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ANDEBOL 

FC Porto na Rússia 
para vencer 

Dragão cu►npre hoje jogo deci-
sivo quanto às aspirações da equi-
pa na Liga dos Campeões 

O FC Porto pode, hoje, praticamente 
carimbar o passaporte para a ronda 
seguinte da Liga dos Campeões. Uma 
vitória e o apuramento fica dependente 
de um sucesso em casa com o Vojvodina, 
pois em Espanha defrontam-se La Rioja 
e Meshkov Brest; o empate pode servir 
aos dragões, na Rússia, desde que 
espanhóis e bielorrussos não façam o 
mesmo resultado, dada a igualdade do 
trio. «Vamos à Rússia para ganhar». 
anunciou Hugo Laurentino. H. C. 

CALENDÁRIO 
3 Liga dos Campeões  9  Grupo C 

4  9.' jornada  4  Hoie 

Chekhovskle Medvedl-FC Porto 16.00 h 
Sport Ha8 Olimplyskly, em Chekhov 
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O ANDEBOL. Felisberto Landim, 
pivot, reforça o AC Fafe até final da 
época, por empréstimo do FC Porto. 
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OBITUÁRIO PAULO FONTE 

Luis LOPES 
1956-2015 

FAMÍLIA 
DO ANDEBOL 
MAIS POBRE 
•canhoto a atuar como pon-
ta-direito, o andebolistajoga-
va no tempo em que Benfica e 
Sporting ainda negociavam 
entre si. Nos encarnados este-
ve durante sete temporadas e 
conquistou dois campeonatos 
e duas Taças. Em 1990 - 91 in-
gressaria no clube rival, a Aca-
démica da Amadora e o Encar-
nark4o também fazem parte do 
seu currículo. Hoje, dia em que 
celebraria mais um aniversá-
rio, o corpo vai a cremar em 
Barcarena, depois de sair, pelas 
11ho o, da Igreja da Amadora.. 

Luís Lopes, de 58 anos, repre-
sentou Portugal por 37 vezes 
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26.11.2015
 
 Família do andebol mais pobre. Canhoto a atuar como ponta-direito, o andebolista jogava no tempo
em que Benfica e Sporting ainda negociavam entre si. Nos encarnados esteve durante sete
temporadas e conquistou dois campeonatos e duas Taças. Em 1990-91 ingressaria no clube rival, a
Académica da Amadora e o Encarnação também fazem parte do seu currículo. Hoje, dia em que
celebraria mais um aniversário, o corpo vai a cremar em Barcarena, depois de sair, pelas 11h00, da
Igreja da Amadora.
 
Paulo Fonte
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ri E 
ANDEI' 

Liga dos Campeões - 
Jornada: Chekhovskie 
Medvedi-FC Porto,16h00. 

FUTEBOL 
Liga Europa - Fase de 
grupos • Jornada: 
lokomotiv-Sporting, 
18h00; Belenenses - Lech 
Poznan,18h00; 
Braga-Slovan Liberec, 
20h05. 
Seleção Nadonal 
Feminina AA - Qualificação 
para o Euro2017 - Grupo 2: 
Portugal-Montenegro, 
15h00, no Estádio António 
Coimbra da Mota. 
Seleção Nadonal Sub-16 -
Jogo de preparação: 
Portugal•Bélgica,15h00, no 
Complexo Desportivo 
Fernando Mamede, Beja. 
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Dragão na Rússia 
para mais uma final 
Se o heptacampeão 
nacional vencer, 
ganhará vantagem 
na luta pelo apura-
mento na Champions 

AUGUSTO ZRRO 
••• Após a vitória do passado 
sábado frente ao La Rioja, o 
treinador Ricardo Costa resu-
miu o percurso do FC Porto na 
Champions:"Ganhámos uma 
final na Eslováquia e outra 
aqui." Duas vitórias que exi-
gem agora outras tantas - e a 
primeira tem de ser alcançada 
já hoje - para o heptacampeão 
português se manter com pos-
sibilidades de passar ao play-
off que dará acesso aos oitavos 
de final. 

Hoje, com início às 16h00 
portuguesas, no Sport Hall 
Olimpiyskiy, em Chekhov, 
nos arredores de Moscovo, o 
FC Porto terá pela frente o 
Medvedi, equipa que só per-
deu em casa com o Brest e que, 
ao bater aio La Rioja, baralhou 
as contas de um grupo em que,  

a duas jornadas do fim, hã três 
equipas com os mesmos pon-
tos e a lutar pelos dois lugares 
de apuramento. 

Hoje, o empate até poderia 
servir ao FC Porto, mas não é 
um resultado seguro, aten-
dendo a que o La Rioja e o 
Brest, que se defrontam, sójo-
gam sábado e poderiam sen-
tir-se tentados a ter um desfe-
cho idêntico, por saberem ter 
vantagem no confronto dire-
to com os dragões. "Estamos 
na luta e habituados a grandes 
jogos", considerou Ricardo 
Costa, à entrada da semana 
decisiva. 

"Estamos na luta 
pela qualificação e 
sabemos que este 
jogo é decisivo" 
Ricardo Costa 
Treinador do FC Poro 

Rui Silva na vitória frente ao Medvedi 
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Andebol  Faleceu 
o ex-lelío e ex-mula 
Luís Lopes 
• O andebol está de luto 
com o falecimento de Luis 
Lopes. de 59 anos, antigo 
jogador do Sporting e do 
Benfica. Luis Lopes ganhou 
dois campeonatos e duas 
taças na Luz, antes de ru-
mar aos leões. em 1990. Foi 
37 vezes internacional. 
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LIGA DOS CAMPEÕES - GRUPO C 
8 jornada 

C MEDVEDI (RUS) 16h00 FC PORTO (POR) 

FC Porto joga futuro 
milionário no frio russo 
rli0  frio e a neve russas rece-
beram a comitiva do FC Por-
to, que joga hoje (às 16 horas 
de Portugal continental) o 
seu futuro na Liga dos Cam-
peões, em Chekhov, casa do 
Chekhovskie Medvedi. Ë nes-
ta cidade a 80 quilómetros de 
Moscovo que a equipa orienta-
dapor Ricardo Costa vai tentar 
uma vitória essencial para ain-
da sonhar em chegar ao playoff 
de acesso aos oitavos-de-final 
da Champions. Para isso, terá 
não só de vencer na Rússia 
como também em casa frente 
aos sérvios do Vojvodina, no 
dia 5 de dezembro. 

"Eles são fortes fisicamente, 
rematam bem e têm uma defe-
sa muito alta e consistente, 
além de um guarda-redes de 
grande nível. Têm uma expe-
riência europeia muito gran-
de, mas o nosso plantel está na 
máxima força", sublinhou o 
guardião Hugo Laurentino, 
que relembrou também as di-
ficuldades do encontro da La 
volta, que o FC Porto venceu 
(31-27) mas sem antes sofrer e 
recuperar de uma vantagem 
dos russos que chegou a ser de 
5 golos. "Temos estudado bem 
o Chekhovskie Medvedi e sa-
bemos que temos de corrigir o 
que fizemos menos bem na 
primeira parte do jogo contra 
eles em casa. Estamos precavi-
dos para o que eles vão fazer e 
temos de entrar 100 por cento 

VOLVODINA (SER) 18h30 T, PRESOV (ESQ) 

LA RIOJA (ESP) Sábado M. BREST (BIE) 

CLASSIFICAÇÃO 
P.IVEDGm{,% 

02 M. BREST 12 8 6 O 2 257-210 
02 IA RIOJA 12 860 2 249-219 

02 FC PORTO 12 8 6 O 2230-2» 
02 C. MEDVEDI 6 8 3 O 5 215-231 

VOJVODINA 4 8 2 O 6202.235 
T. PRESOV 2 8 1 7 6196.234 

Próxima jornada: 5 de dezembro 

FC PORTO-VONODINA; M. BREST-C. MEDVEDI; T. 
PRESOV-LA 8101A 

concentrados", referiu o atleta 
que esteve em destaque no Último 
jogo dos dragões na Champions, 
que terminou com uma impor-
tante vitória frente ao La Rioja. o 
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ANDEBOL Benfica e Sporting 
lembraram o antigo jogador Luis 
Lopes, falecido na terça- feira. O 
funeral do antigo internacional, 
de 59 anos, e que também 
passou pela Académica da 
Amadora e pelo Encarnação, 
realiza-se hoje e segue para o 
crematório de Barcarena. 
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:.: FC Porto joga futuro milionário no frio russo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=663af96a

 
O frio e a neve russas receberam a comitiva do FC Porto, que joga hoje (às 16 horas de Portugal
continental) o seu futuro na Liga dos Campeões, em Chekhov, casa do Chekhovskie Medvedi. É nesta
cidade a 80 quilómetros de Moscovo que a equipa orientada por Ricardo Costa vai tentar uma vitória
essencial para ainda sonhar em chegar ao playoff de acesso aos oitavos-de-final da Champions. Para
isso, terá não só de vencer na Rússia como também em casa frente aos sérvios do Vojvodina, no dia 5
de dezembro. "Eles são fortes fisicamente, rematam bem e têm uma defesa muito alta e consistente,
além de um guarda-redes de grande nível. Têm uma experiência europeia muito grande, mas o nosso
plantel está na máxima força", sublinhou o guardião Hugo Laurentino, que relembrou também as
dificuldades do encontro da 1.ª volta, que o FC Porto venceu (31-27) mas sem antes sofrer e
recuperar de uma vantagem dos russos que chegou a ser de 5 golos. "Temos estudado bem o
Chekhovskie Medvedi e sabemos que temos de corrigir o que fizemos menos bem na primeira parte do
jogo contra eles em casa. Estamos precavidos para o que eles vão fazer e temos de entrar 100 por
cento concentrados", referiu o atleta que esteve em destaque no último jogo dos dragões na
Champions, que terminou com uma importante vitória frente ao La Rioja. Siga-nos no Facebook e no
Twitter.
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 O português foi jogador de andebol do Sporting e do Benfica. O antigo jogador de andebol do
Sporting e do Benfica Luís Lopes morreu esta quarta-feira aos 59 anos, anunciaram os dois clubes
lisboetas, em comunicado. Luís Lopes ingressou no clube da luz em 1983, tendo conquistado dois
campeonatos nacionais e duas taças de Portugal nas sete temporadas que permaneceu ao serviço do
Benfica. Em 1990, o jogador passa a representar o Sporting, onde permaneceu duas épocas
(1990/1991 e 1991/1992). Em Alvalade chegou a uma final da Taça de Portugal, que os 'leões' viriam
a perder frente ao ABC por 25-18. O ponta direito, que foi internacional português em 37 ocasiões,
passou também por equipas como a Académica da Amadora e Encarnação.
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Verde-rubros foram confrontados com situação caricata. 

Região 'recusa' poupança 
COM o andebol do Malibu° 
EQUIPA PODIA FICAR 
NO CONTINENTE E 
POUPAR A VIAGEM. 
REGULAMENTOS 
NÃO O PERMITEM 

EMANUEL ROSA 
erosa@dnoticias.pt  

O andebol do Marítimo, que disputa 
o Campeonato Nacional da II Divi-
são, pode ser 'vitima' do rigor dos re-
gulamentos que suportam as parti-
cipações das equipas madeirenses 
nos Campeonatos Nacionais. Mas, o 
mais caricato da questão, é que 
quem sai a perder é a Região, mais 
do que o próprio Marítimo. 

De facto, os andebol verde-rubro, 
logo após o fim-de-semana em que 
disputa uma jornada dupla no Con-
tinente para o seu campeonato (5 de 
Dezembro na casa do FC Porto B e 
dia 6 em São Paio de Oleiros), vai 
disputar dois dias depois (terça-fei-
ra, 8 de Dezembro) a eliminatória da 
Taça de Portugal, frente ao mesmo 
adversário de domingo, o São Paio 
de Oleiros. 

De acordo com as regras do bom 
senso, o Marítimo pretendia ficar 
mais um dia no Continente, pou-
pando assim uma viagem e energias, 
num esforço que custaria pouco 
mais de 500 euros pela estadia extra,  

pelo que fez chegar esta sua preten-
são à DRJD. Contudo, porque os re-
gulamentos da Direcção Regional 
da Juventude e Desportos estabele-
cidos para o efeito, não o permitem, 
terá a caravana maritimista que re-
gressar à Madeira no domingo, vol-
tando a viajar na terça-feira para 
efectuar o jogo da Taça de Portugal. 
Ou seja, os regulamentos determi-
nam que o Marítimo, melhor, a Re- 

gião, gaste mais de 3000 mil euros 
em viagens do que pouco mais de 
500 euros, que é o que custaria se a 
equipa permanecesse no Porto. 

Aos que sabemos, pese embora 
sem confirmação do clube, o Maríti-
mo terá manifestado já junto da 
DRJD o seu desagrado pelo facto, 
até porque entende que todas as re-
gras têm excepção quando deve im-
perar o bom senso. 
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Antigo atleta do Sporting e do Benfica Luís Lopes morre aos 59 anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-11-2015

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4902291

 
O antigo jogador de andebol do Sporting e do Benfica Luís Lopes morreu esta quarta-feira aos 59
anos, anunciaram os dois clubes lisboetas, em comunicado.
 
 Luís Lopes ingressou no clube da luz em 1983, tendo conquistado dois campeonatos nacionais e duas
taças de Portugal nas sete temporadas que permaneceu ao serviço do Benfica.
 
 Em 1990, o jogador passa a representar o Sporting, onde permaneceu duas épocas (1990/1991 e
1991/1992).
 
 Em Alvalade chegou a uma final da Taça de Portugal, que os 'leões' viriam a perder frente ao ABC por
25-18.
 
 O ponta direito, que foi internacional português em 37 ocasiões, passou também por equipas como a
Académica da Amadora e Encarnação.
 
 publicado a 2015-11-25 às 19:16
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25-11-2015 18:55
 
 Em Alvalade chegou a uma final da Taça de Portugal, que os 'leões' viriam a perder frente ao ABC por
25-18.
 
 Luís Lopes morre aos 59 anos
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O antigo jogador de andebol do Sporting e do Benfica Luís Lopes morreu hoje aos 59 anos,
anunciaram os dois clubes lisboetas, em comunicado.
 
 Luís Lopes ingressou no clube da luz em 1983, tendo conquistado dois campeonatos nacionais e duas
taças de Portugal nas sete temporadas que permaneceu ao serviço do Benfica.
 
 Em 1990, o jogador passa a representar o Sporting, onde permaneceu duas épocas (1990/1991 e
1991/1992).
 
 O ponta direito, que foi internacional português em 37 ocasiões, passou também por equipas como a
Académica da Amadora e Encarnação.
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Andebol em CanelasAndebol em CanelasAndebol em CanelasAndebol em CanelasAndebol em Canelas

No passado fim-de-semana, o andebol de Canelas voltou em força. Com
especial destaque para a equipa de Infantis que se estreou nas competições
oficiais.
Infantis Femininos
Arsenal Canelas – 34 / CD
Feirense – 6
   Jogando em casa as Infantis
do Canelas encararam o jogo
com grande responsabilidade
e concentração. Assim, apesar
de jogarem com menos duas
atletas durante o jogo, foram
claramente superiores à
equipa adversária. As
canelenses jogaram com
grande rigor na defesa,
antecipando-se e cortando as
linhas de passe às meninas do
Feirense, e com entusiasmo
no ataque mostraram vontade
de deixarem a vitória em casa.
Mesmo jogando em

inferioridade numérica,
mostraram ter mais valia
técnica.

Iniciados Femininos
Valongo – 38 / Arsenal Canelas
– 22
Jogo desastroso dita derrota
    O Canelas, na deslocação a
Valongo, sabia que tinha uma
árdua tarefa pela frente. O
Valongo tradicionalmente
apresenta equipas muito
difíceis de bater em jogo e
desta vez não foi exceção.
   As meninas de Canelas
entraram algo nervosas em
jogo falhando contra ataques
e sendo muito permissivas na

defesa. Muito apáticas em
campo, cedo ficaram
afastadas da discussão do
resultado. Do lado inverso,
esteve a formação de Valongo,
que aproveitou a apatia e os
erros alheios, para construir
um resultado positivo. Com
uma boa defesa e mais
concentrado no ataque, foi-se
afastando no marcador.
   O Canelas continuou na 2.ª
parte com uma postura
nervosa e demasiado passiva,
acumulando erros em série,
permitindo as adversárias
construir um resultado
desnivelado.
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NOTÍCIAS DO GINÁSIO 
CLUBE DE SANTO TIRSO 

ANDEBOL — A equipa sénior segue na liderança 
do Campeonato Nacional da 2.° Divisão, somando por 
vitórias os seis jogos já efetuados. 

Seniores, Ginásio, 36 vs Ac. S. Mamede, 34 e 
Ginásio B, 27 vs Académico, 19; juniores, Ginásio, 23 vs 
ABC, 33; juvenis, Ginásio, 32 vs ISMAI, 28; iniciados, 
Ginásio, 31 vs F. C. Gaia, 34 e Ginásio, 33 vs F. C. 
Infesta, 35; infantis, Académico, 29 vs Ginásio B, 15 e 
minis 7, C. A. Póvoa, 17 vs Ginásio, 8. 

NATAÇÃO — Juvenis, juniores e seniores: Decor-
reram, ao longo de todo o fim-de-semana, na piscina do 
Clube Fluvial Portuense, os Campeonatos Regionais, 
tendo o clube tirsense, conquistado quatro medalhas: 

Catarina Isabel Branco: Vice-Campeã Regional 
Júnior aos 100 e 200m Bruços. 

José Carneiro Ribeiro: Vice-Campeão Regional 
Juvenil B aos 50m Livres. 

Estafeta 4x100m Livres (Ana Raquel Lírio, Maria 
João José, Raquel Sofia Lima e Rute Sofia Teixeira): 3.4  
Lugar Sénior. 

Destaque, ainda, para os 21 novos recordes pes-
soais alcançados, um deles recorde absoluto do clube 
(David André Almeida aos 50m Mariposa), num desem-
penho médio de 102,3% 

TÉNIS — Seniores: João Barbosa foi eliminado na 
segunda ronda, em singulares e foi finalista, em pares, 
no Torneio de Viana do Castelo. 

Sub-10: No Smastour Inter-Regiões (Zona Norte), 
Francisco Vilaça e Gonçalo Marques foram os grandes 
vencedores da prova de pares. Gonçalo Marques foi 
ainda finalista em singulares. 

Gil Afonso, apesar de não ter ultrapassado a fase de 
grupos, venceu um encontro. 

Francisco Vilaça foi eliminado no quadro principal 
pelo vencedor da prova. 

Em femininos, Isabel Gonçalves foi eliminada nos 
quartos-de-final pela vencedora da prova e em pares 
foi finalista. 

ANIS DE MESA — Seniores: Ginásio, 4 vs Reali-
dade B, O (3-1; 3-0; 3-0 e 3-0). 

Início de campeonato vitorioso para a equipa 
ginasista, que se apresentou em bom nível nesta jor-
nada inaugural. 

VOLEIBOL — Seniores femininos: Ginásio, O vs 
Lusófona, 3 (14-25; 22-25 e 19-25). Masculinos: Giná-
sio, 3 vs Gueifães, 1 (25-19; 25-22; 18-25 e 25-19). 

Juniores fem.: Vitória S. C., 3 vs Ginásio, O (25-22; 
25-17 e 25-17). 

Juvenis fem.: Ala Gondomar, 2 vs Ginásio, 3 (12-25; 
22-25; 25-13; 25-22 e 14-16). Masc.: Ac. Espinho, 1 vs 
Ginásio, 3 (18-25; 16-25; 25-15 e 23-25). 

Cadetes fem.: Colégio dos Carvalhos, O vs Ginásio, 
3 (17-25;17-25 e 23-25) e Ginásio, 3 vs Boavista, 1 (20-
25; 25-18; 25-19 e 25-21). Masc.: Ginásio, 3 vs Juven-
tude Pacence, O (25-14; 25-7 e 25-14). 

Iniciados fem.: C. A. Madalena, O vs Ginásio, 3 (7-
25; 19-25 e 12-25). 

Infantis fem.: Ginásio, O vs Colégio do Rosário, 3 
(15-25; 11-25 e 19-25). 

Infantis masc.: C. D. Póvoa, O vs Ginásio, 3 (23-25; 
8-25 e 15-25). 

As agendas completas do fim-de-semana das vá-
rias modalidades do Ginásio estão disponíveis na 
respetiva página oficial do facebook: facebook.com/ 

GinasioClubeSantoTirso. 

INSCRIÇÕES 
Estão abertas as inscrições para a época 2015/2016 

de todas as modalidades: 
Academias (Pilates, Manutenção Homens); Andebol; 

Artes Marciais (Alex Ryu Jitsu); Atletismo; Ballet; Campis-
mo e Caravanismo; Ginástica Rítmica; Natação; Ténis; 
Ténis de Mesa; Trampolins e Voleibol. 
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