na
antevisão.
Carlos Resende tem o plantel do ABC/UMinho na máxima força para a recepção aos checos e a ideia é
conseguir um bom resultado que permita ir com tranquilidade à República Checa, na próxima semana,
para o encontro da segunda mão da eliminatória. E um bom resultado para Resende "é vencer".
"Pela minha experiências nestas provas, um bom resultado é sempre vencer. E neste caso queremos
vencer os dois jogos. Independentemente do resultado deste primeiro jogo, teremos sempre que ir
confirmar o apuramento a Praga com outra vitória", realçou o técnico.
Quatro anos depois, os bracarenses estão de volta à Europa e com ambição renovada. Carlos
Resende afirma que gostava de ver um pavilhão cheio neste "jogo especial" e "com grande
simbolismo" para o ABC.
"O público é sempre o melhor jogador que podemos ter neste jogo. Conto com os bracarenses não só
para este, como para os quartos-de-final da Taça de Portugal e para os jogos do play-off do
campeonato. Queremos títulos esta época e também queremos elevar o bom nome da cidade. Este é
para a Europa e sabe- mos da nossa responsabilidade", frisou Carlos Resende.
Miguel Machado
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ANDEBOL
3.ª Divisão Nacional
- Zona Aveiro e Viseu
10.ª Jornada
Hoje ACD Monte-Estarreja Andebol Clube, 616
ADEF Carregal do Sal-Académico de Viseu e Sporting Clube de Espinho-Beira Mar.

2.ª Divisão Nacional de Juvenis
Zona Aveiro e Viseu
18.ª Jornada
Amanhã CAI Conceição-Associação Atlética de
Avanca, CD S.Paio Oleiros-lhavo Andebol Clube,
Águeda Andebol Clube-Clube Desportivo da Pateira
e CD Feirense "B"-ABC Nelas.
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Hóquei Clube de Grândola
Os iniciados, juvenis e juniores do Hóquei Clube de Grândola vão disputar os respetivos campeonatos
nacionais, em todos os casos enquadrados na Zona D e tendo como adversários comuns aos diversos
escalões o Sporting, Benfica e Oeiras e Paço d'Arcos. O Vasco da Gama disputará o Nacional de
Iniciados na série do Grândola.
Basquetebol nacional
O Beja Basket Clube joga amanhã, pelas 18 e 30 horas, em Ferragudo, a partida referente ? 17.ª
jornada do Campeonato Nacional de Basquetebol da 1.ª Divisão Masculina. Na última jornada os
bejenses venceram o CAB Grândola, em Beja, por 71/41.
Hóquei em patins 3.ª Divisão
(17.ª jornada): Campo Ourique--Estremoz, 8-0; Tojal-CP Beja, 5-1; Parede-Marítimo, 6-3; Portimão-Cascais, 4-12; castrense-Santiago, 7-4; Sp. Torres-Murches, 5-1. Líder: Campo Ourique, 46 pontos;
7.º castrense, 21; 10.º Santiago, 14; 11.º CP Beja, 12. Próxima jornada (22/2): EstremozBoliqueime; CP Beja- -Campo Ourique; Santiago-Portimão; Murches-castrense.
Hóquei em patins 2.ª Divisão
(18.ª jornada): Sintra--Marítimo, 7-3; Vasco Gama-Oeiras, 3-2; Tomar-Grândola, 7-3; SalesianaAlcobacense, 4-0; Nafarros-Entroncamento, 9-3; Biblioteca-Física, 3-7; Benfica B-Alenquer, 4-2.
Líder: Física, 43 pontos; 3.º Grândola, 36; 11.º Vasco Gama, 18. Próxima jornada (21/2): GrândolaSalesiana; Marítimo-Vasco Gama.
Voleibol nacional
O Moura Vólei Clube foi derrotado (3/0) na Marinha Grande (com o Sport Operário Marinhense) na
última jornada do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, falhando assim a qualificação para a fase final
da prova. A equipa alentejana classificou-se no 3.º lugar, atrás do CN Ginástica (líder da Zona Sul) e
do SO Marinhense.
Andebol nacional juvenis
(10.ª jornada): Costa d'Oiro-Évora, 29-17; Zona Azul--Redondo, 35-15; Albufeira-CCP Serpa, 19-21.
Classificação: 1.º CCP Serpa, 25 pontos; 2.º Costa d'Oiro, 24; 3.º Évora, 23; 4.º Zona Azul, 22; 5.º
Albufeira, 16; 6.º Redondo, 10. O Centro de Cultura Popular de Serpa qualificou-se para a fase final do
campeonato.
Andebol?3.ª Divisão
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Disputa-se amanhã a sexta e última jornada da 1.ª fase do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, em
seniores masculinos (1.ª fase Zona 6), com os seguintes jogos: Redondo-Lagos-Zona Azul-CCP Serpa.
A Zona Azul já garantiu o apuramento, a segunda equipa a seguir para a fase final sairá do jogo que
se realiza na vila do Redondo.
Andebol nacional juvenis
(10.ª jornada): Costa d'Oiro-Évora, 29-17; Zona Azul--Redondo, 35-15; Albufeira-CCP Serpa, 19-21.
Classificação: 1.º CCP Serpa, 25 pontos; 2.º Costa d'Oiro, 24; 3.º Évora, 23; 4.º Zona Azul, 22; 5.º
Albufeira, 16; 6.º Redondo, 10. O Centro de Cultura Popular de Serpa qualificou-se para a fase final do
campeonato.
Andebol nacional iniciados
(6.ª jornada): Zona Azul-Évora B, 46-26; Évora A-CCP Serpa, 25-17. Classificação: 1.º Évora A, 16
pontos; 2.º CCP Serpa, 14; 3.º Zona Azul, 12; 4.º Évora B, seis. O Évora Andebol Clube A e o CCP
Serpa apuraram-se para a fase final do campeonato.
Sorteios na AFBeja
A Associação de Futebol de Beja agendou para o próximo dia 18 (19 horas) a realização do sorteio da
2.ª fase do Campeonato Distrital da 2.ª Divisão, competição que será disputada pelas equipas do
Santaclarense, Penedo Gordo, Desportivo de Beja e Alvorada. Na mesma altura será sorteada a Taça
de Honra da 2.ª Divisão.
Atletismo em Entradas
O 2.º Grande Prémio de Atletismo "Entrudanças??, competição organizada pela Junta de Freguesia de
Entradas, realiza-se no próximo domingo, com início marcado para as 10 horas. Trata-se de uma
prova aberta a atletas populares e federados, de todos os escalões, a disputar num circuito urbano
com distâncias entre os 400 e os 8000 metros.
Futsal distrital
Ferreirense-NS Moura, 5-4; CD Beja-Leões Almodôvar, 2-7; Alvito-Ourique, 3-3; Vasco Gama-Luzerna, 2-2; Barrancos-Alcoforado, 2-8. Líder: Baronia, 33 pontos. Próxima jornada (13/2): LeõesNS Moura; Ourique-CD Beja; Baronia-Alvito; Luzerna-CB castro Verde; Barrancos-Ferreirense.
Benfica joga em Sines
O Hóquei Clube Vasco da Gama, de Sines, única equipa do Alentejo que ainda está presente na Taça
de Portugal em hóquei em patins, recebe amanhã, pelas 18 horas, no pavilhão municipal da cidade de
Sines, a formação principal do Sport Lisboa e Benfica
Nacional de infantis
O Clube de Patinagem de Beja já conhece os adversários com quem disputará o Campeonato Nacional
de Sub/13 em hóquei em patins. A equipa bejense ficou agrupada na Zona D, com as equipas do
Sporting, Benfica, Oeiras, Paço d'Arcos e Hóquei de Portimão.
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ABC RECEBE AMANHÃ O DUKLA PARA A TAÇA CHALLENGE

«Queremos chegar à final
e ganhá-la»
DR

ABC
recebe aman
hã
o Dukla de Pr
aga,
às 15h00,
no Pavilhão Fl
ávio
Sá Leite
Carlos Resende, João Luís Nogueira e Nuno Grilo

LUÍS FILIPE SILVA

O técnico do ABC, Carlos Resende, admitiu ontem que a ambição dos
academistas neste seu regresso às competições europeias passa por procurar
vencer a Taça Challenge.
Carlos Resende, que falava na conferência de imprensa que serviu para an-

tever o jogo de amanhã, foi
mais longe do que o presidente João Luís Nogueira que apontou a final da
prova como meta. «O nosso objetivo não é ganhar
dois ou três jogos e chegar
à final, é mesmo ganhar a
competição. E para a ganhar há que vencer quatro
adversários», disse o treinador que assumiu igual-

mente o favoritismo nesta
ronda, frente ao Dukla de
Praga, da República Checa. «Tem um sistema defensivo muito próximo do
nosso, que é o 5x1. É uma
equipa organizada, mas
que está perfeitamente ao
nosso alcance».
Para o treinador, o importante mesmo será ganhar o jogo de amanhã, às

15h00, sendo a diferença
de golos relegada para segundo plano. «Numa competição europeia nunca sabemos qual é o bom resultado.
Ganhar é bom, por muitos seria melhor, mas nunca será suficiente».

«Público será o nosso
melhor jogador»
Carlos Resende pede
ainda o apoio do público
para este jogo e pede uma
enchente à boa maneira de
antigamente. «Diria que o
público será o melhor jogador que poderíamos ter.
A verdade é esta. Venham ver porque jogamos
bem e damos um bom espetáculo desportivo», sublinhou.

JOÃO LUÍS NOGUEIRA PEDE APOIO À CIDADE
«Encham o pavilhão!»
O presidente do ABC/UMinho, João Luís Nogueira,
compareceu ontem na conferência de imprensa que
serviu de antevisão do jogo europeu de amanhã ao
lado do técnico Carlos Resende e do atleta Nuno
Grilo, para pedir casa cheia frente ao Dukla de
Praga. «É a ambição renovada do ABC Por isso
mesmo, estou hoje (ontem) aqui com o Carlos
Resende e com o Nuno, exatamente para fazer
um apelo aos bracarenses e aos academistas para
que sábado (amanhã) compareçam em força no
pavilhão, pois vamos oferecer um grande espetáculo
à cidade. Vamos voltar à Europa.Queríamos iniciar
com o pé direito e por isso queríamos encher o
pavilhão», frisou.
Para este jogo, o público paga oito euros e o
ingresso é válido para o primeiro jogo do play-off
do campeonato, ao passo que sócios do ABC e
SC Braga desembolsam 5 euros para assistir ao
regresso dos academistas aos palcos das competições europeias».

Dukla chega hoje a Braga
e treina às 16h00 no Sá Leite
A comitiva do Dukla de Praga chega hoje a Braga
por volta das 12h00 e às 16h00 treina no Pavilhão
Flávio Sá Leite, local onde amanhã, às 15h00, se
jogará a partida relativa à 1.ª mão dos oitavos de
final da Taça Challenge.
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• ABC prepara jogo com Dukla de Praga
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FUTEBOL
• I Liga, 21.ª jornada, FC Porto-Vitória de
Guimarães, às 20:30 no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de Nuno
Almeida, do Algarve e transmissão na
Sporttv1.
• Treino do Marítimo, às 10:00 em Santo
António.
• Treino do Nacional, às 15:30 na Choupana, antecedido de conferência de imprensa.
• Treino do Marítimo B, às 08:45 em

Tiragem: 14900

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 19,06 x 6,41 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Santo António, seguido de conferência de
imprensa. Viagem à tarde para o Porto.
ANDEBOL
• XXVII Torneio AAM (juvenis femininos),
1.ª jornada; AA Madeira-AA Lisboa (18:30)
e AA Porto-Sports Madeira (20:30), ambos
no pavilhão do Funchal.
TÉNIS DE MESA
• Madeirense Marcos Freitas participa até
domingo no Open Internacional do Kuwait,
segunda prova do Circuito Profissional
(World Tour) da Federação Internacional

de Ténis de Mesa (ITTF), na cidade do Kuwait (Kuwait).
TRAIL
• Apresentação da 1.ª prova do Circuito
de Trail Running Madeira 2015, o Ultra
Trail de São Vicente e Porto Moniz - com
provas enas distãncias de 44, 21 e 11 quilómetros -, que irá decorrer amanhã, organizado pelo Clube de Montanha do
Funchal (CMOF), às 18h30, no Auditório
do Centro de Formação Agrária de São Vicente, Pé do Passo - Vila.
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DR

XXVII Torneio Aniversário
arranca hoje no Funchal
David Spranger
davidspranger@jornadamadeira.pt

Arranca hoje o XXVII Torneio Aniversário organizado pela Associação
da Madeira de Andebol, destinado ao
escalão juvenis / juniores femininos.
No primeiro caso, participam as seleções representativas de Madeira, Lisboa e Porto, sendo o quarteto completado com a equipa de juniores do
Sports Madeira.
A prova será disputada a uma só
volta, com todos os jogos a terem lugar
no Pavilhão do Funchal, sendo a jornada inaugural está, então, agendada
para esta tarde / noite, com o seguinte
programa: AA Madeira - AA Lisboa
(18h30) e AA Porto - CS Madeira
(20h30).
Amanhã, terá lugar a segunda jornada, com a AA Lisboa a defrontar o CS
Madeira, pelas 15h30, e a AA Madeira
a "receber" a AA Porto, às 17h30.
No domingo, fecha a competição
com a derradeira ronda, defrontandose às 15h30 AA Porto e AA Lisboa, com
o confronto entre as duas equipas madeirenses (CS Madeira e AA Madeira),
às 17h30, a encerrar o torneio. Depois,
pelas 19h30 realiza-se a cerimónia de
entrega de prémios, seguindo-se, no

Seleção de juvenis femininos que represneta a Madeira no Torneio da Associação.

PROGRAMA DE HOJE DO TORNEIO
DE ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO
DE ANDEBOL DA MADEIRA, COM
JOGOS NO PAVILHÃO DO FUNCHAL:
18H30 AA MADEIRA - AA LISBOA
20H30 AA PORTO - CS MADEIRA

Amazónia Bar, um jantar de convívio.
Entretanto, amanhã terá lugar o primeiro módulo do XXV Clinic. Será no
Auditório da Escola Dr. Horácio Bento
Gouveia, entre as 10 e as 13 horas, subordinada ao tema " Prevenção da Toxicodependência no Desporto", tendo
como preletor Nélson Carvalho.
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Passo um: check. O FC Porto entrou com o pé direito num ciclo que muitos adivinham como decisivo
para a disputa do campeonato. Vitória sobre o V. Guimarães por 1-0, um resultado curto face ao que
se viu em campo, sobretudo até ao intervalo. O FC Porto não chegou, verdadeiramente, a sofrer,
porque manteve, quase sempre, o controlo do encontro, mas ficou a dever a si próprio um resultado
mais folgado. Entre outros motivos, porque a diferença entre as duas equipas nos primeiros 45
minutos foi gigante. O FC Porto teve pela frente um Vitória encolhido, que praticamente não rematou
nesse período. Dominou. Jogou a seu bel-prazer, com nota artística a espaços. Só marcou um golo e
esse foi o seu pecado. Produziu futebol para mais e desceu para o descanso com a ideia de que o rival
pouco fizera para continuar tão perto de somar um ponto. O golo, esse, foi marcado por Brahimi,
novidade no onze de Lopetegui, que apenas fez uma troca em relação a Moreira de Cónegos: entrou o
argelino, saiu Tello. A inteligência de Oliver vale meio golo, rodando no coração da área e entregando
a Brahimi que encarou Assis e colocou a bola pelo buraco da agulha. Justiça no marcador à meia hora
de jogo. Antes, já Jackson desperdiçara um par de lances para marcar, em minutos constantes de
pressão portista. O V. Guimarães tinha imensa dificuldade para passar a linha de meio campo.
Rematar, então, era uma utopia. Foi Cafu, com um tiro por cima já na reta final do primeiro tempo, a
mostrar que era possível ver baliza. FC Porto adormece e só acorda quando Lopetegui mexe O início
da segunda parte foi a pior fase do jogo do FC Porto. Lento, previsível, a dar a ideia de algum
comodismo. O Vitória percebeu e cresceu. Rui Vitória empurrou as linhas e deu ordem para tentar algo
mais. Afinal, se a equipa sobrevivera à pressão da primeira parte só com um golo encaixado, poderia
fazer mais frente a este FC Porto mais amorfo. Faltou ser, verdadeiramente, perigoso, pese a
intenção. Isto porque Lopetegui viu o mesmo e quando Brahimi perdeu uma bola possibilitando um
contra-ataque perigoso ao Vitória, que Bouba desperdiçou com remate fraco, esgotou a paciência e
quis acabar com aquele FC Porto. Tirou, precisamente, o argelino e também Herrera, lançando Tello e
Ruben Neves. O FC Porto espevitou. Sem a euforia da primeira metade, é certo, mas foi mais vivaço.
O jogo ficou mais duro, também, o que não ajudou. Cafu, por exemplo, poderia muito bem ter sido
expulso numa entrada arrepiante, de sola, sobre Casemiro, que Nuno Almeida contemplou com
amarelo. O próprio Casemiro viu, mais tarde, o amarelo que o tira do dérbi com o Boavista, que
também já não tinha Alex Sandro e, depois, Danilo, todos pelo mesmo motivo. O árbitro voltou a ser
protagonista nos últimos dez minutos, quando considerou que um corte de carrinho de Josué, foi um
atraso para Assis que, também é certo, poderia ter evitado o risco. O livre, contudo, acabou nos pés
do guardião, após remate de Danilo. Foi assim muitas vezez: Assis foi o melhor esta noite, mantendo
a equipa ligada ao resultado. Até ao final, houve tempo para estrear Hernâni, que ficou muito perto de
marcar, de cabeça, após centro de Alex Sandro, e nada mais. Vitória confirmada e missão cumprida
para o FC Porto. O Benfica está a um ponto, embora à condição. Mas a tarefa portista para esta ronda
está consumada: vencer. Agora é ver no que dá, com a certeza que tudo o que for inesperado será
lucro.
há 14 minutos
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O FC Porto recebeu e venceu esta noite o Vitória de Guimarães. O único tento da partida foi apontado
por Brahimi à passagem do minuto 32. Com este resultado, a formação orientada por Julen Lopetegui
mantém a pressão ao líder Benfica, que fica obrigado a ganhar caso não queira ficar a apenas um
ponto dos portistas. Resumo da partida: PUB Num jogo onde o FC Porto estava praticamente obrigado
a vencer, os pupilos de Lopetegui demonstraram sempre mais vontade de alcançar os três pontos do
que o seu adversário. Para a partida desta noite, o treinador espanhol apostou na inclusão no onze
inicial de Brahimi e logrou em ter sucesso. É que depois de uma boa jogada de envolvimento do
ataque portista, depois de um bom passe de Oliver no centro da área, o argelino fez o único tento do
jogo à passagem do minuto 32. Na segunda parte, o jogo foi disputado a ritmo mais lento, com a
equipa da casa algo desligada, mas sempre com o jogo controlado. Destaque ainda para a estreia do
ex-vimaranense Hernâni com a camisola do FC Porto. Os portistas têm agora 49 pontos, ficam a um
do Benfica, e deixam o Sporting a seis. Acompanhamento da partida: 90' - Final do encontro no
Estádio do Dragão. Um golo solitário do regressado Brahimi, apontado aos 32', fez o resultado final.
Os portistas foram mais fortes que o seu adversário e justificou inteiramente a conquista dos três
pontos. 75' - Depois de uma primeira parte com um FC Porto mais pressionante e que justificaria,
talvez, um resultado mais volumoso, os pupilos de Lopetegui não têm conseguido pôr em campo o seu
melhor futebol e estão com dificuldades para marcar o tento da tranquilidade. 65' - Depois do
intervalo a partida ficou mais 'morna'. O FC Porto parece ter voltado da pausa dos primeiros 45
minutos mais relaxado e o Vitória de Guimarães mantém a toada da primeira parte: esperar pelo erro
adversário. Das bancadas começam a chegar os primeiros sinais de desagrado, com os adeptos a
assobiar a equipa da casa. 46' - Recomeça o encontro no Porto. Os pupilos de Julen Lopetegui estão
em vantagem no marcador, fruto de um golo do argelino Brahimi aos 32 minutos. 45' - Intervalo no
Estádio do Dragão. O FC Porto que, diga-se, foi sempre mais forte que o seu adversário durante o
primeiro tempo, vai para intervalo a vencer. O regressado Brahimi fez o primeiro tento da partida aos
32 minutos. Fique connosco para a segunda parte. 32 - Marca o FC Porto. O regressado Brahimi dá
vantagem à equipa da casa. Depois de muitas 'ameaças' o FC Porto fez o primeiro do encontro. O
Vitória de Guimarães ainda não conseguiu incomodar Fabiano e os portistas já justificavam o golo. 15'
- Os primeiros 15 minutos da partida estão a ser disputados a bom ritmo, com a equipa da casa a ter
a iniciativa de jogo. Os dragões têm tentado chegar à área adversária pelas alas, mas os
vimaranenses estão bem organizados e têm conseguido resistir às incursões adversárias. 0' - Já rola a
bola no estádio do Dragão. Antevisão: A jornada inaugural da 21ª jornada da I Liga abre com jogo
'grande'. O FC Porto recebe o Vitória de Guimarães e está obrigado a vencer os visitantes caso não
queira atrasar-se na corrida pelo título. No onze titular dos 'dragões', destaque para a inclusão de
Brahimi no onze titular de Julen Lopetegui. O argelino, regressado da CAN, ocupará o lugar que
durante as últimas jornadas estava à responsabilidade de Tello. Relembre-se que as duas equipas
estão separadas por 10 pontos, sendo que os 'dragões' são segundos no campeonato (46 pontos) e os
vimaranenses ocupam o 5º posto. Veja aqui os escolhidos pelos dois treinadores: FC Porto: Fabiano;
Danilo, Maicon, Marcano e Alex Sandro; Casemiro, Óliver e Herrera; Quaresma, Jackson e Brahimi V.
Guimarães: Assis, Bruno Gaspar, João Afonso, Josué e Breno; Bouba, Cafú e Bernard; Jonatan Alvez,
Sami e Alex
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Brahimi e Óliver Torres celebram golo do FC Porto
Por João Agresapodesporto@sapo.pt
O FC Porto venceu, esta sexta-feira, o Vitória de Guimarães por 1-0, em jogo de abertura da 21.ª
jornada da I Liga, disputado no Estádio do Dragão. Brahimi marcou o único golo da partida, colocando
o FC Porto, à condição, a um ponto do primeiro lugar.
Quanto à equipa titular portista, Yacine Brahimi foi titular, juntando-se a Quaresma e Jackson no
ataque. O centro da defesa foi composto por Maicon e Marcano, ficando Martins Indi no banco, e
Evandro foi para a bancada.
Pouco antes do apito inicial, Jackson Martínez recebeu no relvado o prémio de melhor jogador do mês
de janeiro. O internacional colombiano é, até à data, o melhor marcador do campeonato português
com 16 golos em 20 jornadas e, recentemente, foi o autor do golo número 5 mil dos Dragões em
jogos da principal competição em Portugal.
O jogo começou com um FC Porto muito insistente, nomeadamente Jackson Martínez, que contou
com quatro excelentes oportunidades para marcar.
Mas o colombiano deixou essa tarefa para Yacine Brahimi. Aos 31 minutos, Oliver assistiu o argelino
na área e este rematou cruzado e colocado, fora do alcance de Assis, inaugurando o marcador, sendo
este o único tento da primeira parte.
A pressão constante do FC Porto asfixiou o Vitória de Guimarães, que quase não se viu nos primeiros
45 minutos.
O segundo tempo começou com um Vitória de Guimarães mais atrevido, perante um FC Porto que
teve dificuldades em fazer passar a bola entre os jogadores.
Perante este cenário, Julen Lopetegui procedeu a duas substituições ao mesmo tempo. Tello e Rúben
Neves entraram para ocupar os lugares de Brahimi e Herrera respetivamente.
Aos 69 minutos originou-se o lance mais polémico da partida. Ao tentar jogar a bola, Cafú fez uma
entrada dura sobre Casemiro e derrubou o brasileiro. O árbitro Nuno Almeida mostrou o cartão
amarelo ao jogador do Vitória, originando muitos protestos no banco dos azuis e brancos, acabando
na expulsão do técnico adjunto Rui Barros.
Aos 86 minutos, o ex-vitoriano Hernâni entrou em campo, para o lugar de Quaresma. O avançado
português transferiu-se neste último mercado de transferências de Guimarães para o Dragão.
Até ao apito final não houve mais golos e o FC Porto somou mais três pontos, colocando-se
provisoriamente a um ponto do líder Benfica, que joga no domingo, recebendo o Vitória de Setúbal.
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Brahimi, autor do único golo até ao momento
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O FC Porto vence ao intervalo o Vitória de Guimarães por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da I Liga, que
está a ser disputado no Estádio do Dragão.
O jogo, que abre esta ronda, começou com um FC Porto muito insistente, nomeadamente Jackson
Martínez, que contou com quatro excelentes oportunidades para marcar.
Mas o colombiano deixou essa tarefa para Yacine Brahimi. Aos 31 minutos, Oliver assistiu o argelino
na área e este rematou cruzado e colocado, fora do alcance de Assis, inaugurando o marcador, sendo
este o único tento da primeira parte.
A pressão constante do FC Porto asfixiou o Vitória de Guimarães, que quase não se viu nos primeiros
45 minutos.
Esperam-se mais golos durante o segundo tempo nesta noite fria na cidade Invicta.
Acompanhe o encontro ao minuto no SAPO Desporto
13-02-2015 21:16Brahimi fez o único golo do primeiro tempo no Estádio do Dragão.
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22:44 . SÁBADO | FOTO: Miguel Riopa/Gettyimages O FC Porto bateu esta noite o Vitória de
Guimarães, por 1-0, no estádio do Dragão, num encontro que assinalou a estreia do reforço de
Inverno, Hernâni, contra a sua ex-equipa. Uma primeira parte de domínio completo do FC Porto, com
o Vitória de Guimarães a ter muita dificuldade em sair do verdadeiro sufoco a que a equipa da casa o
submeteu, não conseguindo sair para o contra-ataque nem circular a bola, tal a pressão ado
adversário. O FC Porto jogou os primeiros 45' em pressão constante, não deixando o Vitória de
Guimarães respirar, com um ritmo de jogo muito alto, rápida circulação de bola e grande mobilidade.
O Guimarães sentiu muito a falta de André André, o coração da equipa, perdendo o elo de ligação
entre o meio-campo e o ataque, um papel que Bernard nunca conseguiu colmatar. Com grandes
problemas na saída de bola devido à pressão do FC Porto e com Cafú e Saré a não darem a devida
consistência defensiva, (quase sempre ultrapassados pelos movimentos de ruptura de Herrera), o
Vitória de Guimarães limitou-se a tentar aguentar a avalanche ofensiva dos dragões durante toda a
primeira parte. E o ataque da equipa da casa esteve demolidor e foi construindo oportunidades sobre
oportunidades de golo: aos 18' por Danilo, aos 20' por Herrera, aos 25' por Casemiro e aos 29' por
Jackson Martínez, até que Brahimi abriu finalmente o marcador, aos 31'. Num ataque com diagonais
demolidoras, Herrera a criar desequilíbrios no meio-campo do Vitória de Guimarães, Quaresma a fazer
estragos na direita e Jackson Martínez a envolver-se nos processos ofensivos e a arrastar consigo as
marcações dos defesas, o FC Porto só não construiu um resultado maior porque pecou na finalização.
De resto, o Vitória de Guimarães não conseguiu fazer um único contra-ataque durante toda a primeira
parte e o melhor que conseguiu foi um remate de longe, a passar ao lado da baliza de Fabiano. No
segundo tempo não seria possível ao FC Porto manter o elevadíssimo ritmo da primeira parte e, com
efeito, a equipa baixou de intensidade, começou a temporizar mais os lances e deixou o Vitória de
Guimarães crescer um pouco na partida. No entanto, os visitantes não aproveitaram a quebra de
rendimento portista. Continuaram com os médios muito baixos, não imprimiram velocidade no jogo e
quase nada arriscaram. Perante o tanto que prometeu na primeira volta do campeonato, foi um Vitória
de Guimarães irreconhecível, aquele que se apresentou esta noite no estádio do Dragão, terminando a
partida a bombear bolas para frente sem qualquer tipo de nexo. Nos últimos vinte minutos de jogo, foi
mesmo o FC Porto que voltou a tomar conta do jogo, em velocidade cruzeiro, criando mais um ou dois
lances de perigo para a baliza de Assis. A mudança resultou de uma dupla substituição de Julen
Lopetegui, aos 64', que tirou Herrera (em notória quebra física) e Brahimi (ainda sem ritmo), para
lançar Ruben Neves (que voltou a estabilizar o meio-campo) e Tello (para recuperar a velocidade de
jogo). As alterações foram bem sucedidas e aos 76' Maicon fica muito perto do golo, após um
cruzamento de Quaresma na direita. Quase a terminar a partida (88'), Hernâni quase tinha uma
estreia de sonho frente à sua antiga equipa, num cabeceamento para defesa apertada de Assis. Uma
vitória sem contestação do FC Porto, sobretudo pela soberba primeira parte, que nunca foi
incomodado pelo Vitória de Guimarães durante os 90 minutos.
22:44 . SÁBADO | FOTO: Miguel Riopa/Gettyimages
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ANDEBOL
CAMPEONATO NACIONAL DA 2.ª DIVISÃO DE ANDEBOL

Instantes finais ditaram desfecho
Sanjoanense/Mário Rui, 19
S. Bernardo, 21
Jogo no Pavilhão das Travessas, em S.
João da Madeira.
Árbitros: André Andrade e Temo Neves.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, Fábio
Fernandes, António Brandão, Hélder
Santos, Eduardo Carneiro, Fábio Cardoso,
Hugo Terra, Fabian Scheck, Ricardo Pinho,
Emanuel Silva, Pedro Amorim, Xavier
Costa, Bruno Pinho, Eduardo Pereira,
Ricardo Pinho.
Treinador: Nuno Baptista.
S. Bernardo: João Pinho, Luís Santos,
Diogo batalha, João Esteves, Augusto
Pereira, Tiago Sousa, Ulisses Ribeiro,
Tiago Gonçalves, Tiago Filipe, Rui Silva,
Fernando Marques, Rodrigo Gouveia,
Sérgio Gouveia, Leandro Rodrigues, João
Pinto, Albano Lopes.
Treinador: Ulisses Pereira.
Ao intervalo: 11-13.

Com ambas as equipas a entrarem em campo com o mesmo
número de pontos, não se previa
um jogo fácil para nenhuma das
formações, e foi isso que acabou
por acontecer, no entanto foi o
S. Bernardo que saiu de S. João
da Madeira com três pontos na

CAMPEONATO NACIONAL DE
INICIADAS FEMININAS

SANJOANENSE
BATE VACARIÇA
E CONQUISTA
TÍTULO
Sanjoanense, 46
Vacariça, 20
Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Joaquim Machado e Fábio
Fernandes.
Sanjoanense: Carla Moreira, Cláudia
Moreira, Joana Pinho, Ana Vieira, Catarina
Arrojado, Rita Leite, Eulália Silva, Mariana
Rocha, Carolina Pereira, Francisca Silva,
Beatriz Moreira, Patrícia Pereira, Joana
Alves, Ana Tavares, Patrícia Faria.
Treinador: Rui Andrade.
Vacariça: Rute Mora, Carolina Correia,
Matilde Simões, Rita Mota, Iris Ferreira,
Ana Simões, Joana Inácio, Mariana Lopes,
Lara Figueiredo, Daniel Queiro, Carolina
Direito, Andreia Godinho.
Treinador: Carlos Correia.
Ao intervalo: 25-9.

Depois de um campeonato
imaculado, em que a única
“nódoa” é a derrota com o
Alavarium, na 12.ª jornada, a
Sanjoanense confirmou a sua superioridade no último encontro,
com a vitória frente ao Vacariça
e a conquista do título distrital.
À semelhança da maioria
dos jogos, as alvinegras não tiveram grandes dificuldades para
ultrapassar a equipa adversária,
de tal forma que ao intervalo a
vantagem das locais era já de 16
golos (25-9).
Na segunda parte as visitantes conseguiram equilibrar mais o
encontro mas, ainda assim, sem
colocar em causa a superioridade
da Sanjoanense, que alcançou

JORNADA 17

Fermentões 25-21 Académico
FC Porto B 24-25 Arsenal C. Devesa
Marítimo Madeira 24-27 S.Mamede
Sanjoanense 19-21 S. Bernardo
SP Oleiros 14-37 Fafe
Avanca 31-12 Santana
Gaia 33-20 Boavista

P J V E D GM-GS

bagagem.
Num encontro que acabou
por ser bastante equilibrado,
entraram melhor os locais, conseguindo uma ligeira vantagem no
marcador. Mas a equipa aveirense
acabaria por conseguir impor o
seu jogo e inverter a marcha do
marcador, que ao intervalo já era
favorável aos visitantes (11-13).
Na segunda parte o equilíbrio foi uma constante, mas
nos últimos minutos da partida

a sua 17.ª vitória em 18 jogos
realizados.
As alvinegras terminam,
assim, o campeonato com um
total de 52 pontos, à frente do
Alavarium, equipa que impôs a
única derrota à formação alvinegra (32-30).
CAMPEONATO NACIONAL DE
INICIADOS MASCULINOS

SANJOANENSE
NÃO TEVE
ARGUMENTOS
CAI Conceição, 33
Sanjoanense B, 18
Sanjoanense: Ramiro Pinho, André Silva,
Paulo Bastos, Manuel Mateus, José Santos, Bernardo leite, Tiago Godinho, Tiago
Almeida, Luís Fernandes, Marcos Carvalho.
Treinador: Pedro Tavares.

A Sanjoanense partiu para
Cernache com a firme vontade de
regressar com uma vitória, mas
o adversário, mesmo jogando em
inferioridade numérica, mostrou
sempre ter mais valia técnica. Os
alvinegros tentaram lutar sempre
contra o resultado, mas não
conseguiu alcançar o objetivo e
regressou com uma derrota.
CAMPEONATO NACIONAL DE
INICIADOS MASCULINOS

VITÓRIA DEIXA
TÍTULO MAIS
PERTO
Águeda, 23
Sanjoanense A, 45

alguma ansiedade e descontrolo
emocional, face a um jogo mais
duro, deixaram a Sanjoanense
em inferioridade numérica. Os
alvinegros acabariam por ver o
S. Bernardo, no último “fôlego”,
chegar à vitória nos últimos
segundos da partida.
Com este resultado a
Sanjoanense caiu para sétima
posição por troca com o seu
adversário.

Sanjoanense: Francisco Silva, Luís Martins,
Daniel Andrade, Gonçalo Fernandes,
Guilherme Novo, Rodolfo Silva, José
Pereira, Alexandre Tavares, João Freitas,
Gonçalo Oliveira.
Treinador: José Fonseca.

A Sanjoanense entrou decidida neste encontro e rapidamente alcançou uma margem de
segurança que lhe permitiu gerir
o jogo de forma equilibrada e
rodar o plantel. Isso era evidente
logo ao intervalo, com os alvinegros com uma vantagem de 13
golos (12-25).
Na segunda parte, com
um jogo assente na velocidade
e numa defesa mais profunda,
a Sanjoanense não deu qualquer hipótese ao adversário,
mostrando em Águeda que está
determinada em vencer o Campeonato Distrital.
CAMPEONATO NACIONAL DE
INFANTIS FEMININAS

ALVINEGRAS
CONTINUAM A
EVOLUIR
Vacariça, 31
Sanjoanense, 5
Sanjoanense: Beatriz Rodrigues, Nádia
Correia, Daniel Sebastião, Leonor Silva,
Maria Pinho, Mariana Pinho, Patrícia Faria,
Leonor Silva, Inês Lima, Inês Moreira.
Treinador: Manuel António.

Já se sabia, à partida, das
dificuldades que esperavam a
Sanjoanense, pois defrontava
uma das melhores equipas da
sua série. Apesar do resultado,
as atletas revelaram pormenores
interessantes, que fazem crer que

1 Avanca
2 Ars. Cl. Devesa
3 Ac Fafe
4 Sao Mamede
5 M. Madeira
6 São Bernardo
7 Sanjoanense
8 Fc Gaia
9 Fc Porto ‘B’
10 Fermentões
11 Boavista Fc
12 S. P. Oleiros
13 Academico
14 Cdc Santana

48
44
43
38
38
38
36
33
31
31
28
26
25
17

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
13
13
10
10
10
8
8
7
7
5
4
4
0

1
1
0
1
1
1
3
0
0
0
1
1
0
0

1 510 358
3 501 425
4 481 371
6 444 420
6 465 447
6 476 426
6 450 429
9 500 462
10 454 476
10 416 487
11 427 463
12 410 514 13 371 454
17 337 51

JORNADA 18

Arsenal C. Devesa - Académico
S. Mamede - FC Porto B
Boavista - Marítimo Madeira
Fafe - Sanjoanense
Santana - S. Paio Oleiros
Avanca - Fermentões
S. Bernardo - Gaia

o futuro para esta equipa será
certamente de desenvolvimento,
quer individual, quer colectivo.
CAMPEONATO REGIONAL DE
MINIS FEMININAS

ADS SOMA
PRIMEIRA
DERROTA NO
CAMPEONATO
Sanjoanense, 12
LAAC, 13
Sanjoanense: Laura Tavares, Mariana
Barata, Ana Duarte, Inês Moreira, Leonor
Silva, Mariana Pinho, Maria Pinho, Daniel
Sebastião, Nádia Soares, Andreia Correia,
Joana Faria, Inês Lima.
Treinador: Manuel António.

Primeira derrota no campeonato para a Sanjoanense.
Contudo, nada está perdido para
a jovem formação alvinegra,
que se mantém na liderança da
tabela classificativa.

AGENDA
Seniores masculinos
Sanjoanense-S. Paio Oleiros
Dia 7, às 21h00, Pavilhão Travessas
Iniciados masculinos
Sanjoanense-S. Paio Oleiros
Dia 6, às 21h30, Pavilhão Travessas
Iniciados masculinos
Sanjoanense-SC Espinho
Dia 8, às 11h00, Pavilhão Travessas
Minis femininas
Valongo Vouga-Sanjoanense
Dia 8, às 15h00, Casa Povo V. Vouga
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fase final do regional disputa-se na nazaré

Cister SA e Dom Fuas disputam
acesso à final de iniciadas
Cister SA e Dom Fuas disputam no próximo domingo, no
pavilhão Gimnodesportivo da
Nazaré, uma das meias-finais
do campeonato regional de iniciados femininos. A partida está
agendada para as 11:45 horas.
Na outra semi-final, enfrentam-se, às 10 horas, Juvelis e
o Colégio de João de Barros. A
final do campeonato começa
às a final às 16:30 horas.
Na derradeira jornada da 1.ª

fase do nacional de iniciadas, o
Cister derrotou o 3 AAA (44-23),
enquanto o Dom Fuas perdeu
em Alcanena (46-25).
Entretanto, os seniores femininos do Cister SA fecharam a 1.ª
fase da 2.ª Divisão nacional com
mais uma derrota, desta feita
na receção ao Ílhavo (17-28).
No nacional de juniores femininos, o Dom Fuas foi derrotado
no pavilhão do Passos Manuel
(29-13) na última jornada, en-

quanto em juvenis femininos,
o Cister SA venceu o dérbi Com
o Dom Fuas (29-14).
O fim de semana também
foi de dérbi nas infantis, com
o triunfo, neste caso, a sorrir às
jovens nazarenas (36-22), que
lideram o nacional só com vitórias. Nos infantis masculinos,
o Cister acertou o calendário com
um desaire pesado diante do Sismaria (52-7), equipa que também
venceu o Dom Fuas (22-35).
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