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A equipa de andebol do Benfica assegurou o apuramento para a 3.ª eliminatória da Taça EHF com
uma vitória por 34-22 no reduto dos islandeses do Haukar.
David Carvalho, com oito golos, foi o melhor marcador deste encontro dos encarnados, que ao
intervalo já venciam por 17-10.
João Pais e Cláudio Pedroso (ambos com cinco golos), Elledy Semedo (4), Danil Chernov (4), Tiago
Pereira (2), Paulo Moreno (2), José Costa (2), Carlos Carneiro (1) e Álvaro Rodrigues (1) foram os
restantes marcadores de serviço das águias.
Já no sábado, o Sporting garantira o apuramento para a terceira eliminatória da Taça EHF ao bater os
holandeses do HV KRAS/Volendam por 35-32.
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Colisão frontal mata
condutor de 41 anos
OLIVEIRA DE AZEMÉIS Um
homem, de 41 anos, morreu
durante a madrugada de sábado, após uma colisão frontal
entre um automóvel e um camião, no IC2.
Carlos Veloso, jogador de andebol de uma equipa de veteranos da Sanjoanense, não resistiu aos ferimentos e faleceu
ainda no local.
O acidente ocorreu pouco
depois da meia-noite de sábado, no IC2, junto ao Estádio
Carlos Osório, em Oliveira de
Azeméis, presumivelmente depois do condutor, residente em
São João da Madeira, ter entrado em despiste.
Ao local foram chamados os
Bombeiros Voluntário de Oliveira de Azeméis, que encontraram a vítima já em paragem

cardio-respiratória, tendo ainda tentado executar manoibras de reanimação.
O acidente foi presenciado
pelos colegas de equipa que
seguiam numa viatura imediatamente atrás da que era conduzida por Carlos Veloso, o que
os deixou em estado de choque.
Na sequência do sinistro, o
trânsito esteve interrompido
no IC2, durante cerca de três
horas, no âmbito da operação
montada pela GNR de Oliveira
de Azeméis e de São João da
Madeira.
Ao local também se deslocaram efectivos do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação de Aveiro da
GNR, que irá tentar descortinar
o que originou a colisão. |
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DANIEL BRANDÃO, TREINADOR DO TERCEIRA BASKET, QUER VALORIZAR COLETIVO NA PROLIGA

“Capacidade defensiva
como imagem de marca”
fotografia pedro alves/DI

DANIEL BRANDÃO: “O Terceira não possui jogadores com capacidade para resolver jogos individualmente”

Há espaço para a juventude, não há lugar para individualismos e vai funcionar o coletivo. A estratégia do
Terceira Basket na Proliga assenta na defesa, afirma
o treinador Daniel Brandão. Manutenção prioritária.

Luís ALmeida |di
O TERCEIRA BASKET APRESENTA-SE PARA
A PRESENTE TEMPORADA COM UM PLANTEL REFORÇADO COM MAIS SOLUÇÕES,
MAS TAMBÉM ASSENTE NUMA BASE DE
CONTINUIDADE. QUAIS SÃO OS OBJETIVOS CONCRETOS PARA A EDIÇÃO DE
2013/14 DO CAMPEONATO DA PROLIGA?

O que nos foi pedido passa por assegurar a manutenção o mais rapidamente possível, embora, face ao
8.º lugar da época passada, é óbvio
que, internamente, queremos atingir o play-off. No entanto, sem assegurarmos a manutenção, não vamos
ter o pensamento em lugares superiores. O nosso intuito passa por
lutar jogo a jogo por cada vitória,
pois as nossas vitórias são sempre

muito difíceis. Aliás, é muito difícil
vencer qualquer partida na Proliga.
Queremos, vitória a vitória, concretizar o objetivo da manutenção.
Depois, lutaremos pela melhor classificação possível.
AGRADOU-LHE O COMPORTAMENTO DA
EQUIPA NOS PRIMEIROS DOIS JOGOS?

Sem dúvida e, no sábado, penso
que fomos uma agradável surpresa,
nomeadamente no plano defensivo,
pois limitámos uma equipa como a
Academia a 32 pontos, quando, duas
semanas antes, o mesmo adversário
nos tinha marcado por 73. Investimos bastante nesse aspeto durante a
semana de trabalho e a verdade é que
o comportamento foi fantástico. No
jogo de domingo, porém, apresen-

támo-nos um pouco mais cansados,
frente a um opositor de características diferentes, e não conseguimos
parar o jogo exterior deles, além dos
problemas causados pelas faltas,
que nos condicionaram.
Tal como na época passada, o Terceira não possui jogadores com
capacidade para resolver jogos individualmente. Para sermos competitivos, temos de ser uma verdadeira equipa. Por outro lado, também
não somos um conjunto com muito
talento ofensivo e, também aqui,
terá de ser o coletivo a resolver os
problemas. Para nós, defender bem
terá de ser uma imagem de marca.
O QUE ESPERA DOS TRÊS PRINCIPAIS
REFORÇOS: MATTHEW DEVINE, BRUNO

“Não fazia
sentido
mudar muitas
coisas”

CAVALCANTE E ALEXANDER KRAVSTOV?

Espero que, com as suas características e qualidade, possam ser uma
mais-valia para o coletivo. No entanto, volto a referir, não estou à
espera que, sozinho, algum deles
possa resolver os jogos. Espero,
apenas, que ajudem a equipa a ser
melhor. Este é um plantel escolhido
por mim para que o clube, face às limitações orçamentais, possa atingir
sustentabilidade financeira. Estou
satisfeito com este grupo e penso
que existe uma boa margem de progressão. Neste momento, o plantel
está fechado.
JOVENS
QUAL O PAPEL DENTRO DO GRUPO DE
TRABALHO DOS JOVENS FORMADOS NO
TERCEIRA, ELEMENTOS QUE, NA TEMPORADA TRANSATA, ASSUMIRAM A BASE
DA EQUIPA NA PROLIGA? SIGNIFICA QUE
HAVERÁ MENOS HIPÓTESES DE DAREM O
SEU CONTRIBUTO OU, PELO CONTRÁRIO,
ESTA É UMA REALIDADE MAIS PROPÍCIA À
SUA EVOLUÇÃO?

Jogadores como o Miguel Romão e
Página
9 de exo Diogo Dias já têm
um ano

ID: 50366912
periência e, no fundo, não partimos
do zero. Conhecem a competitividade da prova e já têm uma base que
lhes pode permitir uma integração
na equipa mais fácil. Os restantes
atletas são importantes para engrossar a equipa e certamente irão
ajudar, até porque apresentamos
sempre o handicap de ter dois jogos
consecutivos em casa e, logicamente, não poderemos estar limitados a
seis/sete jogadores. Terá de haver
rotação e todos têm de estar prontos para jogar.
COMO VIU A PRESTAÇÃO DESTES JOVENS
NA TEMPORADA ANTERIOR?

De duas formas. Primeiro, com
alguma surpresa, pois a Proliga é
exigente e estes jovens estavam
apenas habituados às competições
de ilha. Deram luta e foram muito
competitivos. O Miguel Romão, por
exemplo, segurou a equipa ao longo da época, nunca desistindo. Não
fez brilharetes e, muitas vezes, até
teve valorização negativa, mas é um
miúdo que deixa tudo em campo e
isto tem de ser valorizado. Depois,
é preciso realçar a coragem que o
treinador teve para lançar estes jovens e para confiar nas suas capacidades, pois a equipa foi colocada
nas mãos de jogadores com 16/17
anos, mas que responderam de forma brilhante. Na época passada, ao
longo da primeira volta, obtivemos
apenas uma vitória. Todavia, excetuando o segundo jogo, na receção ao Guifões, penso que tivemos
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“Terá de ser
o coletivo a
resolver os
problemas”
sempre a opção de os ganhar, sendo
competitivos. Houve alguma falta
de experiência e os reforços que
chegaram em janeiro vieram trazer
maior rotação. Passámos a conseguir atingir as fases decisivas dos
jogos com possibilidades de discutir a vitória.
Publicamente, quero agradecer ao
Vicente a oportunidade de ter trabalhado com ele. Foi quase como ter
uma ação de formação diariamente,
pois é um treinador com uma vasta
experiência, quer a nível da formação, quer no que toca ao ensino do
jogo. Foi alguém muito importante
para mudar algumas mentalidades,
principalmente dentro do próprio
clube. Paulatinamente, foi fazendo
acreditar que era possível ser competitivo com um plantel tão jovem,
melhorando individualmente os jogadores para que também a equipa
fosse melhor. Ensinou os jogadores
a treinar e deixou bases para que o
próximo treinador não partisse do
zero.
QUAL A REALIDADE ATUAL DA FORMAÇÃO NO CLUBE, SETOR QUE COORDENA?

A formação é uma imagem de marca
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do Terceira e que está refletida na
equipa sénior. Os objetivos passam
sempre por conseguir a qualidade
necessária para reforçar o plantel
principal. Neste momento, existem
algumas dificuldades nos escalões
mais baixos, nomeadamente quanto
à quantidade de atletas, e nas próximas gerações será difícil repetir o
sucesso das integrações de Miguel
Romão ou Diogo Dias. Queremos
criar uma base no minibasquete e
nos iniciados e implementar um
modelo de jogo que seja transversal
a todos os escalões, para que estes
jovens se possam identificar com
esse modelo, se possam desenvolver, progredir e, mais tarde, tenham
qualidade para serem
mais uma solução
nos seniores.
O
Terceira
tem feito um
trabalho muito meritório
na formação e
a prova são
as chamadas às seleções nacionais
do Fernando e
do Miguel.
BASE
APESAR
DAS CARAS
NOVAS,
QUE IMPORTÂNCIA TEM A

BASE DE CONTINUIDADE QUE MARCA O
PLANTEL DO TERCEIRA, NOMEADAMENTE
ATRAVÉS DOS IRMÃOS TOMASSI?

Trata-se de uma dupla que vem de
uma realidade ganhadora e de muito trabalho. São dois jogadores que
vêm alimentar a equipa com esse
espírito de trabalho e de sacrifício.
Têm as suas características próprias, um base e um extremo, mas
não viram a cara à luta. Partindo
da base da época passada, não fazia
sentido mudar muitas coisas, até
porque a equipa joga basicamente
da mesma forma, não obstante algumas nuances face às características
dos novos jogadores.
COMO PERSPETIVA O CAMPEONATO NA
PRESENTE ÉPOCA?

Honestamente, penso que será
um campeonato com menor qualidade em termos médios. Vão
existir três/quatro equipas um
pouco mais fortes, sendo que
as restantes vão lutar pelos
mesmos objetivos do Terceira.
Haverá equilíbrio, é certo, mas
clubes como Eléctrico, Dragon Force e Illiabum estarão
um pouco à
frente dos
restantes.

A importância de honrar
todos os compromissos
NUMA ALTURA EM QUE AS DIFICULDADES ECONÓMICAS SÃO TRANSVERSAIS
A TODA A SOCIEDADE E TRABALHANDO NUM CLUBE QUE, NOMEADAMENTE HÁ DUAS ÉPOCAS, ESTEVE ENVOLVIDO EM SITUAÇÕES MENOS POSITIVAS
FACE, PRECISAMENTE, A PROBLEMAS
FINANCEIROS, ESTÁ OBRIGADO A
DESEMPENHAR FUNÇÕES QUE VÃO
MUITO PARA ALÉM DAS ESTRITAMENTE
RELACIONADAS COM O SEU CARGO DE
TREINADOR?

Não é uma obrigação, é um gosto.
Como profissional, quero contribuir para que o clube melhore
noutras componentes que não
apenas os aspetos técnicos e táticos. Sinto que o clube tem algumas carências pelo facto de não
ter muitas pessoas disponíveis
para ajudar na organização. É um
clube organizado, mas pequeno,
e com poucas pessoas e não pro-

fissionais, daí que algumas áreas
necessitem de maior atenção,
nomeadamente a promoção e
a divulgação da marca Terceira. Isto poderá ser feito, tanto na
comunicação social como a nível
dos patrocínios e da publicidade.
Queremos dar um passo em frente e eu tenho ajudado nesse sentido. Assumo que tenho sido um
pouco mais do que treinador, ma
faço-o com todo o gosto.
A COMPONENTE FINANCEIRA É, DE
FACTO, UMA DIFICULDADE?

Sempre foi e basta referir que
temos um plantel consideravelmente mais barato do que aquele
que alinhava no CNB1. Dentro
das nossas limitações, tentamos
ser competitivos com o pouco dinheiro que temos. Porém, o mais
importante é a saúde financeira

do clube e tudo foi planeado para que os compromissos pudessem ser
todos honrados. Penso
que demos um passo em
frente nesse sentido na
época passada, altura em
que o clube tinha a imagem um pouco manchada
em virtude, principalmente, da dispensa dos três
norte-americanos. De facto,
eram poucos os jogadores
que queriam vir jogar para
o Terceira. Esta época foi totalmente diferente. A imagem
do clube no exterior está muito
melhor.
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Andebol Euro2014 (fem.) Capitã lusa acredita a 60 por cento no apuramento

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

21/10/2013

Meio:

Expresso Online

URL:

http://expresso.sapo.pt/andebol-euro2014-fem-capita-lusa-acredita-a-60-por-cento-no-apuramento=f836784

/

Lisboa, 21 out (Lusa) -- Ana Seabra, capitã da seleção portuguesa de andebol, encara com otimismo a
campanha de qualificação para o Euro2014 e arrisca mesmo "60 por cento" de hipóteses de
apuramento. Ciente de que Portugal ficou colocado num "grupo difícil", onde se destaca o Montenegro,
campeão da Europa e vice-campeão olímpico, a primeira linha do Alavarium Love Tiles promete
encarar esta missão "com unhas e dentes". Antes da estreia nesta campanha, marcada para quartafeira, na visita à República Checa, Ana Seabra admitiu à agência Lusa que o otimismo é fator
fundamental nesta missão: "se não acreditássemos, não estávamos aqui a fazer nada".
Segunda, 21 de Outubro de 2013
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A12

Andebol Euro2014 (fem.) Checas são referência no apuramento selecionador

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

21/10/2013

Meio:

Expresso Online

URL:

http://expresso.sapo.pt/andebol-euro2014-fem-checas-sao-referencia-no-apuramento-selecionador=f836785

/

Lisboa, 21 out (Lusa) -- Portugal estreia-se na quarta-feira na fase de apuramento ao Euro2014 de
andebol feminino com a visita à República Checa, numa estreia que o selecionador João Florêncio
aponta como "boa referência" para esta campanha. Num grupo formado por Montenegro, campeão da
Europa e vice-campeão olímpico, República Checa e Polónia, Portugal, que saiu do pote 4 (o menos
cotado) do sorteio para a fase de apuramento, vai cruzar-se com "equipas muito fortes", como avaliou
à agência Lusa João Florêncio. Consciente das dificuldades que esperam Portugal, João Florêncio, que
não descarta o sonho do apuramento, reconhece que, no plano teórico, a seleção das "quinas" reunirá
"cerca de 10 por cento" de hipóteses de qualificação.
Segunda, 21 de Outubro de 2013
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A13

ID: 50365543

21-10-2013

Tiragem: 40542

Pág: 46

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,59 x 16,36 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A14

ID: 50365311

21-10-2013

Tiragem: 40542

Pág: 42

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,26 x 5,17 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A15

ID: 50365298

21-10-2013

Tiragem: 40542

Pág: 42

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,49 x 5,75 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A16

ID: 50365330

21-10-2013

Tiragem: 40542

Pág: 42

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,97 x 28,42 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 3
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ID: 50365330

21-10-2013

Tiragem: 40542

Pág: 43

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,54 x 29,13 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 3
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ID: 50365330

21-10-2013

Tiragem: 40542

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,80 x 3,28 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 3 de 3
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A19

ID: 50367114

21-10-2013

Tiragem: 14900

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,66 x 2,98 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

7 Andebol. O FC Porto recebeu e venceu, ontem, os
franceses do Dunkerque, por
22-21, somando a primeira
vitória na presente edição da
Liga dos Campeões.
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A20

ID: 50367124

21-10-2013

Tiragem: 14900

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,08 x 8,78 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Marítimo ganha ao Gaia
O Marítimo venceu, na
tarde de ontem, o FC
Gaia, em jogo que estava em atraso da 1ª
jornada do “Nacional”
de andebol da II Divisão, Zona Norte. Os
verde-rubros sentiram
algumas dificuldades mas, numa partida muito emotiva, ganharam por 30-29. No Pavilhão do Marítimo, pelo Marítimo
jogaram e marcaram: Francisco Freitas, João Fernandes,
Fred, Tiago Rodrigues, José Jesus, Paulo Moura (6), Bruno
Mendes (7), António Franhco (2), Diogo Abreu, João Teixeira
(5), Pedro Rodrigues (2), José Castro (3), João Rodrigues,
Márcio Abreu (5), João Gomes e José Santos. 1
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A21

ID: 50364622

21-10-2013

Tiragem: 92478

Pág: 47

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,54 x 11,34 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A22

ID: 50364681

21-10-2013

Tiragem: 92478

Pág: 47

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,59 x 14,32 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 2
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ID: 50364681

21-10-2013

Tiragem: 92478

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,25 x 2,57 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 2 de 2
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A24

ID: 50364513

21-10-2013

Tiragem: 69744

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,15 x 6,99 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

FC Porto bate franceses
O FC Porto conquistou a sua primeira vitória no Grupo B da Liga dos
Campeões em andebol, ao vencer os
franceses do Dunkerque por 22-21,
no Dragão Caixa. A figura da equipa
azul e branca foi Tiago Rocha, autor
de oito golos. O triunfo foi conquistado à 4ª ronda, e seguiu-se às derrotas fora com o Kolding (20-25) e
Kielce (23-35), e em casa com o Kiel
(23-31). O FC Porto, que era último,
junto com o Dunkerque, abandona
os franceses na cauda da tabela.
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A25

ID: 50364841

21-10-2013

Tiragem: 20000

Pág: 6

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 11,26 x 9,03 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A26

ID: 50364197

21-10-2013

Tiragem: 43229

Pág: 43

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,97 x 9,06 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

Benfica confirma
triunfo sobre Haukar
e segue na Taça EHF
Depois de bater, em casa, o
Haukar por 34-19, a equipa
de andebol do Benfica foi à
Islândia confirmar a passagem
à terceira ronda da Taça EHF
com novo triunfo (34-22). Ao
intervalo, os “encarnados”
já venciam por 17-10. Davide
Carvalho, com oito golos, foi
o jogador em destaque no
Benfica, seguido de João Pais
e Cláudio Pedroso, ambos
com cinco. Os “encarnados”
juntam-se ao Sporting, que
também está na 3.ª ronda após
afastar o HV KRAS/Volendam.
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A27

ID: 50364203

21-10-2013

Tiragem: 43229

Pág: 43

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,46 x 13,54 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

FC Porto conquista
primeira vitória de sempre
na Liga dos Campeões
Andebol
O triunfo dos “dragões”
não só é o seu primeiro
na competição como
o primeiro de qualquer
equipa nacional na prova
O campeão nacional FC Porto garantiu ontem a primeira vitória na
Liga dos Campeões de andebol, ao
bater no Dragão Caixa os franceses do Dunkerque por 22-21, em
encontro da quarta jornada do
Grupo B.
Tiago Rocha foi a figura do encontro, ao apontar oito dos 22 golos dos “dragões”, que, depois de
desaires fora com Kolding (20-25) e
Kielce (23-35) e na recepção ao Kiel
(23-31), venceram um conjunto que
também só somava derrotas.

A equipa portista, que deixou
o último lugar do agrupamento,
apresentou-se superior desde
o primeiro minuto, controlou a
partida e esteve quase sempre na
frente do marcador.
Nos primeiros 30 minutos, a
eficácia do bloco ofensivo aliada
a uma rapidez do contra-ataque
foram os principais ingredientes
para que a formação portista conseguisse impor-se, aproveitando
ainda os bons momentos de Tiago
Rocha e Gilberto Duarte, que se
mostraram bastante eficazes na
finalização.
A equipa francesa, por outro
lado, apresentou grandes dificuldades em responder às investidas
do FC Porto, mas nunca se deixou
atrasar demasiado no marcador,
chegando ao intervalo com apenas dois golos de desvantagem
(11-13).

Ljubomir Obradovic
O segundo tempo foi, porém,
bem distinto, com o FC Porto a
não conseguir manter o ritmo da
primeira meia hora. A dez minutos
do fim, o Dunkerque colocou-se,

mesmo, na frente do marcador.
Os cinco minutos finais foram
vividos com grande intensidade,
com o FC Porto a mostrar um bloco defensivo muito denso, quase
impenetrável, e com um Hugo Laurentino na baliza a ter também um
papel crucial na vitória.
No final da partida, Ljubomir
Obradovic, treinador dos portistas,
estava satisfeito: “Vencemos um
jogo tremendamente difícil frente
a uma excelente equipa. Parabéns
aos meus jogadores e aos nossos
adeptos, que mais uma vez foram
incansáveis no apoio. A forma como defendemos foi a chave da nossa vitória.”
Na quinta e última jornada da
primeira volta, o FC Porto volta a
jogar no Dragão Caixa, desta feita com o Wisla Plosk, da Polónia,
num embate marcado para 16 de
Novembro. PÚBLICO/Lusa
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A28

ID: 50365763

21-10-2013

Tiragem: 96905

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,95 x 23,67 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A29

ID: 50365750

21-10-2013

Tiragem: 96905

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,12 x 24,01 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A30

ID: 50365755

21-10-2013

Tiragem: 96905

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,14 x 9,78 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A31

Confronto com checas vai servir de referência a Portugal

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

21/10/2013

Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/10/21/checas_s_o_refer_ncia_de_portuga.html

/

21 de outubro de 2013 07:29h
Selecionado nacional faz a antevisão dos jogos de apuramento.
Portugal estreia-se na quarta-feira na fase de apuramento ao Euro2014 de andebol feminino com a
visita à República Checa, numa estreia que o selecionador João Florêncio aponta como boa referência
para esta campanha.
Num grupo formado por Montenegro, campeão da Europa e vice-campeão olímpico, República Checa
e Polónia, Portugal, que saiu do pote 4 (o menos cotado) do sorteio para a fase de apuramento, vai
cruzar-se com equipas muito fortes, como avaliou à agência Lusa João Florêncio.
Consciente das dificuldades que esperam Portugal, João Florêncio, que não descarta o sonho do
apuramento, reconhece que, no plano teórico, a seleção das "quinas" reunirá "cerca de 10 por cento"
de hipóteses de qualificação.
Queremos, sobretudo, fazer crescer o nível que temos vindo a trabalhar. O que vier a mais é
acréscimo. Se conseguirmos o apuramento isso seria fantástico, admite o técnico nacional.
Sobre a estreia, o selecionador considera que o confronto com as checas ajudará a servir para avaliar
um pouco mais o potencial da equipa portuguesa.
Queremos jogar de igual para igual. Pôr as nossas capacidades à prova, prometeu João Florêncio,
insistindo na convicção que este grupo tem hipóteses de evoluir muito.
Durante o último estágio de preparação, em Almada, João Florêncio confirmou que as 19 jogadoras,
sete delas dos escalões juniores, mostraram empenho em representar e dignificar a camisola" de
Portugal e orgulho no trabalho realizado.
Portugal inicia a campanha no Grupo 3 de qualificação para o Europeu de 2014 na quarta-feira, na
República Checa, seguindo-se, no domingo seguinte, a 27 de outubro, a estreia em casa, diante o
Montenegro, em Coimbra.
Para a fase final, que se disputa entre 07 e 21 de dezembro, numa organização partilhada por Croácia
e Hungria, qualificam-se os dois primeiros classificados de cada agrupamento.
A fase final, cujo sorteio será realizado a 26 de maio do próximo ano, será repartida pelas cidades de
Budapeste, Debrecen e Györ, na Hungria, e Zagreb, Varazdin e Porec, na Croácia.
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A32

Revista de imprensa - 21 de Outubro

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sol Online

URL:

http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=88505

21/10/2013

/

21 de Outubro, 2013
O "plano B" do Governo para o corte nas pensões da Caixa Geral de Aposentações 'chumbe' e a
vitória do Sporting frente ao Alba (8-1) na quarta eliminatória da Taça de Portugal são temas hoje em
destaque na imprensa.
Os jornais destacam também nas capas o acordo entre o presidente eleito da Câmara do Porto, o
independente Rui Moreira, e o socialista Manuel Pizarro, e a notícia de que o PS acusa o Presidente da
República, Cavaco Silva, de estar alinhado com o Governo na fiscalização do Orçamento de Estado.
O número de portugueses que mudou de sexo nos últimos três anos, as escolas que ficaram de fora
do reforço de verbas para obras e os gastos dos CTT antes da privatização fazem também títulos de
capa.
- "Depositantes ficam fora dos pedidos de ajuda para 'salvar' bancos em risco"
- "'Constitucional faz parte da classe política, não é uma classe de sacerdotes', Vítor Bento"
- "Governo defende no TC que cortes são transitórios e progressivos"
- "Google dispara e as ações valem, pela primeira vez, mais de mil dólares"
- "Maioria dos reformados do Estado fica pior do que em 2012"
- "Salários baixos do Estado também vão estar pior"
- "Todos os funcionários perdem face a 2013"
- "Reformados da Segurança Social na mesma face a 2013"
- "PS acusa Cavaco de estar alinhado com o Governo na fiscalização do OE"
- "Guerra na Síria: As meninas-soldados que combatem na revolução"
- "Governo diz que vai criar incentivos para pôr câmaras a puxar pela economia"
- "Há mais casos de regulação parental e são cada vez mais morosos"
- "A goleada do Sporting na Taça e a grande festa de Pesquina"
- "Governo tem plano B para chumbo do Constitucional a corte nas pensões da CGA"
- "Há casos de desempregados de recibos verdes à espera do subsídio desde fevereiro"
- "Laboratório militar já fornece 46 remédios ao SNS"
- "Moreira e Pizarro coligados na Câmara do Porto"
Página 32

- "Natalidade baixa 20% em 6 distritos e na Madeira"
- "Portugueses são dos que mais sono têm ao volante"
- "Fotografia: Kodak evita falência e aposta nas empresas"
- "Taça de Portugal: Sporting goleia Alba (8-1) antes do clássico no Dragão"
- "156 portugueses mudam de sexo"
- "Gonçalo Amaral: Testemunha chave identificou pai de Maddie"
- "Declarações fiscais desmentem fortuna da mãe de Sócrates"
- "Três grandes perdem 269 milhões"
- "Ivan é triunfo na Champions"
- "Restaurantes: IVA trava produção nacional"
- "Fátima: Perturba missas e é condenado"
- "Torres Vedras: Assassinado à facada após rixa em bar"
- "Sporting-Alba (8-1): Montero avisa dragão"
- "Reforço de verbas para obras deixa 14 escolas de fora"
- "'Dinossauros' políticos: Até sempre ou até já?"
- "Câmara do Porto: Pizarro e Moreira de acordo até 2017"
- "Entrevista Guilherme Pinto, presidente da Câmara de Matosinhos: 'Fui eleito independente e quero
respeitar essa condição'"
- "Taça de Portugal: Santa Maria afasta Nacional"
- "Taça de Portugal: Sporting goleia Alba e Montero afina a pontaria"
- "Andebol. FC Porto estreia-se a vencer na Champions"
- "Valongo. Chove dentro das casas de bairro sem obras há 17 anos"
- "Governo tem plano B para chumbo ao corte nas pensões na CGA"
- "Emigração: Crise leva dentistas a trabalhar em dois países"
- "Ninguém ligou aos avisos de Gonçalo até ao ataque na escola"
- "José Sócrates ameaça regressar à política"
- "SPD avança para coligação com Merkel e exige estratégia para crescimento na zona euro"
- "Governo: Nunca tinha havido uma coligação que durasse tanto"
- "CTT gastam 24,7 milhões de euros antes da privatização"
Página 33

- "Hollande deixa jovem cigana voltar mas sem a família"
- "Sporting-Alba (8-1): Garras afiadas para o dragão"
- "Gigantes europeus de olho em Ivan Cavaleiro"
- "Paulo Fonseca pressionado"
- "Caso sério: Montero faz hatt trick e supera Jardel"
- "Ivan Cavaleiro: Aposta presidencial"
- "Todos contra Hulk"
- "Um leão sem piedade"
- "'Somos o clube com mais potencial de crescimento', Antero Henrique, diretor da SAD do FC Porto"
- "'Ainda bem que Roberto está deste lado', Salino, jogador do Olympiakos"
Lusa/SOL
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Andebol: Euro2014 (fem.) - Capitã lusa acredita a "60 por cento" no apuramento

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

21/10/2013

Meio:

Visão Online

URL:

http://visao.sapo.pt/andebol-euro2014-fem-capita-lusa-acredita-a-60-por-cento-no-apuramento=f753980

/

Lisboa, 21 out (Lusa) -- Ana Seabra, capitã da seleção portuguesa de andebol, encara com otimismo a
campanha de qualificação para o Euro2014 e arrisca mesmo "60 por cento" de hipóteses de
apuramento.
Ciente de que Portugal ficou colocado num "grupo difícil", onde se destaca o Montenegro, campeão da
Europa e vice-campeão olímpico, a primeira linha do Alavarium Love Tiles promete encarar esta
missão "com unhas e dentes".
Antes da estreia nesta campanha, marcada para quarta-feira, na visita à República Checa, Ana
Seabra admitiu à agência Lusa que o otimismo é fator fundamental nesta missão: "se não
acreditássemos, não estávamos aqui a fazer nada".
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Andebol: Euro2014 (fem.) - Checas são referência no apuramento - selecionador

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

21/10/2013

Meio:

Visão Online

URL:

http://visao.sapo.pt/andebol-euro2014-fem-checas-sao-referencia-no-apuramento-selecionador=f753979

/

Lisboa, 21 out (Lusa) -- Portugal estreia-se na quarta-feira na fase de apuramento ao Euro2014 de
andebol feminino com a visita à República Checa, numa estreia que o selecionador João Florêncio
aponta como "boa referência" para esta campanha.
Num grupo formado por Montenegro, campeão da Europa e vice-campeão olímpico, República Checa
e Polónia, Portugal, que saiu do pote 4 (o menos cotado) do sorteio para a fase de apuramento, vai
cruzar-se com "equipas muito fortes", como avaliou à agência Lusa João Florêncio.
Consciente das dificuldades que esperam Portugal, João Florêncio, que não descarta o sonho do
apuramento, reconhece que, no plano teórico, a seleção das "quinas" reunirá "cerca de 10 por cento"
de hipóteses de qualificação.
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A37

ID: 50355521

20-10-2013

Tiragem: 125000

Pág: 42

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,85 x 25,36 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A38

ID: 50355522

20-10-2013

Tiragem: 125000
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O FC Porto recebeu e venceu, este domingo, os franceses do Dunkerque, por 22-21, somando a
primeira vitória na presente edição da Liga dos Campeões de andebol.
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ABC/UMinho chega
à liderança no campeonato

COM BENFICA E SPORTING o ABC de Braga/UMinho, que ontem no Pavilhão Flávio Sá Leite venceu o
Maia/ISMAI por 42-29, partilha o comando do campeonato nacional andebol 1, a título provisório,
com 20 pontos. FC Porto, ao acertar calendário, pode passar este trio com 21 pontos.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

Ontem, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, a equipa maiata entrou
melhor, comandando o marcador nos primeiros seis minutos.
O jogo seguiu equilibrado no
primeiro quarto de hora e a partir dos 17 minutos o ABC foi dilatando a diferença. Ao sétimo
minuto o ponta-direita do ABC,
Carlos Martins, igualou a 4-4.
Seguem-se quatro minutos em
que os bracarenses lideram, mas
emerge no ISMAI o lateral-esquerdo José Pedro Coelho (exABC), com remates de meiadistância e novo equilíbrio (8-8
aos 15 minutos).
Sobressai então nos minhotos o
lateral-esquerdo João Pinto, ora
a interceptar passes aos nove
metros e a sair em contra-ataque,
ora em remates de meia distância, indefensáveis,
Os pupilos de Resende chegam
a vantagens de três golos, por
12-9 aos 19 minutos e pela primeira vez um avanço de quatro
aos 25 minutos, num contra-ataque concluído por Fábio Vidrago (17-13). Com menos um, por
exclusão temporária de Nuno
Grilo, Resende arriscou sem
guarda-redes e o ABC chegou à
vantagem de cinco golos (19-14)
por Hugo Rocha. No último lance do primeiro tempo, Sérgio
Caniço reduz a desvantagem
para quatro (19-15), desferindo
dos nove metros em posição
frontal um belo remate em
apoio.
João Pinto e Hugo Rocha, no
primeiro minuto da etapa complementar elevaram para 21-15,
uma diferença de seis que seria
elevada à entrada do terceiro minuto (23-16) num contra-ataque
de Carlos Siqueira para sete golos, margem confirmada com
uma surpreendente elevação do
ponta Fábio Vidrago na meia
distância. Hugo Rocha fez o 2518 na posição de lateral direito.
Seguiram-se duas jogadas que o
público aprecia sempre : o 26-19
por Fábio Vidrago, em lance de

ABC/UMINHO 421
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e
Bruno Dias (G.R.); Fábio Vidrago (5),
Hugo Rocha (6), Pedro Marques (2),
Carlos Siqueira (3), Diogo Branquinho
(2), Ricardo Pesqueira (4), Carlos
Martins (6), Nuno Grilo (3), Nuno
Rebelo, Vacso Areias (2), Tomás
Albuquerque (1) e João Pinto (8).
Tr. Carlos Resende

MAIA / ISMAI 291
Manuel Borges, Ivo Martins e António
Silva (GR), Vasco Costa (5), Diogo
Rodrigues (1), André Rei, José Coelho
(10), João Domingues, Rui Ferreira,
João Pinhal, Sérgio Caniço (9),
Alexandre Relvas (1), Ricardo Soares,
Sérgio Martins (3) e Diogo Sousa
Tr. Paulo Oliveira
Árbitros:Mário Coutinho e Ramiro
Silva
Intervalo: 19-15

§cabinas
Carlos Resende
(tr. ABC/UMinho)
“Esperava um bocado
mais da defesa ”
BRUNO PEREIRA

“Esperava um bocadinho mais
da defesa, que não esteve tão
bem como seria expectável.
Mesmo marcando 42 golos é
muito bom no ataque mas sofrer
29 golos é muito.
Na quarta-feira vamos jogar com
o Águas Santas, a única equipa
que este ano ganhou ao FC Porto
e no ano passado teve o mérito
de, em quatro jogos, ganhar-nos
três. Nós queremos mais este
ano. Queremos continuar a dar
bons espectáculos. Hoje (ontem)
as pessoas que assistiram não
foram na quantidade que nós
gostaríamos, mas as que vieram
não saíram defraudadas. Houve
golos para todos os gostos”.

Carlos Martins, em contra-ataque aos sete minutos, empatou a quatro golos

O jogo foi antecedido por
um minuto de silêncio em
homenagem a Emílio
Lacerda, o sócio número um
do ABC, recentemente
falecido.
O Maia/ISMAI apresentavase sem um dos seus
melhores elementos, o
guarda-redes internacional
Hugo Figueira, por razões
administrativas, dado o
encontro ser referente à
primeira jornada, e por isso
agendado para uma data na
qual ainda não se
encontrava inscrito.
jogo aéreo, e o 27-19 por Carlos
Martins, em contra-ataque. À
entrada do último quarto de hora, emerge na concretização Ricardo Pesqueira e o ABC vencia
por sete (30-23). À entrada nos
últimos 10 minutos, Carlos Martins elevou para oito (33-25).
Nos últimos minutos, Resende
deu oportunidade a Diogo Branquinho e a Vasco Areias, que
aproveitaram para facturar e a
Emanuel Ribeiro, que defendeu.

BRUNO PEREIRA

Ricardo Pesqueira, com muito trabalho defensivo, emergiu ao ataque na ponta final

Paulo Oliveira
(tr. Maia/ISMAI)
“Até aos 40 minutos
ainda lutámos
pelo resultado”
“Até aos 40 minutos ainda
tivemos algumas possibilidades
de lutar pelo resultado. Os golos
sofridos também têm a ver com
os nossos guarda-redes, que ,
apesar de estarem a fazer uma
época fantástica, estiveram
menos bem. Há dias assim e não
conseguiram juntar-se ao resto
do grupo para nos mantermos
na luta”.
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§mais andebol
Nona jornada

Águas Santas quarta-feira no Sá Leite
O Águas Santas joga quarta-feira às 21 horas no Pavilhão Flávio Sá Leite,
para a nona jornada do campeonato nacional Andebol 1. No mesmo dia,
disputam-se Passos Manuel - FC Porto e Madeira Sad - Sporting. A ronda
segue quinta-feira com Maia ISMAI - Benfica e sábado completa-se com
Sp. Horta - Avanca e Fafe - Belenenses.
Ontem, o Fafe venceu em Avanca (20-21) para a oitava ronda, que contou
com os resultados Águas Santas, 26 - Sp. Horta, 24; Benfica, 29 - ABC, 23
(dia 19); FC Porto, 33 - Madeira Sad, 27; Sporting, 37 - Maia/ISMAI, 24.
Esta oitava jornada fecha hoje com o jogo Belenenses - Passos Manuel.
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Andebol
por J.R., com Lusa
Depois de ter batido o Kaukar por 34-19, na Luz, os encarnados venceram por 34-22 na Islândia.
O Benfica venceu neste domingo em casa dos islandeses do Haukar por 34-22, confirmando o triunfo
por 34-19 registado há uma semana, na Luz, e assegurou a passagem à terceira ronda da Taça EHF
de andebol.
A formação "encarnada", que ao intervalo vencia o Haukar por 17-10, junta-se, assim, na terceira
eliminatória da Taça EHF ao Sporting, que sábado afastou os holandeses do Volendam.
Davide Carvalho, com oito golos, foi o jogador do Benfica em destaque nas ações de concretização,
seguido de João Pais e Cláudio Pedroso, ambos com cinco.
Carlos Carneiro foi excluído, aos 34 minutos.
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ABC MARCOU 42 GOLOS AO MAIA/ISMAI

Goleada natural
ANTÓNIO SILVA

Carlos Martins em mais uma situação de finalização do ABC

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC deu ontem mais
uma prova cabal que está
muito forte nesta época. A
goleada imposta ao Maia/
/ISMAI provou isso mesmo. Depois de ter enfrentado com galhardia a série de jogos mais complicada, os academistas mais
do que cumpriram a sua
obrigação: Ultrapassaram
de forma categórica o ISMAI e colaram-se ao Sporting e Benfica no topo da
classificação.
O equilíbrio propriamente dito só durou até
aos 20 minutos de jogo.
A partir daí o ABC disparou na frente e a equipa maiata mostrou-se impotente para travar o do-

bem secundados por Fámínio academista, mesmo
bio Vidrago.
com um José Pedro CoeÀ medida que o triunfo
lho inspirado com 10 gofoi ficando consolidado,
los apontados.
Carlos Resende foi lanA veia concretizadora do
çando no jogo alguns joABC foi tomando proporvens para lhes conceder
ções gigantescas e cedo se
mais minutos de utilizapercebeu que a esse ritmo
ção, tais como Dioa barreira dos 40 gogo Branquinho,
los seria ultrapasABC
Tomás Albusada.
continua
querque e VasO único sea somar bons
resulco Areias, que
não da exibitados neste ca
mpeoentrarem bem
ção academisnato da I Divi
são
e até marcaram
ta foi os 29 gonacional
alguns golos.
los concedidos,
Com este desfruto talvez de alfecho, o ABC cola-se ao
gum relaxamento provoSporting e Benfica como
cado pelo modo como deúnicas equipas do camcorreu a partida.
peonato com apenas duas
João Pinto (8), Hugo Roderrotas, enquanto que o
cha (6) e Carlos Martins
FC Porto tem um jogo em
(6) assumiram-se como
atraso.
finalizadores de serviço,

Segue-se o Águas Santas na próxima quarta-feira à noite.
Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro

Silva

ABC/UMinho

42

Humberto Gomes (Bruno Dias);
Fábio Vidrago (5), Hugo Rocha (6),
Pedro Marques (2), Carlos Siqueira
(3), Diogo Branquinho (2), Emanuel
Ribeiro, Ricardo Pesqueira (4), Carlos
Martins (6), Nuno Grilo (3), Nuno
Rebelo, Vasco Areias (2), Tomás
Albuquerque (1) e João Pinto (8).
Treinador: Carlos Resende

Maia/ISMAI

29

António Silva (Ivo Martins); Vasco
Costa (5), Diogo Rodrigues (1),
André Rei, José Coelho (10), João
Domingues. Rui Ferreira, João
Pinhal, Sérgio Caniço (9'), Alexandre
Relvas (1), Ricardo Soares, Sérgio
Martins (3), Diogo Sousa e António
Ventura.
Treinador: Paulo Sá
Marcha do marcador: 10’ (7-6); 20’
(12-10); 30’ (19-15); 40’ (27-20) e 50’
(32-25).

Resende não gostou da defesa
Carlos Resende valorizou o triunfo mas não gostou
que a defesa tivesse consentido 29 golos.
«Há que valorizar a vitória porque isso é que é importante. Entrámos no lote das equipas que têm duas
derrotas. Relativamente a este jogo, esperava um pouco
mais da defesa. Não esteve tão bem quanto seria de
esperar.
Foi muito bom termos marcado 42 golos mas sofrer
29 é muito», frisou o treinador dos academistas.

Paulo Sá: «Muitos golos sofridos»
«Foram muitos golos sofridos. Até aos 42 minutos
tivemos possibilidades de discutirmos o resultado mas
à medida que o ABC conseguiu seis e sete golos de
vantagem isso foi ficando cada vez mais difícil.
Tentámos lutar mas nem sempre o fizemos da melhor
maneira, daí este resultado tão expressivo. O Hugo Figueira não fez falta porque os outros guarda-redes têm
estado bem».

Página 48

A49

ID: 50356044

20-10-2013

Tiragem: 8500

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,33 x 9,81 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL: TAÇA EHF
Sporting apurado
para a próxima fase
O Sporting apurou-se para a próxima fase da Taça
EHF de andebol, ao vencer os holandeses do HV KRAS
Volendam por 35-32, na segunda mão da segunda
ronda da competição. Depois de vencerem por 30-18
em casa, os “leões” viajaram até Volendam, na Holanda, para assegurarem a presença na terceira ronda
da prova.
A primeira parte foi bem mais equilibrada do que o
primeiro jogo, com a equipa “leonina” a apresentar uma
menor intensidade defensiva do que o habitual, chegando
ao intervalo com um empate a 18 no marcador.
Na segunda parte, os comandados de Frederico Santos
corrigiram algumas das falhas defensivas do primeiro
tempo e lançaram-se na frente do marcador. A partir
daí, o técnico “verde e branco” deu minutos de jogo
aos atletas menos utilizados e a equipa foi controlando
a vantagem, até ao resultado final de 35-32. Rui Silva
foi o melhor dos “leões”, somando oito golos.
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Benfica afasta Haukar e esta na terceira ronda da Taça EHF de andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

20/10/2013

Meio:

Expresso Online

URL:

http://expresso.sapo.pt/benfica-afasta-haukar-e-esta-na-terceira-ronda-da-taca-ehf-de-andebol=f836758

/

Redação, 20 out (Lusa) -- O Benfica venceu hoje em casa dos islandeses do Haukar por 34-22,
confirmando o triunfo por 34-19 registado há uma semana, na Luz, e assegurou a passagem à terceira
ronda da Taça EHF de andebol. A formação "encarnada", que ao intervalo vencia o Haukar por 17-10,
junta-se, assim, na terceira eliminatória da Taça EHF ao Sporting, que sábado afastou os holandeses
do Volendam. Davide Carvalho, com oito golos, foi o jogador do Benfica em destaque nas ações de
concretização, seguido de João Pais e Cláudio Pedroso, ambos com cinco.
Domingo, 20 de Outubro de 2013
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"Temos esperança de entrar na próxima fase" - O Jogo
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Treinador sérvio garantiu que "depois da recuperação do Pedro Spínola e do Álvaro Ferrer o FC Porto
pode fazer melhor" na Liga dos Campeões.
"Demonstramos qualidade, mas a importância do jogo continua a fazer-se notar. Podemos ganhar
com mais facilidade, falhámos contra-ataques, bolas aos seis metros, enfim, situações que podemos e
devemos corrigir", disse Ljubomir Obradovic no final da partida em que o FC Porto derrotou o
Dunquerque, de França, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol.
Em declarações à Sport TV, o treinador sérvio disse que "foi uma luta boa" e referiu que "depois da
recuperação do Pedro Spínola e do Álvaro Ferrer, o FC Porto vai fazer melhor", revelando "esperança
em entrar na próxima fase da competição".
A finalizar, Obradovic deu os "parabéns aos jogadores pelo trabalho que fizeram e aos adeptos pelo
apoio que dão sempre à equipa".
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Benfica apura-se para a 3ª ronda - O Jogo
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Encarnados confirmaram o favoritismo e juntaram-se ao Sporting na próxima ronda da Taça EHF.
A equipa de andebol do Benfica selou este domingo a passagem à terceira ronda da Taça EHF ao
bater os islandeses do Haukar por 22-34. No total, a eliminatória ficou selada por uns contundentes
68-41, depois de na 1º mão, em Lisboa, os encarnados terem vencido por 34-19.
O sorteio da 3ª ronda será realizado na próxima terça-feira, em Viena.
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Dragões bateram o Dunquerque por 22-21, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos
Campeões de andebol
O FC Porto venceu este domingo o Dunquerque, por 22-21, em jogo da quarta jornada da Liga dos
Campeões de andebol. Em jogo disputado no Dragão Caixa, os portistas conseguem a primeira vitória
da história do clube nesta competição.
Tiago Rocha, com seis golos, foi o melhor marcador dos portistas
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7 Andebol. O Sporting apurou-se para a próxima fase
da Taça EHF, ao vencer os
holandeses do HV KRAS Volendam por 35-32, na segunda mão da segunda
ronda da competição. Depois
de vencerem por 30-18 em
casa, os “leões” viajaram até
Volendam, na Holanda, para
assegurarem a presença na
terceira ronda da Taça EHF.
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Andebol maritimista
vence a Sanjoanense
Em jogo a contar
para o “nacional” da
II divisão, Zona Norte,
o Marítimo derrotou
ontem a equipa da
Sanjoanense, por 3019. Com 18-8 ao intervalo já favorável
aos pupilos de Frederico Machado, neste
encontro disputado
no Pavilhão do Marítimo, pelos verde-rubros jogaram e marcaram: F. Freitas, José Santos, João Gomes (1), João
Rodrigues (2), João Fernandes, José Castro (2), Bruno Mendes (7), Marco
Gil,Tiago Rodrigues, Márcio Abreu (2),António Franco (2), Diogo (2), Pedro
Rodrigues (4), Paulo Moura (5), João Jesus e João Teixeira (3). Hoje, o Marítimo volta a jogar no seu pavilhão, às 15h00, ante o Gaia. 1
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Andebol do F.C. Porto garante primeira vitória na Liga dos Campeões
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O campeão nacional F.C. Porto garantiu, este domingo, a primeira vitória na Liga dos Campeões de
andebol, ao bater no Dragão Caixa os franceses do Dunkerque por 22-21, em encontro da quarta
jornada do Grupo B.
Tiago Rocha foi a figura do encontro, ao apontar oito dos 22 tentos dos "dragões", que, depois de
desaires fora com Kolding (20-25) e Kielce (23-35) e na receção ao Kiel (23-31), venceram um
conjunto que também só somava derrotas.
A equipa portista, que deixou o último lugar do agrupamento, apresentou-se superior desde o
primeiro minuto, controlou a partida tanto a nível defensivo como ofensivo e esteve quase sempre na
frente do marcador.
Nos primeiros 30 minutos, a eficácia do bloco ofensivo aliada a uma rapidez do contra-ataque foram
os principais ingredientes para que a formação portista conseguisse impor-se, aproveitando ainda os
bons momentos de Tiago Rocha e Gilberto Duarte, que se mostraram bastante eficazes na finalização.
A equipa francesa, por outro lado, apresentou grandes dificuldades em responder às investidas do
F.C. Porto, mas nunca se deixou atrasar demasiado no marcador, chegando ao intervalo com apenas
dois golos de desvantagem (11-13).
O segundo tempo foi, porém, bem distinto, com o F.C. Porto a conão conseguir manter o ritmo da
primeira meia hora. A 10 minutos do fim, o Dunkerque colocou-se, mesmo, na frente do marcador.
Os cinco minutos finais foram vividos com grande intensidade, com o F.C. Porto a mostrar um bloco
defensivo muito denso, quase impenetrável, e com um Hugo Laurentino na baliza a ter também um
papel crucial ma vitória.
Na quinta e última jornada da primeira volta, o F.C. Porto volta a jogar no Dragão Caixa, desta feita
com o Wisla Plosk, da Polonia, num embate marcado para 16 de novembro.
publicado a 2013-10-20 às 16:43
Para mais detalhes consulte:
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=3487488
GRUPO CONTROLINVESTE
Copyright © - Todos os direitos reservados
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há 7 minutos
Andebol Benfica Taça EHF Andebol Andebol: Benfica na terceira ronda da Taça EHF Nova vitória,
desta vez na Islândia Por Redação
há 7 minutos O Benfica venceu este domingo em casa dos
islandeses do Haukar por 34-22, confirmando o triunfo por 34-19 registado há uma semana, na Luz, e
assegurou a passagem à terceira ronda da Taça EHF de andebol.
Os encarnados juntam-se na próxima eliminatória ao Sporting, que sábado afastou os holandeses do
Volendam.
Davide Carvalho, com oito golos, foi o jogador do Benfica em destaque. Tweet
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Andebol FC Porto Dunkerque Andebol Andebol: FC Porto conquista primeira vitória na Liga dos
Campeões Portistas bateram os franceses do Dunkerque. Por Redação
há 15 minutos
O FC Porto conquistou este domingo a primeira vitória na Liga dos Campeões de andebol.
Os portistas bateram os franceses do Dunkerque por 22-21, e somaram os primeiros dois pontos no
Grupo B,
Resultados da 4ª jornada:
Vive Targi Kielce (Pol)-THW Kiel (Ale), 34-29
FC Porto (Por)-Dunkerque (Fra), 22-21
Kolding Copenhaga (Din) -Orlen Wisla Plock (Pol), 23-22
O Vive Targi Kielce lidera com oito pontos, mais dois do que o FC Copenhaga.
Tweet
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Benfica apura-se para a 3ª ronda da Taça EHF
Sportinveste Multimédia
Benfica apura-se para a 3ª ronda da Taça EHF
A equipa de andebol do Benfica selou este domingo a passagem à terceira ronda da Taça EHF ao bater
os islandeses do Haukar por 22-34. No total, a eliminatória ficou selada por uns contundentes 68-41,
depois de na 1º mão, em Lisboa, os encarnados terem vencido por 34-19.
Apesar da agradável vantagem conseguida na Luz, a equipa de Jorge Rito entrou no jogo à procura de
construir um bom resultado e ao intervalo já vencia por 10-17. Na segunda parte, o Benfica não
baixou o ritmo e voltou a marcar o mesmo número de golos, confirmando o favoritismo e selando a
eliminatória. Davide Carvalho foi o grande destaque do clube encarnado ao marcar oito golos na
partida, quatro em cada parte.
O sorteio da 3ª ronda será realizado na próxima terça-feira, em Viena.
Fonte: OJogo
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FC Porto faz história na Champions
Sportinveste Multimédia
FC Porto faz história na Champions
O FC Porto venceu este domingo o Dunquerque, por 22-21, em jogo da quarta jornada da Liga dos
Campeões. Em jogo disputado no Dragão Caixa, os dragões alcançaram a primeira vitória portuguesa
da história nesta competição.
Tiago Rocha, com seis golos, foi o melhor marcador dos azuis e brancos.
Fonte: O JOGO
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Obradovic: "Temos esperança de entrar na próxima fase"
Sportinveste Multimédia
Obradovic: "Temos esperança de entrar na próxima fase"
No final da vitória do FC Porto por 22-21 na receção ao Dunquerque, de França, na quarta jornada da
fase de grupos da Liga dos Campeões, o treinador dos dragões mostrou-se satisfeito com o resultado
e esperança na qualificação para a próxima fase.
"Demonstramos qualidade, mas a importância do jogo continua a fazer-se notar. Podemos ganhar com
mais facilidade, falhámos contra-ataques, bolas aos seis metros, enfim, situações que podemos e
devemos corrigir", disse o técnico sérvio.
Em declarações à Sport TV, Obradovic sublinhou que "foi uma luta boa" e referiu que "depois da
recuperação do Pedro Spínola e do Álvaro Ferrer, o FC Porto vai fazer melhor", revelando "esperança
em entrar na próxima fase da competição".
A finalizar, Obradovic deu os "parabéns aos jogadores pelo trabalho que fizeram e aos adeptos pelo
apoio que dão sempre à equipa".
Fonte: O JOGO
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Andebol

Sporting segue
em frente nas provas
europeias
O Sporting apurou-se para
a próxima fase da Taça EHF
de andebol, ao vencer os
holandeses do HV KRAS
Volendam por 35-32, na
segunda mão da segunda
ronda da competição. Depois
de vencerem por 30-18 em
casa, os “leões” viajaram até
Volendam, na Holanda, para
assegurarem a presença na
terceira ronda da Taça EHF. Rui
Silva foi o melhor dos “leões”,
somando oito golos.
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FC Porto conquista primeira vitória de sempre na Liga dos Campeões de andebol
Por Lusa
20/10/2013 - 17:23
O triunfo dos "dragões" não só é o seu primeiro na competição como o primeiro de qualquer equipa
nacional na prova.
O FC Porto venceu o seu primeiro jogo na Liga dos Campeões de andebol Nelson Garrido
O campeão nacional FC Porto garantiu neste domingo a primeira vitória na Liga dos Campeões de
andebol, ao bater no Dragão Caixa os franceses do Dunkerque por 22-21, em encontro da quarta
jornada do Grupo B.
Tiago Rocha foi a figura do encontro, ao apontar oito dos 22 golos dos "dragões", que, depois de
desaires fora com Kolding (20-25) e Kielce (23-35) e na recepção ao Kiel (23-31), venceram um
conjunto que também só somava derrotas.
A equipa portista, que deixou o último lugar do agrupamento, apresentou-se superior desde o primeiro
minuto, controlou a partida tanto a nível defensivo como ofensivo e esteve quase sempre na frente do
marcador.
Nos primeiros 30 minutos, a eficácia do bloco ofensivo aliada a uma rapidez do contra-ataque foram
os principais ingredientes para que a formação portista conseguisse impor-se, aproveitando ainda os
bons momentos de Tiago Rocha e Gilberto Duarte, que se mostraram bastante eficazes na finalização.
A equipa francesa, por outro lado, apresentou grandes dificuldades em responder às investidas do FC
Porto, mas nunca se deixou atrasar demasiado no marcador, chegando ao intervalo com apenas dois
golos de desvantagem (11-13).
O segundo tempo foi, porém, bem distinto, com o FC Porto a não conseguir manter o ritmo da
primeira meia hora. A 10 minutos do fim, o Dunkerque colocou-se, mesmo, na frente do marcador.
Os cinco minutos finais foram vividos com grande intensidade, com o FC Porto a mostrar um bloco
defensivo muito denso, quase impenetrável, e com um Hugo Laurentino na baliza a ter também um
papel crucial na vitória.
Na quinta e última jornada da primeira volta, o FC Porto volta a jogar no Dragão Caixa, desta feita
com o Wisla Plosk, da Polónia, num embate marcado para 16 de Novembro.
Lusa
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O Benfica confirmou o apuramento para a 3.ª ronda da Taça EHF, após vencer novamente o Haukar
(34-22), desta feita na Islândia, na 2.ª mão da 2.ª eliminatória. David Carvalho foi o melhor
marcador, com oito golos, seguido de João Pais e Cláudio Pedroso, com cinco cada. Ao intervalo, as
águias já venciam por 17-10. Refira-se ainda que Carlos Carneiro foi excluído, aos 34 minutos. Siganos no Facebook e no Twitter.
, 20 outubro de 201320:28
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22-21 sobre o dunquerque
domingo, 20 outubro de 2013 | 15:50
O FC Porto somou este domingo o primeiro triunfo em quatro jogos no grupo B da Liga dos Campeões.
Diante do Dunquerque, os dragões venceram por 22-21 (13-11 ao intervalo).
O Dunquerque é agora a única equipa do agrupamento que ainda não venceu na prova. Os dragões
somaram dois pontos e igualaram o Orlen Wisla Plock, que é quarto classificado.
Tiago Rocha foi a figura do encontro, ao apontar oito dos 22 tentos dos dragões, que, depois de
desaires fora com Kolding (20-25) e Kielce (23-35) e na receção ao Kiel (23-31), venceram um
conjunto que também só somava derrotas.
A equipa portista, que deixou o último lugar do agrupamento, apresentou-se superior desde o primeiro
minuto, controlou a partida tanto a nível defensivo como ofensivo e esteve quase sempre na frente do
marcador.
Nos primeiros 30 minutos, a eficácia do bloco ofensivo aliada a uma rapidez do contra-ataque foram
os principais ingredientes para que a formação portista conseguisse impor-se, aproveitando ainda os
bons momentos de Tiago Rocha e Gilberto Duarte, que se mostraram bastante eficazes na finalização.
A equipa francesa, por outro lado, apresentou grandes dificuldades em responder às investidas do FC
Porto, mas nunca se deixou atrasar demasiado no marcador, chegando ao intervalo com apenas dois
golos de desvantagem (11-13).
O segundo tempo foi, porém, bem distinto, com o FC Porto a conão conseguir manter o ritmo da
primeira meia hora. A 10 minutos do fim, o Dunkerque colocou-se, mesmo, na frente do marcador.
Os cinco minutos finais foram vividos com grande intensidade, com o FC Porto a mostrar um bloco
defensivo muito denso, quase impenetrável, e com um Hugo Laurentino na baliza a ter também um
papel crucial ma vitória.
Na quinta e última jornada da primeira volta, o FC Porto volta a jogar no Dragão Caixa, desta feita
com o Wisla Plosk, da Polónia, num embate marcado para 16 de novembro.
FC Porto-Dunkerque, 22-21 (13-11 ao intervalo)
Jogo no Pavilhão Dragão Caixa, no Porto
Assistência: 1.102 espetadores.
Árbitros: Vaclav Horacek e Jiri Novotny
FC Porto: Alfredo Quintana, Gilberto Duarte (4), João Ferraz (2), Tiago Rocha (8), Ricardo Moreira (2),
Wilson Davis (3) e Mick Shubert (2).
Jogaram ainda: Daymaro Salina e Miguel Sarmento (1).
Treinador: Ljubomir Obradovic.
Dunkerque: Vicent Gerard, Kornel Nagy (4), Mickael Grocaut, Benjamin Afgour (4), Espen Hansen (3),
Baptiste Butto (1) e Pierre Soudry (3).
Jogaram ainda: Guillaume Joli (3), Theophile Causse (1), Nicolas Nieto, Christoffer Rambo e Julian
Emonet (2).
Treinador: Patrick Cazal.
Marcha do marcador: 1-2 (5'), 5-4 (10'), 7-6 (15'), 9-6 (20'), 11-9 (25'), 13-11 (30'), 15-14 (35'),
17-16 (40'), 18-18 (45'), 18-19 (50'), 21-20 (55'), 22-21 (60').
, 20 outubro de 201315:50
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20 de outubro de 2013 21:15h
Equipa encarnada afastou o Haukar.
O Benfica venceu hoje em casa dos islandeses do Haukar por 34-22, confirmando o triunfo por 34-19
registado há uma semana, na Luz, e assegurou a passagem à terceira ronda da Taça EHF de andebol.
A formação "encarnada", que ao intervalo vencia o Haukar por 17-10, junta-se, assim, na terceira
eliminatória da Taça EHF ao Sporting, que sábado afastou os holandeses do Volendam.
Davide Carvalho, com oito golos, foi o jogador do Benfica em destaque nas ações de concretização,
seguido de João Pais e Cláudio Pedroso, ambos com cinco.
Carlos Carneiro foi excluído, aos 34 minutos.
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Publicado em sábado, 19 de outubro de 2013
O torneio será organizado pelo Colégio de Gaia e decorrerá em Vila Nova de Gaia de 20 a 22 de
Dezembro de 2013 com o apoio do Colégio de Gaia, da Federação de Andebol de Portugal e da
Associação de Andebol do Porto. Todos os jogos vão realizar-se no Pavilhão A do Colégio de Gaia.
O torneio será disputado numa série única todos contra todos e participam três clubes - Porriño, Col.
João de Barros e Col. Gaia e a Selecção Nacional de Sub21 Femininas.
Calendário de Jogos - VIII Torneio Internacional Colgaia Top Natal
1ª jornada - sexta-feira, 20.12.13
20:15 - COLÉGIO GAIA : C. JOàO BARROS
22:00 - SEL. NAC. SUB21 : PORRIÑO
2ª jornada - sábado, 21.12.13
16:00 - C. JOàO BARROS : PORRIÑO
18:00 - COLÉGIO GAIA : SEL. NAC. SUB 21
3ª jornada - domingo, 22.12.13
9:30 - C. JOàO BARROS : SEL. NAC. SUB 21
11:30 - COLÉGIO GAIA : PORRIÑO
O Torneio termina pelas 13h00, com a cerimónia de entrega de troféus com individualidades.
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Ela é a alma, a inspiração maior do Petro de Luanda. A capitã que liderou a equipa na conquista da
19.ª Taça Africana de Clubes, em Marraquexe (Marrocos). A internacional angolana admitiu que
derrotar o 1.º de Agosto tornou a vitória mais especial e recusa sair de Angola. No coração só um
clube: o Petro de Luanda.
Depois da derrota com o 1.º de Agosto no nacional, como foi vencer o mesmo adversário na final do
campeonato africano de clubes?
-Foi maravilhoso ter ganho a Taça, porque o Petro de Luanda vinha dessa derrota. Estávamos mesmo
a precisar vencer o rival. Dedicamo-nos bastante para conseguir este feito. Foi muito difícil e muito
bom para nós.
- Em algum momento duvidaram da vitória e de alcançarem o 19.º título consecutivo?
- Nunca nos passou outro pensamento que não fosse o de vencer. Estávamos determinadas em evitar
nova derrota com o 1.º de Agosto. Éramos o foco principal de todas adversárias.
- 19 títulos consecutivos. Vencer em África tornou-se rotina?
-Não é rotina. Cada título tem um sabor diferente. Este foi mais especial, porque o clube atravessava
um momento menos bom. Contra o 1.º de Agosto, o título foi mais saboroso. Era necessário mostrar
ao País e a África que o Petro ainda está de pé. E logo com três equipas angolanas a lutarem pelo
título. Foi muito bom para o País encher o pódio.
- Já pensou jogar fora de Angola, como aconteceu com a sua irmã, Marcelina Kiala?
-Não penso jogar fora. Já recebi muitos convites de clubes estrangeiros, mas não estou disposta a sair
do País. O meu sonho sempre foi jogar em Angola e não tenho razões para deixar o País.
- Já recebeu algum convite do 1.º de Agosto?
-Já, mas o meu coração pertence ao Petro. Por isso não avançou o processo. Estou no Petro e tenhome dedicado bastante.
- Depois do título africano de clubes, qual é o próximo objetivo do Petro?
-A Taça de Angola, já no dia 25 deste mês. E logo contra o 1.º de Agosto. A Taça de Clubes Africanos
já é passado, as nossas atenções já estão centradas para a Taça de Angola. É o último troféu do ano e
o objetivo é vencer. Todas as finais são para vencer.
- Lembrou que Angola colocou três equipas no pódio da Taça de Clubes. Significa que o País domina
no andebol feminino africano?
- Significa que Angola domina e que o desporto está evoluir bastante. Aquelas equipas que,
antigamente, complicavam os nossos jogos, hoje são ultrapassáveis pelas formações angolanas. Só o
facto das três melhores equipas africanas serem de Angola só tem um significado: as donas do
andebol africano são angolanas!
- Ficou surpreendida com o terceiro lugar do Progresso do Sambizanga no Taça de Clubes?
- A inclusão de jogadoras experientes no plantel, como Ilda Bengue e Bombo Kalandula, ajudou
bastante a melhoria do andebol do Progresso. No jogo com o 1.º de Agosto, conseguiram travar
algumas acções da equipa, porque todas se conhecem. O Interclube do Congo e o Africa Sports são
fortes, mas frente às formações angolanas começam a perder espaço. Têm jogadoras rápidas, porém
o Progresso esteve motivado e unido.
- A quem quer dedicar mais esta conquista?
- Aos adeptos do Petro. São mesmo o nosso suporte. A todos os que amam este desporto, vamos
manter este nível. Esta vitória é para quem ama o desporto.
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§andebol
Jogo às 17 horas

ABC/UMinho recebe Maia ISMAI
de olhos postos nos lugares da frente
O ABC/UMinho recebe, hoje, pelas 17 horas, o Maia ISMAI em jogo que encerra em definitivo a primeira jornada do Andebol 1 e que pode ditar a aproximação dos bracarenses aos actuais dois primeiros classificados, Sporting
e Benfica. A jogar em casa, os pupilos de Carlos Resende são favoritos frente
à formação maiata que ainda só venceu um jogo, fora de portas, frente à Artística de Avanca, mas que detém um plantel que a qualquer hora pode protagonizar uma surpresa.
Ainda este sábado, mas já a contar para a oitava jornada, a Artística de
Avanca recebe o Andebol Clube de Fafe, numa partida que se prevê equilibrada, enquanto o Águas Santas defronta o Sporting da Horta, em jogo que
os maiatos também querem vencer para chegar aos 20 pontos, igualando
Benfica, Sporting e ABC/UMinho, se os bracarenses levarem de vencida o
Maia ISMAI. Amanhã, o Delta Belenenses recebe o Passos Manuel em partida que encerra a oitava jornada.
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Andebol
por J.R., com Lusa
Depois de ter vencido 30-18 em casa, o Sporting foi à Holanda bater o HV KRAS Volendam por 35-32,
garantindo a qualificação para a próxima fase.
O Sporting apurou-se para a próxima fase da Taça EHF de andebol, ao vencer os holandeses do HV
KRAS Volendam por 35-32, na segunda mão da segunda ronda da competição.
Depois de vencerem por 30-18 em casa, os "leões" viajaram até Volendam, na Holanda, para
assegurarem a presença na terceira ronda da Taça EHF.
A primeira parte foi bem mais equilibrada do que o primeiro jogo, com a equipa "leonina" a
apresentar uma menor intensidade defensiva do que o habitual, chegando ao intervalo com um
empate a 18 no marcador.
Na segunda parte, os comandados de Frederico Santos corrigiram algumas das falhas defensivas do
primeiro tempo e lançaram-se na frente do marcador.
A partir daí, o técnico "verde e branco" deu minutos de jogo aos atletas menos utilizados e a equipa
foi controlando a vantagem, até ao resultado final de 35-32. Rui Silva foi o melhor dos "leões",
somando oito golos, mais dois do que Pedro Solha.
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CAMPEONATO NACIONAL DE ANDEBOL DA I DIVISÃO

ABC recebe ISMAI de olho
nos lugares da frente
DM

O ABC recebe hoje, a
partir das 17h00, no pavilhão Flávio Sá Leite, o ISMAI em partida que estava em atraso referente à
primeira jornada do campeonato nacional de andebol da I Divisão.
Os academistas assumem o favoritismo e estão de olhos postos nos
lugares da frente da tabela classificativa.
Em caso de triunfo, a
equipa de Carlos Resende
cola-se às formações que
apenas têm duas derrotas
no campeonato, Sporting
e Benfica.
O Maia/ISMAI apenas
venceu nesta temporada o
Avanca, mas tem um plan-

tel jovem que a qualquer
altura poderá surpreender
na prova.
O ABC ocupa o quarto lugar no campeonato,
com 17 pontos e menos
um jogo do que Sporting e
Benfica, que lideram com
20 pontos em oito partidas disputadas.
Os academistas apenas
perderam no Dragão Caixa, por 24-23 e na Luz frente ao Benfica por 29-23.
Ainda hoje disputam-se
dois jogos referentes à
oitava jornada da prova:
Avanca-AC Fafe (18h00)
e Águas Santas-Sp. Horta (18h00).
Amanhã joga-se o Belenses-Passos Manuel.

Ricardo Pesqueira é um dos trunfos do ABC
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Volendam, Holanda, 19 out (Lusa) -- O Sporting apurou-se para a próxima fase da Taça EHF de
andebol, ao vencer os holandeses do HV KRAS Volendam por 35-32, na segunda mão da segunda
ronda da competição. Depois de vencerem por 30-18 em casa, os "leões" viajaram até Volendam, na
Holanda, para assegurarem a presença na terceira ronda da Taça EHF. A primeira parte foi bem mais
equilibrada do que o primeiro jogo, com a equipa "leonina" a apresentar uma menor intensidade
defensiva do que o habitual, chegando ao intervalo com um empate a 18 no marcador.
Sábado, 19 de Outubro de 2013
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Resultados da oitava jornada do campeonato nacional de andebol.
Domingo, 6 outubro
FC Porto - Madeira SAD, 33-27
Quarta-feira, 16 outubro
Sporting - Maia-ISMAI, 37-24
Benfica - ABC/UMinho, 29-23

Página 93

A94

Sporting vence na Holanda - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Jogo Online

URL:

http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3486649

19/10/2013

/

Leões confirmaram passagem à terceira ronda da Taça EHF
O Sporting confirmou o seu favoritismo, no jogo disputada na Holanda, frente ao Volendam e somou
novo triunfo na segunda ronda da Taça EHF, por 35-32.
Depois de terem ganho por margem confortável, em Lisboa, na passada semana (30-18), os leões
carimbaram a passagem à ronda seguinte, num jogo que estava empatado ao intervalo (18-18) e que
teve em Rui Silva o melhor marcador (oito golos)
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Modalidades Andebol Campeonato Modalidades Andebol: quatro equipas na liderança do Nacional
Sporting, Benfica, ABC/Minho e Águas Santas com o FC Porto a um ponto. Por Redação
há 13
minutos Quatro equipas lideram o Campeonato Nacional de andebol, ao fim de oito jornadas:
Sporting, Benfica, ABC/Minho e Águas Santas lideram com 20 pontos, o FC Porto está a um e tem
menos um encontro realizados.
Resultados da 8ª jornada:
Domingo:
FC Porto-Madeira SAD, 33-27
Quarta-feira:
Sporting-Maia-ISMAI, 37-24
Benfica-ABC/UMinho, 29-23
Sábado:
Avanca-Fafe, 20-21
Águas Santas-Sporting Horta, 26-25
Domingo:
Belenenses-Passos Manuel, 18:00
Jogo em atraso da 1.ª jornada:
Sábado:
ABC/UMinho-Maia-ISMAI, 42-29 Tweet
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Andebol Sporting HV KRAS Volendam Andebol Andebol: Sporting segue em frente na Taça EHF Leões
eliminam holandeses do HV KRAS Volendam. Por Redação
há 12 minutos O Sporting apurou-se
para a próxima fase da Taça EHF de andebol, ao vencer os holandeses do HV KRAS Volendam por 3532, na segunda mão da segunda ronda da competição. Os leões já tinham ganho na primeira mão por
30-18.
Rui Silva foi o melhor dos leões, somando oito golos, mais dois do que Pedro Solha. Tweet
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Actualizado: Sat, 19 Oct 2013 20:31:48 GMT
Sporting vence na Holanda
Sportinveste Multimédia
Sporting vence na Holanda
Leões confirmaram passagem à terceira ronda da Taça EHF.
O Sporting confirmou o seu favoritismo, no jogo disputada na Holanda, frente ao Volendam e somou
novo triunfo na segunda ronda da Taça EHF, por 35-32.
Depois de terem ganho por margem confortável, em Lisboa, na passada semana (30-18), os leões
carimbaram a passagem à ronda seguinte, num jogo que estava empatado ao intervalo (18-18) e que
teve em Rui Silva o melhor marcador (oito golos)
Fonte: OJOGO
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Sporting segue em frente na Taça EHF
Por Lusa
19/10/2013 - 21:02
Triunfo dos "leões" sobre os holandeses do Volendam mantém os lisboetas em prova.
O Sporting continua nas provas europeias de andebol Nuno Ferreira Santos
O Sporting apurou-se para a próxima fase da Taça EHF de andebol, ao vencer os holandeses do HV
KRAS Volendam por 35-32, na segunda mão da segunda ronda da competição.
Depois de vencerem por 30-18 em casa, os "leões" viajaram até Volendam, na Holanda, para
assegurarem a presença na terceira ronda da Taça EHF.
A primeira parte foi bem mais equilibrada do que o primeiro jogo, com a equipa "leonina" a apresentar
uma menor intensidade defensiva do que o habitual, chegando ao intervalo com um empate a 18 no
marcador.
Na segunda parte, os comandados de Frederico Santos corrigiram algumas das falhas defensivas do
primeiro tempo e lançaram-se na frente do marcador.
A partir daí, o técnico "verde e branco" deu minutos de jogo aos atletas menos utilizados e a equipa
foi controlando a vantagem, até ao resultado final de 35-32.
Rui Silva foi o melhor dos "leões", somando oito golos, mais dois do que Pedro Solha.
Lusa
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Sporting, SL Benfica e Águas Santas lideram com o FC Porto à espreita, a um ponto e menos um jogo
disputado).
8ª Jornada do Campeonato Nacional de Andebol
Avanca 20-21 Fafe
Águas Santas 26-24 Sporting Horta
Benfica 29-23 ABC Braga, realizado no dia 16 de Outubro
FC Porto 33-27 Madeira SAD, realizado no dia 6 de Outubro
Sporting 37-24 ISMAI, realizado no dia 16 de Outubro
Belenenses - Passos Manuel, dia 20 de Outubro às 18 horas
Classificação:
1 - Sporting 8 jogos 20 pontos
2 - SL Benfica 8 jogos 20 pontos
3 . Águas Santas 8 jogos 20 pontos
4 - FC Porto 7 jogos 19 pontos
5 - ABC Braga 7 jogos 17 pontos
6 - Madeira SAD 7 jogos 14 pontos
7 - Sporting Horta 7 jogos 13 pontos
8 - Fafe 7 jogos 13 pontos
9 - Passos Manuel 6 jogos 10 pontos
10- Belenenses 7 jogos 9 pontos
11- Avanca 7 jogos 9 pontos
12- ISMAI 8 jogos 6 pontos
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19 Out, 2013, 20:14 / atualizado em 19 Out, 2013, 20:16
O Sporting apurou-se para a próxima fase da Taça EHF de andebol, ao vencer os holandeses do HV
KRAS Volendam por 35-32, na segunda mão da segunda ronda da competição.
Depois de vencerem por 30-18 em casa, os "leões" viajaram até Volendam, na Holanda, para
assegurarem a presença na terceira ronda da Taça EHF.
Carlos Barros
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A equipa comandada por Frederico Santos superou nesta ronda os holandeses do HV KRAS Volendam.
O Sporting apurou-se para a próxima fase da Taça EHF de andebol, ao vencer os holandeses do HV
KRAS Volendam por 35-32, na segunda mão da segunda ronda da competição.
Depois de vencerem por 30-18 em casa, os "leões" viajaram até Volendam, na Holanda, para
assegurarem a presença na terceira ronda da Taça EHF.
A primeira parte foi bem mais equilibrada do que o primeiro jogo, com a equipa "leonina" a
apresentar uma menor intensidade defensiva do que o habitual, chegando ao intervalo com um
empate a 18 no marcador.
Na segunda parte, os comandados de Frederico Santos corrigiram algumas das falhas defensivas do
primeiro tempo e lançaram-se na frente do marcador.
A partir daí, o técnico "verde e branco" deu minutos de jogo aos atletas menos utilizados e a equipa
foi controlando a vantagem, até ao resultado final de 35-32.
Rui Silva foi o melhor dos "leões", somando oito golos, mais dois do que Pedro Solha.
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Volendam, Holanda, 19 out (Lusa) -- O Sporting apurou-se para a próxima fase da Taça EHF de
andebol, ao vencer os holandeses do HV KRAS Volendam por 35-32, na segunda mão da segunda
ronda da competição.
Depois de vencerem por 30-18 em casa, os "leões" viajaram até Volendam, na Holanda, para
assegurarem a presença na terceira ronda da Taça EHF.
A primeira parte foi bem mais equilibrada do que o primeiro jogo, com a equipa "leonina" a
apresentar uma menor intensidade defensiva do que o habitual, chegando ao intervalo com um
empate a 18 no marcador.
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ABC recebe amanhã o ISMAI
no ataque ao primeiro lugar
NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, às 17 horas, o ABC Braga/UMinho recebe amanhã o ISMAI,
cumprindo o jogo em atraso da primeira jornada. Vitória coloca bracarenses no topo da tabela com os
mesmos 20 pontos de Sporting e Benfica e mais um que o FC Porto.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

Após a derrota sofrida, quarta-feira, na Luz, diante do Benfica,
o ABC de Braga/UMinho acerta
hoje o calendário, cumprindo
um jogo adiado da primeira jornada frente ao ISMAI. Uma vitória, mais do que provável, coloca os bracarenses com 20 pontos a partilhar o primeiro posto
da tabela, lado a lado com Sporting e Benfica e mais um ponto
do que o FC Porto. Mas os portistas com menos um jogo, por
coincidência, também com o
ISMAI, referente à sétima ronda, cujo acerto está agendado
para 7 de Novembro.
Ontem, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro
com o ISMAI, o pivot do ABC
Ricardo Pesqueira concordou
com o treinador Carlos Resende:
“os pontos com o ISMAI valem
tanto como os pontos com o
Sporting”.

DR

Treinador Carlos Resende e pivot Ricardo Pesqueira fizeram antevisão do jogo com o ISMAI

Recusando a ideia de que amanhã o jogo com o ISMAI possa
ser menos apelativo para o público o treinador salienta que
“nós trabalhamos diariamente
para criar um bom espectáculo

face a qualquer adversário”.
É nesse raciocínio que compara a importância dos pontos nos
jogo com o ISMAI ou com o
Sporting. “Temos de ganhar e,
mais do que isso, jogar bem”,

adianta. Sobre o ambiente que se
viveu no jogo contra os ‘leões’,
em que o ABC venceu no último
minuto, realça a importância do
público como “produtor” do espectáculo.

Ricardo Pesqueira subscreve o
raciocínio do treinador, acrescentando esperar no jogo com o
ISMAI “uma casa idêntica à do
jogo com o Sporting”, pois,
prosseguiu, “também é nossa
responsabilidade devolver essa
alegria ao público do ABC e as
pessoas devem ter essa noção de
que vale três pontos, tal como valeu o jogo com o Sporting”.
Questionado sobre o adversário desta jornada, o pivot referiu
o ISMAI como uma equipa
“muito jovem”, mas lembrou
contar com um guarda-redes
muito experiente e outros elementos que também já passaram
pelo ABC, sustentando que neste momento a baixa pontuação
do ISMAI não corresponde ao
seu potencial valor.
Resende faz as contas pelos
pontos perdidos, colocando por
isso o FC Porto em vantagem,
pois é agora a única equipa que
conta apenas uma derrota.
Numa análise à prestação da
equipa nos oito jogos disputados
considera que tem sido “regular”.
Vencer os próximos dois jogos
é objectivo assumido pelos bracarenses. Neste fim-de-semana
os jogos Avanca-Fafe, Águas
Santas-Sp. Horta e ainda Belenenses-Passos Manuel acertam a
oitava jornada, que já teve disputados, por antecipação, os encontros Benfica, 29-ABC, 23;
FC Porto, 33-Madeira Sad, 27 e
Sporting, 37-Maia ISMAI, 24.
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ABC RECEBE AMANHÃ OS MAIATOS EM JOGO QUE ESTAVA EM ATRASO DA 1.ª JORNADA

«Jogo com ISMAI vale os mesmos
pontos do que com o Sporting»
LUÍS FILIPE SILVA

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC recebe amanhã
(17h00) no pavilhão Flávio Sá Leite o Maia/ISMAI
em encontro atrasado referente à 1.ª jornada do campeonato nacional de andebol da I Divisão.
O técnico Carlos Resende assume o favoritismo
para o confronto com os
maiatos e apela ao público
academista que compareça
em massa e ajude a recriar
o ambiente vivido no jogo
frente ao Sporting.
«Trabalhamos diariamente para proporcionar
bons espetáculos. Os pontos do ISMAI valem a mesma coisa do que os pontos do Sporting. Ganhar ao
Sporting e não ganhar ao
ISMAI seria danoso.
O que interessa é vencer e jogar bem, até por-

que as duas coisas estão
na maior parte das vezes
interligadas.
Iremos dar um bom espetáculo desportivo e as
pessoas que vierem não
se vão arrepender», destacou o técnico do
ABC.
ABC
Carlos Requer colar-se
sende lemao grupo de
equipas
brou o amque está na
frente
biente prodo campeonat
o
porcionado
de andebol
nas bancadas
frente ao Sporting «onde ficou
bem patente a importância que o público assume
Carlos Resende e Ricardo Pesqueira
nos jogos» para chamar os
adeptos academistas amao jogo de amanhã, ante o
Pesqueira:
nhã ao Flávio Sá Leite.
Maia/ISMAI «não são favas
«Não são
«Se vencermos estes
contadas» para o ABC, por
favas contadas»
dois jogos antes da paraisso, pede também «uma
Já Ricardo Pesqueira,
gem, atiramos adversários
casa bem composta» para
herói do triunfo frente
para trás de nós e isso será
ajudar os academistas a
ao Sporting, salienta que
importante».

chegar ao triunfo.
«O ISMAI tem uma equipa muito jovem, com um
guarda-redes experiente de nível internacional. Será um jogo difí-

cil mas no plano teórico
temos que nos declarar
como favoritos e provar
isso dentro das quatro linhas», sublinhou Ricardo
Pesqueira.
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• ABC confiante para jogo frente ao ISMAI
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Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Sul

ma vitória, um empate e
duas derrotas na quinta jornada foi o saldo das equipas
da nossa região que participam na
primeira fase da zona sul do campeonato nacional da 2.ª divisão.
A vitória foi alcançada pelo Ginásio do Sul no Redondo (2833), naquele que foi o primeiro êxito da equipa almadense na competição. Francisco Santos (Ginásio
do Sul), com 10 golos foi o melhor
marcador da equipa.
O empate (28-28) aconteceu no
Pavilhão Antoine Velge, em Setúbal, onde a equipa vitoriana recebeu o Benavente num jogo marcado pelo equilíbrio onde João
Casal e Gonçalo Trancoso (V. Setúbal) se destacaram ao marcarem seis golos, cada um.
E, as derrotas foram averbadas
pelo Torrense e Alto do Moinho. A
equipa da Torre da Marinha perdeu por dois golos de diferença
(22-20) na deslocação que fez a
Tavira. O desnorte registado no decorrer da primeira parte que terminou com a equipa algarvia em
vantagem (12-7) contribuiu de
forma negativa para o desfecho final. Na segunda parte, o Torrense
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Ginásio do Sul foi a única
equipa da margem sul a ganhar
U

ANDEBOL. Fase do jogo disputado no Pavilhão Antoine Velge entre o V. Setúbal e o Benavente

melhorou substancialmente a sua
produção de jogo mas não conseguiu evitar a derrota. Tiago Gil (6
golos) e Jorge Pinto (5) foram os jogadores que mais se evidenciaram

na equipa. Sorte idêntica teve o
Alto do Moinho que cedeu perante a formação do Boa-Hora numa
partida pautada pelo equilíbrio
mas que terminou com a equipa

lisboeta em vantagem (25-23).
Bruno Nunes, com sete golos foi o
jogador que mais se destacou no
Alto do Moinho.
Nos outros encontros será de registar a vitória alcançada pelo
Ílhavo (27-24) no jogo disputado
no recinto do Sismaria. Normais foram os desfechos do Benfica B
que derrotou o Camões (27-18) e
do Marienses que venceu o Samora Correia (30-15).
Ao fim de cinco jornadas realizadas, a classificação geral é comandada pelo Benfica B, com 15
pontos; o V. Setúbal integra o grupo dos segundos classificados
com 12 pontos; o Torrense está
em quinto lugar com 11 pontos; o
Ginásio do Sul ocupa 7.º lugar
com 8 pontos; e, o Alto do Moinho
o 11.º lugar com 6 pontos.
Jogos da próxima jornada que
se realiza no dia 19 de Outubro
(sábado): Camões - V. Setúbal;
Torrense - Benfica B; Samora Correia - Vela de Tavira; Ílhavo - Alto do
Moinho; Ginásio do Sul - Sismaria;
Benavente – Redondo; Boa Hora
– Marienses.
JOSÉ PINA
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ID: 50308348

15-10-2013

Tiragem: 30000

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 25,54 x 11,68 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Tiragem: 30000
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 25,54 x 5,73 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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ID: 50312047

10-10-2013
Andebol

Tiragem: 6000

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,15 x 6,26 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Incrições abertas para
docentes de Educação Física
No seguimento do protocolo assinado entre a
Federação Portuguesa
de Andebol (Associação
de Andebol de Viseu) e o
EduFor, estão abertas as
inscrições para a formação acreditada para do-

centes de Educação Física
(grupos 260 e 620)
Aa oficina de formação
de 15 (+15) horas intitula-se
“Didática do Andebol: novas metodologias de ensino - nível II” vão decorrer
no Sátão (11 de novembro)

e outra em Mangualde (3
de novembro).
As inscrições estão
abertas (on-line) até 15 de
outubro.
Mais informações e
inscrições em www.edufor.pt MC
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