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A12:.: FC Porto obrigado a vencer na Champions
 

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

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2c883184

 
O FC Porto está a fazer uma boa campanha na Liga dos Campeões, jogando hoje (18h00) mais uma
cartada na 4.ª ronda do Grupo C, ante os russos do Chekhovskie Medvedi. O adversário é treinado por
Vladimir Maximov (campeão mundial, europeu e olímpico) e tem um palmarés de luxo - conquistou a
Taça EHF (2006), foi finalista na Champions (2010) e Troféu dos Campeões -, mas nada atemoriza o
heptacampeão nacional, que precisa do 2.º lugar para chegar aos oitavos-de-final. O brasileiro
Gustavo Rodrigues, lateral-direito do FCPorto, não quer atrasar-se: "Este jogo é muito importante
porque em casa temos de vencer sempre. Seria perfeito concluir este ciclo com mais uma vitória.
Ainda não estamos perfeitos, mas as vitórias fazem-nos ganhar confiança. O triunfo contra o Sporting
mostrou como a nossa equipa está unida", considerou Gustavo Rodrigues, na apresentação do duelo
ante o clube vencedor das últimas 12 ligas consecutivas russas e onde o falecido Aleksander Donner
(ex-selecionador nacional) treinou. "O andebol russo tem jogadores muito fortes e rápidos, mas
vamos tentar neutralizar os seus pontos fortes", concluiu Rodrigues. José Costa em Barcelona Já José
Costa (Montpellier/FRA) joga no Grupo B com o campeão europeu Barcelona (ESP) e Tiago Rocha
(Wisla Plock/POL) recebe o Kiel (ALE) no Grupo A. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Sp. Horta e ABC em confronto
 

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

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6241e6ab

 
Sp. Horta e ABC em confronto A 7.ª jornada do Campeonato conclui-se hoje, com a realização de três
jogos, sendo de destacar a receção do Sporting da Horta ao ABC, nos Açores. A turma do Faial,
recorde-se, alcançou a sua melhor classificação de sempre (5.º lugar) na época transata, mas agora é
a lanterna-vermelha da tabela, precisando de ganhar pontos. Já a turma de Braga, que perdeu o
lesionado Pedro Seabra, também teve um arranque comprometedor para quem aspira a ser candidata
ao título, precisando de recuperar num terreno sempre difícil. O Passos Manuel e o Belenenses, dois
sérios rivais na luta por uma presença no playoff, protagonizam um dérbi lisboeta, mas que vai ser
disputado no pavilhão do Almada, por indisponibilidade do da Quinta de Marrocos. A norte, Avanca e
Maia ISMAI digladiam-se em outro duelo sem favoritos. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: 2.ª Divisão masculina (Zona Norte): Resultados e classificação
 

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

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2b7e25c7

 
3.ª jornada 3.ª jornada FC Porto B-Modicus, 29-22 Boavista-Estarreja, 10 de outubro Fermentões-São
Bernardo, 10 de outubro São Mamede-Xico Andebol, 10 de outubro Santo Tirso-Sanjoanense, 10 de
outubro São Paio Oleiros-Arsenal, 10 de outubro Marítimo-FC Gaia, 31 de outubro Classificação 1.º
Arsenal, 6 pontos/2 jogos 2.º Santo Tirso, 6/2 3.º FC Gaia, 6/2 4.º FC Porto B, 5/3 5.º Boavista, 4/2
6.º Fermentões, 4/2 7.º São Paio Oleiros, 4/2 8.º São Mamede, 4/2 9.º São Bernardo, 3/1 10.º
Estarreja, 3/1 11.º Modicus 3/3 12.º Sanjoanense, 2/2 13.º Xico Andebol, 2/2 14.º Marítimo, 0/0 2.ª
jornada Boavista-São Paio Oleiros, 28-27 Estarreja-Fermentões, 32-31 São Bernardo-Marítimo, 18 de
outubro Modicus-São Mamede, 23-27 Xico Andebol-Santo Tirso, 25-32 Sanjoanense-Arsenal, 24-31 FC
Gaia-FC Porto B, 27-25 1.ª jornada Fermentões-Boavista, 31-26 Marítimo-Estarreja, 14 de outubro FC
Porto B-São Bernardo, 34-40 Santo Tirso-Modicus, 32-29 Arsenal-Xico Andebol, 28-23 São Paio
Oleiros-Sanjoanense, 23-21 São Mamede-FC Gaia, 23-25 Siga-nos no Facebook e no Twitter.
 
 

Página 14



A15

FC Porto recebe russos do Chekhovskie em teste muito importante na Liga dos
Campeões
 

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

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5a298aa

 
09-10-2015 23:35
 
 A formação russa é quarta do grupo C, atrás dos campeões nacionais, e um eventual triunfo do FC
Porto coloca o ChekHovskie a quatro pontos.
 
 Momento do jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões masculinos de Andebol, FC Porto vs KS
Vive Targi Kielce
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto recebe este sábado no Dragão Caixa a formação russa do Chekhovskie às 18h00, em jogo
da quarta jornada do grupo C da fase de grupos da Champions League.
 
 Trata-se de uma partida muito importante para o FC Porto, que luta por um dos dois primeiros
lugares do grupo, que dão acesso à possibilidade de seguir em frente rumo à próxima fase. É que os
russoz estão neste momento em quarto lugar do grupo, a dois pontos do FC Porto, que é terceiro, e
uma esperada vitória da equipa do Porto coloca de imediato o Chekhovskie a quatro pontos. É certo
que, depois de disputada esta ronda, ainda faltarão jogar mais seis jornadas mas não deixa nunca de
ser uma vantagem confortável.
 
 Por outro lado, a vitória dos campeões de Portugal coloca-os na liderança do grupo, embora que em
igualdade pontual com o HC Meshkov Brest e Naturhouse La Rioja, todos com seis pontos.
 
 Recorde-se que o FC Porto vem de uma excelente vitória na Sérvia, frente ao Vojvodina (23-27) e
que, a nível interno, ainda tem bem presente o sabor dos triunfos frente ao Sporting CP (fora) e SL
Benfica (casa).
 
 Um excelente jogo em perspetiva que vai merecer honras de transmissão em direto pelo Porto Canal,
a partir de um Dragão Caixa previsivelmente lotado.
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A16

FC Porto obrigado a vencer na Champions
 

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

Meio: Sábado Online

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

 
08:12 . Record
 
 Jogo da 4.ª ronda do Grupo C da Liga dos Campeões...
 
 Por alexandre reis e humberto ferreira - Record
O FC Porto está a fazer uma boa campanha na Liga dos Campeões, jogando hoje (18h00) mais uma
cartada na 4.ª ronda do Grupo C, ante os russos do Chekhovskie Medvedi. O adversário é treinado por
Vladimir Maximov (campeão mundial, europeu e olímpico) e tem um palmarés de luxo - conquistou a
Taça EHF (2006), foi finalista na Champions (2010) e Troféu dos Campeões -, mas nada atemoriza o
heptacampeão nacional, que precisa do 2.º lugar para chegar aos oitavos-de-final.O brasileiro Gustavo
Rodrigues, lateral-direito do FCPorto, não quer atrasar-se: "Este jogo é muito importante porque em
casa temos de vencer sempre. Seria perfeito concluir este ciclo com mais uma vitória. Ainda não
estamos perfeitos, mas as vitórias fazem-nos ganhar confiança. O triunfo contra o Sporting mostrou
como a nossa equipa está unida", considerou Gustavo Rodrigues, na apresentação do duelo ante o
clube vencedor das últimas 12 ligas consecutivas russas e onde o falecido Aleksander Donner (ex-
selecionador nacional) treinou."O andebol russo tem jogadores muito fortes e rápidos, mas vamos
tentar neutralizar os seus pontos fortes", concluiu Rodrigues.José Costa em BarcelonaJá José Costa
(Montpellier/FRA) joga no Grupo B com o campeão europeu Barcelona (ESP) e Tiago Rocha (Wisla
Plock/POL) recebe o Kiel (ALE) no Grupo A.
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Sp. Horta e ABC em confronto
 

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

Meio: Sábado Online

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

 
06:20 . Record
 
 A turma do Faial, recorde-se, alcançou a sua melhor classificação de sempre (5.º lugar) na época
transata, mas agora é a lanterna-vermelha da tabela, precisando de ganhar pontos...
 
 Por Record
A 7.ª jornada do Campeonato conclui-se hoje, com a realização de três jogos, sendo de destacar a
receção do Sporting da Horta ao ABC, nos Açores.A turma do Faial, recorde-se, alcançou a sua melhor
classificação de sempre (5.º lugar) na época transata, mas agora é a lanterna-vermelha da tabela,
precisando de ganhar pontos.Já a turma de Braga, que perdeu o lesionado Pedro Seabra, também
teve um arranque comprometedor para quem aspira a ser candidata ao título, precisando de recuperar
num terreno sempre difícil.O Passos Manuel e o Belenenses, dois sérios rivais na luta por uma
presença no playoff, protagonizam um dérbi lisboeta, mas que vai ser disputado no pavilhão do
Almada, por indisponibilidade do da Quinta de Marrocos.A norte, Avanca e Maia ISMAI digladiam-se
em outro duelo sem favoritos.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Uma viagem aos Açores que
complica sempre a tarefa ao
ABC/UMinho, não pelas difi-
culdades inerentes à partida em
si, mas sim por tudo o que en-
volve a viagem: começar a via-
jar ainda de madrugada, ter pela
frente duas escalas e o jogo dis-
putar-se às 22 horas de Portugal
continental.

Todos estes são factores que os
academistas vão ter que enfren-
tar, mas a ambição não sofre
qualquer tipo de alteração peran-
te estas adversidades. A vontade
é a mesma e o objectivo tam-
bém: garantir mais um triunfo.

O treinador Carlos Resende re-
feriu isso mesmo na antevisão à
partida, assumindo o favoritis-
mo para o encontro frente a uma
formação teoricamente mais frá-
gil, mas lembrando que habi-
tualmente jogar nos Açores é
sempre complicado.

“Obviamente que o objectivo
passa por conquistar a vitória.
Mais do que as dificuldades que
o Sp. Horta poderá colocar serão
as da viagem. Somos franca-
mente superiores e em condi-
ções normais temos uma obriga-
ção muito grande de vencer. No
entanto, sabemos que por vezes,
fora de casa falhámos um pouco
no início do jogo e isso pode
complicar tudo. Os nossos erros,
por vezes colocam-nos mais di-

ficuldades do que as próprias
equipas adversárias. Teremos
que estar muito concentrados”,
começou por referir o treinador,
para logo acrescentar que “não
podemos fazer esta viagem até
ao Faial e contar que a nossa ca-
misola é suficiente para ganhar e
não contar com o meu esforço.
O esforço de cada um é extrema-
mente importante e também o
cuidado que cada um terá para
enfrentar este dia que será muito
comprido”.

Diogo Branquinho afirmou que
as palavras do treinador nesta
antevisão ao jogo são obviamen-
te um aviso para o balneário.
“Temos que encarar este jogo
com a mesma seriedade com que
encaramos todos os jogos. So-
mos claramente superiores e te-
mos que nos orgulhar disso, mas
temos que impor o nosso ritmo,
defender bem, fazer contra-ata-
ques e com isso penso que pode-
remos facilitar o jogo e ganhar,
que é o objectivo”, referiu o jo-

vem jogador, admitindo que os
atletas terão que ter cuidados
adicionais por causa da viagem.

Em partida da sétima jornada
da competição, o ABC/UMinho
procura a vitória para somar 17
pontos e continuar na persegui-
ção aos lugares cimeiros, não
deixando os adversários das pri-
meiras posições fugir na tabela
classificativa.

O encontro entre Sp. Horta e
ABC/UMinho disputa-se ama-
nhã, pelas 22 horas.

ABC/UMinho nos Açores para vencer
ACADEMISTAS jogam amanhã na ilha do Faial, frente ao Sp. Horta, em partida da 7.ª jornada do campeonato, em busca da quin-
ta vitória na prova. Apesar do favoritismo, ABC/UMinho não quer entrar em facilitismos para não ter surpresas desagradáveis.

ROSA SANTOS

Diogo Branquinho e Carlos Resende querem evitar falhas de concentração nos Açores para conquistar a vitória

“Somos claramente supe-
riores, mas claro está que
temos que encarar este jogo
com a mesma seriedade
que encaramos todos os jo-
gos. Se conseguirmos impor
o nosso ritmo, defender bem
e conseguir contra-ataques
penso que podemos faci-
litar o jogo e ganhar.”

Diogo Branquinho

“A resposta da equipa às
ausências do Pedro Seabra e
Ricardo Pesqueira têm sido
positivas. Quem os está a
substituir mais directamen-
te é o Tomás Albuquerque e
o Hugo Rocha e têm sido
exemplares. Reconhecendo
a falta que os dois atletas
fazem, costumo dizer que
as dificuldades de uns são
as oportunidades de outros
e diria que neste momento,
para o Pedro Seabra e Ricar-
do Pesqueira, sendo joga-
dores que nos fazem falta,
como é óbvio, não será tam-
bém muito fácil neste mo-
mento entrarem na equipa,
penso que é um elogio.”

Carlos Resende
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ANDEBOL FEMININO
| RedacçãoLusa| 

Portugal iniciou a qualificação
para o Campeonato da Europa
de seniores femininos de ande-
bol com uma esperada e pesada
derrota na Rússia, por 39-19, em
jogo do Grupo 6 disputado em
Rostov do Don.

As russas já ganhavam ao in-
tervalo por 20-10, mantendo do
princípio ao fim grande intensi-
dade de jogo e uma forte pressão
sobre a equipa lusa, que não
conseguia reduzir a desvanta-
gem. Erica Tavares, autora de
cinco golos, foi eleita a melhor

jogadora de Portugal, cabendo
do lado da Rússia a distinção a
Ekaterina Davydenko, que che-
gou aos sete remates vitoriosos.

Após o jogo, o seleccionador
Ulisses Miguel amitiu que reco-
nhecia as dificuldades do com-
promisso: “sabíamos que ia ser
um jogo muito complicado, con-
tra uma das selecções que tem
vencido vários campeonatos do
mundo. Jogámos num pavilhão
com mais de três mil espectado-
res, num ambiente bom para
elas, mas complicado para nós”,
referiu, em declarações divulga-
das pelo site da Federação de
Andebol de Portugal.

“Estivémos bem nos primeiros
dez minutos, mantivémos o jogo
equilibrado e obrigámos o trei-
nador russo a um desconto de
tempo, a partir daí não consegui-
mos parar o jogo da Rússia.
Ofensivamente, também estive-
mos um pouco inibidos, arriscá-
mos pouco e isso acabou por di-
tar esta diferença de golos”,
explicou, assumindo desilusão
pelo pesado resultado averbado:
“apesar da diferença óbvia entre
as equipas, tínhamos capacidade
para fazer melhor. Não foi possí-
vel mais, agora é analisar e tirar
as ilações para fazer melhor, no
futuro”.

Derrota com a Rússia por 39-19

Portugal goleado no primeiro jogo do apuramento para o Europeu

DR

Selecção portuguesa não teve o melhor início de apuramento para o Europeu
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SUBSÍDIOS O Executivo da
Câmara de Ílhavo aprovou os
Contratos-Programa de Desen-
volvimento Desportivo com
dez associações desportivas do
município para a época des-
portiva 2015/2016, represen-
tando um apoio financeiro su-
perior a 254 mil euros, prestado
“de forma estruturada e pla-
neada” à actividade de cada
clube.

A Associação Cultural Des-
portiva “Os Ílhavos” recebe 19
mil euros; o Clube Associação
de Pais da Gafanha da Encar-
nação é contemplado com 12
mil euros; para o Grupo Des-
portivo Beira Ria seguem qua-
tro mil euros; o Grupo Despor-
tivo da Gafanha é apoiado com
94 mil euros; para o Ílhavo An-
debol Clube seguem 22.500 eu-
ros; o Illiabum Clube: recebe
80 mil euros; o Novo Estrela
da Gafanha da Encarnação seis

mil euros; o Sporting Clube Vista
Alegre 12 mil euros; o Clube
Náutico Boca da Barra dois mil
euros; e a Associação Náutica
da Gafanha da Encarnação três
mil euros.

Contratos assinados hoje
Com estes Contratos Pro-

grama, a Câmara pretende dar

continuidade ao trabalho desen-
volvido em parceria com os clu-
bes, incentivando a prática des-
portiva, “potenciando o cresci-
mento e a formação dos cida-
dãos”. 

A cerimónia de assinatura
tem lugar hoje, pelas 18.15 ho-
ras, no salão nobre dos paços
do concelho. |

Câmara apoia clubes desportivos
com mais de 250 mil euros

Cerimónia de assinatura dos contratos acontece pelas 18.15 horas

D.R.
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HOJE

Exposição 
sobre invasões 
em Mortágua

A exposição ‘Memórias das
Invasões Francesas - A Bata-
lha do Bussaco’ vai ser inau-
gurada no centro de anima-
ção cultural de Mortágua. A
abertura está marcada para
as 21h00 e estará a cargo do
director dos Museus Milita-
res de Lisboa e Bussaco, co-
ronel Luís Albuquerque.

Teatro em 
Resende

A Companhia de Teatro de
Braga apresenta, às 21h00,
no Auditório Municipal de
Resende, a peça ‘O Picasso’.
Trata-se de um espectáculo
criado a partir da obra ‘A Pi-
casso’ de Jeffrey Hatcher,
com interpretação de Rui
Madeira e Solange Sá.
A mesma peça vai entrar em
palco amanhã, no espaço do
Teatro Montemuro - Campo
Benfeito (Castro Daire) - às
21h00.

AMANHÃ

Mercadão em
Santa Comba Dão

Entre as 7h30 e as 17h00, vai
decorrer no Mercado Munici-
pal de Santa Comba Dão o
‘Mercadão dos Tortulhos e
Míscaros’, com a já habitual
venda de artesanato e produ-
tos locais do concelho de
Santa Comba Dão. 

Concerto 
em Pardieiros

A Banda da Sociedade Filar-
mónica de Cabanas de Vi-
riato actua amanhã, na sede
da Associação Desportiva
Recreativa e Cultural de Par-
dieiros, na freguesia de Bei-
jós, pelas 21h00.

Apresentação de
disco na ACERT

Carlos Medeiros e Pedro Lu-
cas apresentam amanhã na
ACERT, em Tondela, o disco
Mar Aberto. O concerto de
Medeiros e Lucas está mar-

cado para as 21h45, no Audi-
tório 1. Os temas baseiam-se
na música tradicional portu-
guesa. 

Gala dos 25 anos
do Andebol Club
de Lamego

Integrada nas comemora-
ções do 25.º aniversário, o
Andebol Club de Lamego vai
levar a efeito a Gala dos 25
Anos no Teatro Ribeiro Con-
ceição, amanhã, a partir das
16h00.

DOMINGO

Feira da Maçã
Bravo de Esmolfe
em Penalva

A Feira da Maçã Bravo de
Esmolfe está marcada para
domingo na freguesia de Es-
molfe, em Penalva do Cas-
telo. A abertura está mar-
cada para as 10h00, e pelas
15h00 decorre o concurso
delícia de maçã Bravo de Es-
molfe. 

Convívio sénior
em Tondela

No domingo terá lugar a 16.ª
edição do Encontro Convívio
Sénior do Concelho de Ton-
dela. O encontro começa às
11h00 e tem lugar no pavi-
lhão municipal. Inclui uma
eucaristia, almoço convívio e
actuação do Grupo Musi-
cando.

Dia do Idoso 
em Resende

Resende vai comemorar o
Dia Internacional do Idoso,
domingo, às 14h00, no cen-
tro escolar de S. Martinho de
Mouros. As inscrições são
gratuitas para seniores com
idade igual ou superior a 60
anos. O município assegura
o transporte para o local.

Passeio pedestre

O II Passeio Pedestre Histó-
rico-Cultural realiza-se no
domingo na Póvoa da Pe-
gada, Carregal do Sal. O dia
inclui uma palestra didáctica
em vários pontos de inte-
resse, desporto e convívio.

Página 22



A23

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 25,54 x 16,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61334924 09-10-2015

FUTEBOL
Taça da Liga
2.ª fase
Amanhã Atlético-Belenenses,
Tondela-Nacional (16h00) 
e Rio Ave-V. Guimarães
Domingo Varzim-Arouca
Segunda-feira Feirense-Boavista

Nacional de Seniores
Série C
6.ª jornada 
Amanhã SC Coimbrões-
Amarante, Vila Real-Sobrado,
Gondomar-FC Pedras Rubras e
Sousense-SC Salgueiros.
Domingo Tirsense-Cinfães

Série D
6.ª jornada 
Amanhã Estarreja-Gafanha,
Bustelo-Oliv. Frades, Cesarense-
Lusitânia Lourosa, Lusitano
FC-AD Sanjoanense 
e Anadia-Mortágua.

Nacional 1.ª Divisão
Juniores - Zona Norte
9.ª jornada
Amanhã Moreirense-SC Braga ,
Feirense-Tondela, V. Guimarães-Gil
Vicente, Leixões-Boavista, Paços
Ferreira-Vizela e FC Porto-Rio
Ave. 

Nacional 2.ª Divisão
Juniores - Série C
6.ª jornada
Amanhã Ac. Viseu-CD Gouveia, D.
Castelo Branco-Marinhense, Na-
val-Anadia, AD Estação-Beira-Mar
e Vigor Mocidade-SL Marinha.

Nacional de Juvenis 
- Série C
5.ª jornada
Domingo Sp. Pombal-Naval, Re-
pesenses-U. Leiria, ARCB Va-
longo-Beira-Mar, Anadia-Tondela
e Oliv. Frades-Académica.

Nacional de Iniciados 
- Série C
7.ª jornada
Domingo Avanca-Gafanha, Gon-
domar-AD Sanjoanense, UD Oli-
veirense-Fiães SC, Taboeira-Ana-
dia e Tondela-Feirense.

Nacional de Iniciados 
- Série D
7.ª jornada
Domingo O Pinguinzinho-Serta-
nense, Naval-AD Estação, U. Lei-
ria-Académica, Vigor Mocidade-
SC Sabugal, Benfica C.Branco-Ac.
Fundão.

Futebol feminino 
- 1.ª Divisão Nacional
4ª jornada
Domingo VCadima-Fundação
Laura Santos, Boavista-A-dos-
Francos, Clube de Albergaria-Ma-
zel- Vilaverdense FC, Fut. Benfica-
Atl. Ouriense e Viseu 2001-Valada-
res Gaia.

AF Viseu - Honra
3ª jornada
Domingo ACDR Lamelas-Viseu e
Benfica, Tarouquense-Penalva
Castelo, Silgueiros-Carregal do Sal,
Sampedrense-Alvite, Moimenta
da Beira-Sport Clube Paivense,
Mangualde-Ferreira de Aves, Mo-

lelos-Resende e Sátão-Castro
Daire.

AF Viseu 
- 1.ª Divisão Norte
1ª jornada
Domingo GDC Roriz-GD Parada,
Campia-Sp. Lamego (a), Sezu-
rense-Nespereira FC,  Vouzelen-
ses-UD Vilamaiorense e GDCP
Oliv. do Douro-CD Santacruzense.
(a) troca da ordem dos jogos en-
tre os dois clubes

AF Viseu 
- 1.ª Divisão Sul
1ª jornada
Domingo Vila Chã de Sá-Nandufe,
Canas Senhorim-Repesenses, La-
jeosa do Dão-Pedreles, Moimenta
Dão-S. Cassurrães  e Vale de Aço-
res-Santacombadense.

AF Viseu - Juv. Norte
1ª jornada
Amanhã Cinfães-Cracks Lamego
Domingo Penalva Castelo-Repe-
senses B, Sátão-Resende, O
Crasto-Os Viriatos, Sport Clube
Paivense-SC Tarouca e Moimenta
da Beira-Vouzelenses.

AF Viseu - Juv. Sul
1ª jornada
Amanhã Estrela do Mondego-Ac.
Viseu, Carregal do Sal-Viseu e
Benfica, Lusitano FC-Mangualde e
Nelas-CRC Santo André
Domingo Ranhados-Molelos e
Mortágua-Viseu 2001.

AF Viseu - Inic. Centro
1ª jornada
Amanhã Viseu 2001-Repesenses B

Domingo Os Viriatos-Vouzelen-
ses, SátãoViseu United FC, Viseu e
Benfica-Lusitano FC e Ac. Viseu-
Penalva Castelo.

AF Viseu - Inic. Sul
1ª jornada
Amanhã Lusitano FC B-Viseu
2001 B
Domingo Canas Senhorim-Repe-
senses, Vale de Açores-Molelos,
Mangualde-Vila Chã de Sá e Ne-
las-Carregal do Sal.

FUTSAL
Nacional da 2.ª Divisão
- série B
3.ª jornada
Amanhã Desp. Ordem-Freixieiro,
Amigos Abeira Douro-Arsenal Pa-
rada, Sp. Lamego-Paraíso Foz e
Paredes-Mogadouro.
Domingo Unidos Pinheirense-
AJAB Tabuaço. 

Nacional da 2.ª Divisão
- série C
3.ª jornada
Amanhã CP Meda-Jaca, ABC Ne-
las-Domus Nostra, GDR Lameiri-
nhas-Ossela, Futsal Azeméis-Vi-
seu 2001 e Lamas Futsal-ACR
Vale de Cambra.

Campeonato Nacional
Feminino - Zona Norte
5.ª jornada
Amanhã Amanhã Santa Luzia-
Chaves, FC Vermoim-Novase-
mente, Nun’Álvares-Lusitano FC e
Sporting Canidelo-Restauradores
Avintenses.

AF Viseu - Div. Honra
2.ª jornada
Amanhã CB Castro Daire-CS Se-
ver, São Martinho de Mouros-Inter
Futsal Tarouca, CB Moimenta
Beira-CB Viseu, Pedreles-Pes-
queira, ACRD Rio de Moinhos-Uni-
dos da Estação e Viseu 2001 B-
Bela Vista.

1.ª Divisão Feminina
3.ª jornada
Amanhã Inter Futsal Tarouca-Oliv.
Frades, Penedono-Pesqueira, CB
Mortágua-ADR Carbelrio e Arma-
mar-O Crasto. 
Domingo Viseu e Benfica-Repe-
senses.

ANDEBOL
3.ª Divisão Nacional
Masculina
1.ª jornada
Amanhã Alavarium AC-SC Espi-
nho, CD Feirense-Académico de
Viseu, Académica Coimbra-CD S.
Bernardo e SC Beira Mar-ACD
Monte.

Campeonato Nacional
Seniores Femininos
2.ª jornada
Amanhã Amanhã Andebol Clube
Ol. Frades-Batalha AC, ADA Cane-
las-CP Valongo do Vouga, C.Ben-
fica C. Branco-Ílhavo AC e SIR 1.º
Maio-AC Salréu.

Campeonato Nacional
de Juvenis Femininos
2.ª jornada
Amanhã LAAC-Andebol Acade-

mia/S.Pedro do Sul, AD Sanjoa-
nense-AC Salreu, CP Valongo do
Vouga-AA Espinho e Alavarium-
Andebol Clube de Oliveira de Fra-
des.

Nacional de Juvenis
Femininos - série B
1.ª jornada
Amanhã ASCD S. Miguel do
MATO-CP Valongo Vouga e ADA
Canelas-Andebol Academia/S.
Pedro do Sul.

BASQUETEBOL
Campeonato Distrital
de Sub-16 masc. 
Amanhã ASSRC Gumirães B-
ACERTondela (14h30-Pavilhão da
Escola Viriato) e ARC Oliveirinha-
Cube Camões (17h00-Pavilhão
Municipal de Carregal do Sal)

Campeonato Distrital
de Sub-18 masc.
Amanhã ASSRC Gumirães B-
Clube Bola Basket
(17h00-Pavilhão da Escola Viriato)
Domingo ACER Tondela-ASSRC
Gumirães A (15h00-Pavilhão
Municipal de  Tondela e
Agrupamento de  Escolas
Mangualde-Clube Camões
(17h00-Pavilhão Municipal de
Mangualde)

1.ª Divisão de Sen.
1.ª Fase-Grupo Centro
Domingo ARD Os Povoenses-
Conimbricense (17h00-Pavilhão
“Cidade de Viseu”)

Agenda desportiva
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 Luís Filipe Silva

A
grande preocupa-
ção do técnico do 
ABC/UMinho, Car-
los Resende, pa-

ra o jogo de amanhã, nos 
açores frente ao Sp. Hor-
ta passa pela viagem que 
se afigura desgastante pa-
ra os atletas.

A comitiva dos acade-
mistas ruma para a ilha 
Terceira na madrugada 
de sábado, deixa Braga às 

03h30, com escalas em 
Lisboa e Ponta Delga-
da, sendo que o jogo é às 
21h00, locais (22h00 de 

Lisboa). Por tudo, isto, e 
perante o desnível exis-
tente entre as duas equi-
pas, o técnico Carlos Re-
sende está na expectativa 
para ver como vão os atle-
tas reagir.

«Objetivo é claramente 
vencer o jogo. Por mais di-
ficuldades que o SC Horta 
nos poderá colocar, preo-
cupa-me mais a viagem e 
a resposta que os jogado-
res darão. No dia do jogo, 
os atletas terão que acor-

ABC/UMinho joga amanhã nos Açores frente ao Sp. Horta

Desgaste da viagem 
é a principal preocupação

ABC/UMinho 
quer manter 

senda
de triunfos

Diogo Branquinho e Carlos Resende projetaram ontem o jogo frente ao SP. Horta

L
u

ís
 F

ili
p

e
 S

ilv
a dar muito cedo e a minha 

expectativa é a forma co-
mo eles vão reagir à con-
trariedade», disse.

No que diz respeito ao 
jogo, Resende apela à con-
centração. «Este é um jo-
go que em casa ganhá-
mos com facilidade mas 
fora temos dificuldades. 
Começámos sempre de 
forma atípica

Não podemos contar 
que a nossa camisola ven-
ça o jogo sem o nosso es-
forço, bem pelo contrário. 
O nosso esforço será sem-
pre importante», frisou.

Diogo Branquinho: 
«Podemos facilitar 
as coisas»
Diogo Branquinho tam-
bém sublinhou a supe-
rioridade do ABC/UMi-
nho sobre os açorianos.

«Somos claramente su-
periores. Se conseguirmos 
defender bem e fazer con-
tra-ataques poderemos fa-
cilitar as coisas.

Temos que descan-
sar bem e não pode ha-
ver desculpas. Já prová-
mos que conseguimos 
fazer bons jogos. O se-
gredo é estarmos foca-
dos», realçou o jogador 
dos academistas.
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"Temos obrigação de ganhar em casa" - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-10-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4826613

 
Lateral-direito, na antevisão ao jogo que o FC Porto cumpre, em casa, com os russos do Medvedi para
a Liga dos Campeões, afirmou que o heptacampeão tem o dever de vencer no Dragão Caixa
 
 Este sábado, às 18h00, o FC Porto recebe o Medvedi para a quarta jornada do Grupo C da Liga dos
Campeões, numa altura em que é terceiro classificado, na frente do adversário russo.
 
 Na abordagem ao encontro, Gustavo Rodrigues referiu: "É um jogo muito importante para o nosso
futuro na competição. Temos a obrigação de cumprir o nosso dever, que é ganhar todos os jogos em
casa. Se ganharmos o jogo podemos considerar esta semana como perfeita, no sentido em que
ganhamos todos os jogos. Logicamente que a equipa ainda não está perfeita, pois cometemos erros
contra o Sporting e contra o Benfica. A vitória contra o Sporting mostrou o quanto a equipa está unida
e muitos acharam que não íamos ganhar, mas conseguimos dar a volta ao marcador e isso ajudou a
equipa a crescer. Pode ser uma semana muito feliz para nós".
 
 "Sabemos que o andebol russo é muito forte, com jogadores rápidos e grandes, e será difícil atacar e
defender. Estamos a estudar o adversário para poder neutralizar os pontos fortes", avançou o
brasileiro.
 
 No Grupo C, os bielorussos do Brest comandam com seis pontos, seguidos dos espanhóis do La Rioja,
com seis, FC Porto, com quatro, Medvedi, com dois Vojvodina, com dois, e Presov, sem pontuar.
 
 O FC Porto, heptacampeão português, procura um dos dois primeiros lugares para seguir em frente.
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Andebol

A equipa de juvenis 
masculinos de andebol 
do Vitória, que na última 
temporada, garantiu, 
de forma brilhante, o 
acesso ao Campeonato 
Nacional da I Divisão, 
estreia-se este sábado, 
na prova maior do 
escalão, na condição de 
visitada.
O jogo dos jovens 
vitorianos, a contar para 
a segunda jornada da 
competição, terá como 
adversário o conjunto do 
Belenenses, e começa 
a ser disputado, no 
pavilhão Antoine Velge, a 
partir das 17 horas. 

Juvenis
vitorianos
jogam no 
Antoine Velge
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Anbedol 
CDC Oleiros perde 
com o Boavista
Na segunda jornada do Campeonato 
Nacional da 2ª Divisão, o CDC S. 
Paio de Oleiros foi à cidade do Porto 
defrontar o Boavista.
Num inicio de jogo com falhas de 
vária ordem permitiram ao Boavista 
chegar rapidamente aos 5-1, uma di-
ferença no marcador que no andebol 
pode ter importância no resultado 
final ou pode ser apenas um mo-
mento menos bom de uma equipa 
que logo que começa a melhorar o 
seu desempenho inicia a recupera-
ção lenta para chegar ao intervalo a 
perder por 13-12.
Animados pela recuperação e após 
os primeiros 10 minutos da segunda 
parte em que houve um equilíbrio de 
forças e no resultado, os oleirenses 
passaram para a frente e mantiveram 
até aos cinco minutos finais uma 
diferença de 2-3 golos. O Boavista 
FC é uma equipa difícil, raramente 
desiste de lutar e através forcing 
final dos seus atletas conseguiu nos 
últimos minutos o empate. Mas o 
jogo ainda não tinha terminado. A 
dois segundos do final os árbitros 
assinalaram livre de sete metros 
contra o CDC S. Paio de Oleiros. 
Um duelo ao entardecer do jogo iria 
decidir um jogo que os de S. Paio de 
Oleiros quase conseguiram ganhar 
mas acabaram por perder por 28-27 
apesar do imenso apoio vindos das 
bancadas não muito diferente do 
apoio que sentem em casa.
Outros resultados: Juvenis - CDC 
S. Paio Oleiros 40 - 18 Ac Viseu FC; 
Iniciados - AD Sanjoanense 34 - 39 
CDC S. Paio Oleiros.
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Andebol q na primeira jornada

tiago rocha eleito 
o jogador mais valioso 
da Liga dos Campeões

Tiago Rocha, pivot da equipa polaca Wisla 
Plock e natural de S. Paio de Oleiros, foi 
eleito melhor jogador (MVP) da primeira 
jornada da Liga dos Campeões, ao receber 
68% do total da votação entre os sete me-
lhores escolhidos pela Federação Europeia 
de Andebol (EHF).

O internacional português de 29 anos, 
que marcou nove golos em outros tantos 
remates no empate da sua equipa frente ao 

Veszprém, equipa vice-campeã europeia, 
foi inicialmente escolhido como melhor 
pivot da jornada, integrando um sete ideal 
que foi submetido a votação pública para 
eleição de MVP.

Encerrada a votação, verificou-se que o 
antigo pivô do FC Porto praticamente triplicou 
as escolhas relativamente ao segundo, o central 
esloveno Dean Bombac, do Pick Szeged, sendo 
residuais os votos nos restantes candidatos.
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