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Passos reuniu apoio dos 11 clubes 
4  FAP deve adiar ainda bofe os en-
contros das lisboetas com C. Gaia 
e Académico para abril 

O Passos Manuel conseguiu que 
os 11 clubes com quem discute a I 
divisão de seniores femininos fizes-
sem chegar, por escrito, à Federa-
ção de Andebol de Portugal (FAP) 
o seu acordo perante o pedido de 
alteração para os dias 1 e 2 de abril 
de duas partidas. 

Esta era a condição para abrir 
uma exceção ao regulamento da 
prova que determinava que todas 
as partidas desta fase do campeo-
nato tinham de ser realizadas até 
25 de março. Com  esta manifesta-
ção de solidariedade, o jogo de 
amanhã, com o Colégio de Gaia, já 
não deve realizar-se, nem o da 
próxima semana com Académico. 

O pedido da única equipa de 
seniores feminina em Lisboa sur- 

Tecnico Jose Tomaz e o diretor Jose Emidio 

ge na sequência das várias lesões 
que sofreram as jogadoras, depois 
do acidente com o autocarro da 
equipa, que capotou, no início do 
mês de fevereiro, na autoestrada do 
norte, quando se dirigia para uma 
partida no Porto. Sete jogadoras 
de baixa, entre estas as duas guar-
da- redes, e uma sujeita a uma in-
tervenção cirúrgica, sustentaram 
o pedido de exceção. E. D. 
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Dragão com vacina para espanhóis 
Benfica joga na Finlândia para 

defrontar Mago Silva e o Cocks 
também na 3.° ronda da EHF 

O FC Porto tem um remédio 
para derrotar equipas espanholas 
em casa, a sua fortaleza, e espera 
repetir a receita, hoje, com o Gra-
nollers, 4.º classificado na liga 
ASOBAL e onde joga o português 
Jorge Silva, ex-FC Porto! «E um 
grupo muito equilibrado, com qua-
tro boas equipas. O Granollers no 
ano passado foi à Final Four, o Go-
ppingen ganhou a prova, mas nós 
também estamos à altura do desa-
fio», defendeu o ponta-esquerda 
Hugo Santos. 

Desde 1994 os dragões realiza-
ram quatro jogos com espanhóis e 
ganharam sempre, dois nos últimos 
dois anos, com Ademar León (29- 
-24,Taça EHF) e Naturhouse La 
Rioja (35-31, Champions). Antes,  

os de León saíram derrotados (26-
-25) do Dragão Caixa em 2010/11, 
na EHF, e 10 anos antes, o \fanado-
lid também (37-26). 

Já o Benfica vai à Finlândia com 
dois pontos encontrar o Cocks de 
Tiago Silva, ex-Sp. Horta. «É uma 
equipa competitiva, dura em ter-
mos físicos, com muitos estran-
geiros. Para o Cocks é uma opor-
tunidade de discutir o apuramento; 
para nós é oportunidade de con-
quistar pontos», disse João Cas- 
tro, adjunto de Ortega. H. C. 

~Ir _- 
CALENDÁRIO  -

1111r-  ~11111 

4 raça »IP 43.1ornada Hoje 

G/13130  a 
FC Porto-Granollers g.00 bons 
Pavilhão Dragão Caixa. no Porto 

Grupo D 
Cocks-Benfica 
Elenla Arena, em Hameenlinna 

MJ» bom 
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Paulo Fidalgo só apanhou dois cartões vermelhos enquanto técnico, o segundo na quarta-feira em casa, com o pavilhão cheio 

«Senti-me 
erseguido> 

1 

1 
4 

Paulo Fidalgo indignado após cartão vermelho Treinador dos 

insulares diz que dupla olímpica sofre de 'complexo da Madeira' 

ANDEBOL  NACIONAL I DIVISA() 

CALENDÁRIO 
25.' jornada 4  Hoje 

Boa Hora-Sp. Horta MOO horas 
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa 
Aguas Santas-AC Fafe 18.00 ~a 
PavIlhao da AA Aguas Santas, na Mala 
Avanca-ABC 11L00Iminis 
Pa‘nlhao Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca 
ISMAI-Ac. São Mamede 19.00 bens 
Paviihao Municipal. na  Maia 
-4,  Amanhã 
Belenenses-Arsenal Devesa 11.001aasee 
Pavilhào Ac,3g2139s,eni Lisboa 

Maiatos procuram 

apuramento 

101  A penultima jornada da fase 
regular do Andebol 1 pode 

confirmar o Águas Santas como a 
sexta equipa a Integrar o Grupo A, 
bastando para tal à equipa 
treinada por Paulo Faria vencer o 
AC Fafe ou, em alternativa, o 
empate ou a derrota podem 
chegar. desde que o Avanca tenha 
o mesmo desfecho que os 
maiatos na receção ao ABC. De 
resto, todos os pontos são 
cruciais visto que tanto para o 
Grupo A como para o B. as 
equipas partirão com 50 por cento 
dos pontos conquistados nesta 
fase da prova. H C 

Por 

EDITE DIAS 

O
treinador do Madeira, 
SAD, Paulo Fidalgo, está 
indignado com a atua-
ção da dupla insular 
Duarte Santos/Ricardo 

Fonseca. O técnico viu um cartão 
vermelho a dois minutos do final 
do jogo com o FC Porto e não com-
preende a razão. «No minuto 58, 
motivado pela fantástica recupe-
ração [de 14-21 para 28-28] elogiei 
os meus atletas, motivando ainda  

mais os praticantes e o público, ges-
ticulando para dentro do campo, a 
referir que tinham 'dado a volta ao 
jogo', e dando a sinalética corres-
pondente para ' ganharem mais uma 
bola' », conta. 

Nesse momento, Ricardo Fon-
seca aproxima-se do banco e mos-
tra o vermelho ao técnico que fica 
incrédulo. O técnico faz questão de 
salvaguardar repetidamente que 
este protesto nada tem a ver com o 
FC Porto e revela o que lhe passou 
pela cabeça. «Quando saí do jogo o 
meu primeiro sentimento foi ligar  

ao presidente do clube e colocar o 
lugar à disposição. Senti-me per-
seguido, um boneco. Mas com uma 
vontade gigante de continuar a des-
envolver a minha profissão, acari-
nhada e motivada pelas dezenas de 
chamadas e mensagens de amigos 
do andebol, bem como pela indis-
cutível vontade dos responsáveis 
do Madeira, SAD e atletas. A liber-
dade de opinião é um direito que as-
siste a todos, dentro da liberdade de 
todos. A perseguição é um ato con-
denável e irei estar atento, quer no 
que a mim diz respeito ou à equipa  

do Madeira, SAD» , afirma. 
« Senti-me perseguido. Esta du-

pla sofre do 'Complexo do árbitro da 
Madeira'. Querem mostrar tanta 
isenção que, em caso de dúvida, 
somos sempre os prejudicados. Não 
quero ser beneficiado, mas tam-
bém não posso ser prejudicado 
constantemente. Estava um pavi-
lhão 

 
cheio, um ambiente fantásti-

co, em casa, e isso causa pressão», 
justifica o técnico, referindo-se à 
dupla madeirense que esteve pre-
sente nos Jogos Olímpicos do Rio-
-16 e que não quis comentar o caso. 
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Fidalgo equacionou 
deixar Madeira SAD 

Paulo Fidalgo  

••• Paulo Fidalgo quis deixar 
o comando do Madeira SAD 
após o jogo com o FC Porto, na 
quarta-feira, tendo sido o ad-
ministrador Rodolfo Ferreira 
a fazer o técnico mudar de 
ideias. "Depois de todos os 
meus passos, movimentos e 
gestos terem sido vigiados, 
senti que havia alguma perse-
guição, o que me deixou com 
um sentimento de frustração, 
desânimo e de injustiça, uma 
vez que julgo não o merecer",  

explicou Fidalgo. Não pondo 
em causa a vitória dos dragões, 
que considera ter sido "justa e 
alcançada com mérito", foi o 
cartão vermelho que viu aos 
58 minutos que o indignou. 
"Estava a dar indicações de 
que precisávamos de ganhar 
mais uma bola e a análise foi 
totalmente desalinhada", dis-
se sobre a dupla de arbitragem 
da Madeira que já havia apita-
do jogos da sua equipa com 
Benfica e Águas Santas. 

Página 4



A5

  Tiragem: 30012

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 13,28 x 23,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68482480 04-03-2017

Hugo Santos apela 
a um Dragão Caixa 
com muito público 

FC Porto e Benfica jogam hoje para a terceira 
jornada da fase de grupos da Taça EHF 

FOCO VOLTA-SE 
PARA A EUROPA 
Ainda a pensar nos quartos 
de final,apesar de terem 
duas derrotas, dragões 
atuam em casa às i5hoo, 
frente ao Granollers, 
enquanto as águias jogam 
na Finlândia, com o Cocks, 
às 13hoo portuguesas 

RUI ~meies 
•• • Com cenários diferentes 
- o FC Porto soma duas derro-
tas e o Benfica já tem uma vi-
tória -, dragões e águias vol-
tam hoje à fase de grupos da 
Taça EHF, com os portistas a 
receberem os espanhóis do 
Granollers, às 15h00, no Dra-
gão Caixa, e os benfiquistas a 
jogarem na Finlândia, frente 
ao Cocks, às 13h00 portugue-
sas. No Grupo B, o FC Porto vai 
ter um jogo com marca histó- 

rica, uma vez que foi o primei-
ro clube português a jogar 
competições europeias, há 58 
anos, um mês e 21 dias, frente 
ao adversário de hoje. Na altu-
ra, a 11 de janeiro de 1959, os 
espanhóis ganharam por 17-
12. Hoje, os portistas precisam 

A1108 

Passam hoje 58 anos, um 
mês e 21 dias desde o 
primeiro jogo de Taças 
europeias de uma equipa 
lusa: o Granollers-FC Porto  

de vencer para continuarem a 
almejar o apuramento para os 
quartos de final. "Não temos 
margem de erro. Perdemos 
doisjogos e, como toda a gente 
sabe, é um objetivo do clube e 
da equipa passar esta fase de 
grupos", disse Hugo Santos. 
"Resta-nos ganhar os jogos 
todos que faltam para o conse-
guirmos", continuou o ponta-
esquerda, pedindo "uma boa 
casa" no Dragão Caixa. 

Na Finlândia, para o Grupo 
D,oBenfica, já com uma vitó-
ria, atua frente ao Cocks, que 
soma duas derrotas. "Para o 
Cocks, será uma oportunida-
de de discutir o apuramento; 
para nós, será mais uma opor-
tunidade de conquistar pon-
tos", resumiu João Castro, o 
técnico adjunto das águias. 
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agenda 

Aadallael - Taça EHF Tosa de Grupos- »nada 3) 
Gago - F (. Porto-Grancilersa5). Ceulao - 

Cals-Benhca 
L' ~sio %danai CL. Fase). Boa Hora-Sp. 
Hona (18), Aguas Santas-Fale (3)3).Fwa~ 
(18). Klia.ISMAI-AL S Mamede(19) 
Campeonato Madona' cie Mudai em Eabada 
ks 15 toras, em Sao lobo da Madeira 
~bei Upe (V Fase) Grupo A - Banh-
o-Galhos Banelio (3820), V. Guimaraes-illiaburn 
(21) Grupo B - MauBasket-Eksuno (2130) 
Taça de Relegai Oleavas de final) - Ovarense-
lustánd 06) 
barbe - Lige - Braga-Arauca (16). F C Perto- Na-
danai (1815), Ferrense- Bentica (2030) 
Li Pua- C Piedade-Sponing B (1116) 
CIIIMIOnit0 de Portugal (2.' Fase) Descidas - 
Serie - Feligunras 1832-Limlanos 05) 
Migrem A - Medo (2.,  Fase) Ap Campeão - 
Brage-V. Gejmaraes Poio koe-Beienernes. Acade-
mica-F. C Porto Beis-Sporting 0.1.1 Descidas - 
Zona Nate - Padmense-Chaves, Moreatinse-Fet-
rense, Gd Vicente-P. Ferreira, Otveirense-Lenhes. 
Zona Sul- V. Setnbal-Naval, Sacavenense-Nano- 
nal, U ~Estoril (Min ruim-Oeeas 
logos às 15 furas 
lunloresA - ~elo (2-. Fane)- Subdas -
Zona Norte- Fale-Marromo,Cesarense-Boaasta 
Aves-Tondela. Zona Sul - Real-Creme, C. Piedade-
!) Mitaelense, Alcanenerese-Casa Ra Descidas - 
Serie A - Farnalicao-Tesense, Voa Rnal-Braganuk 
Varam-Cervora (Mon PfrocoVarren).~lere-
kiffoe. Serie B- Arruo-Mtenense, Perohel-Scu-
serne. lis. lourosa-SalguceosOa Sano:anime-
Ff eaMUnde. Serie C - Repesenses-Anada Beira-
Mar -E. Almeida Sp Pombal-Ac. Viseu BC Bramo-
V Mocidade Serie D - Atverca-Bentica Castelo 
Vcie-Cakta% Marinhense-Ac Sanarem U. Torreen-
se.Sotreose Serie E - Otianense-U& Ema, Pco-
rnonerne-Baerense. Para MrnereeS-Despertar, 
Sesimbra-Pinhainovense logos as15 luas 
Aflores (2..,  Fala

i
? Ap. Campeai - Slide Sul - 

Oewas-V Settkol 
Juniores C (alhos) - Ap. Campes» Serie Cen-
tro - Acadernica-Anadu (15) Sede Sul Benfica-
Porterionense 08301 Descidas - Sene A - Rio 
Ave-Cachao(38,30). Série C NDS Guarda-Man-
ca (15). Serie 0 - Ekktrico-NS Ra Maior (15). Sede 
E - Estord-ElorbenSe (35). Sede F Oderninense-
buletano (35). 
A. F. Pano - 1,01dalo - Série 2 - Tesense 8-Calde 
Rel (3s) 

Série 1 Cruza-Meu Nora 05 - 
Sra Moral Gados Mala B-Fut. 1.1.5 (15)Serie 2 - 
Bouaadense13-1. Maio flguelna (15) Monte Cdrdo-
va-lue larnoso (35), Forrara-Meies (15). Sere 3 - 
Ardes-Várusi (151 Lagares-lanada 05) 
lanhes-1' ~leo DL' Nas) - - Foz- 
Salguerros 08 Carniates-LetrOes, Pasteleira-in-
festa 031 Valadaes-Caredeb(33), Nogueirense-
Mala Udador, Douro-Rio Ave. Boadua-Folgosa 
Mai., (13 - CD Fernando Pedrosa), Padroense-f_an-
dal (33) Sane 2 - Mados-Ita Alpendorada4b-
dera Paredes-Allenense, Lodsada-E Fbtaeres,S  
Marorto-Felgueras L932 Vatrguense-Gondo-
mar, Amarante- Retoodosaos às 15 horas 

~seio CL,  Fase)
( 
 Serie Serie 2 - Lixa-

Sousense (15), Trufense-Aves 15). 
{Mande 1.' ~sio Fase) - Série 1- Cot Er-
"~e-Saklumros 08 04.301 Vardm-Arcceelo, 
leodes-Aio Ave, Mau Udadar- Can- 

%%to, Erouasta-krintes .15/ a pati-
m- Dragon Force (17). Sere 2 - Sousense-Ama-
tante, Trofense-Gondonur 03/ Frearrludde-AveS. 
E. Fenzeres-5. Maninho. Calçada-Tirsense, Pare-
des-Vareea 071 P Ferreira-Menense (1730) lo-
gos às 15 taras 
Irisei - Taça de Porlugel «Mama de Ilnal)- Beis-
rea-Prneeense 071 Vila Verde-Viseu 2001 081 
Estonl-Grano (18) Mediais-Braga (18) Buril-lima-
Ftndào 08.301 PortIrnonenses-5 João 0.9301 
Ildquellea Penha -1.1  Meei, Madona' - Senti- 
ra- Vara (1s), Caveinsue-1~ 0.71 Sanjoa- 
nense-Valença 08/ Paço figos-Candetana 081 aD 
Valongo-0 Barcelos (3830) 
Rigemabl - Europe Tropeie ~ida-Portugal 04/ 
%da dla Man Campeonato Madonal Indhrklual 

Às 9 horas, no Europaroue de Sarna Mana da Frua 
Miei-L' °Moio Nacional 0.' Fase) 
~CA Madalena (15), Ac Espintio-U Guenarlaes 
(16) Caldas-Sp  EsPetha (In ,1/4  5 Mande- VC 
1r1ana 07/ Esmortz -Fonte Bastardo E17), Benka-
Castelo Mala (18) 
Davam« - Spodlng Das 9 as 83 hora!, eleoçOes 
para os rugaos sodals, no Estado José Mota& 
em Irsboa 
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Espanhóis do Granollers foram o primeiro clube estrangeiro a defrontar uma equipa portuguesa
 
Os anos passam, a história fica. A contar para a 3ª ronda do Grupo B da EHF Cup, o FC Porto tem hoje
(15 horas), no Dragão Caixa, um reencontro memorável com os catalães do Granollers, o primeiro
clube estrangeiro a defrontar uma equipa lusa, quando se encontraram com os azuis e brancos a 11
de janeiro de 1959, com vitória (17-12) dos espanhóis na condição de anfitriões. Uma curiosidade que
contou com Ângelo Pintado (antigo treinador da Seleção, Benfica e Sporting), protagonista ainda vivo
desse duelo memorável.
O contexto, agora, é diferente, pois os dragões estão obrigados a ganhar para somarem os primeiros
pontos e sonharem com a passagem à próxima fase, perante o 4º da Liga Asobal, que tem nas fileiras
Jorge Silva, assim com os ex-portistas Michal Kasal e Álvaro Ferrer e o ex-benfiquista Vicente Álamo.
 
No Grupo D, o Benfica procura, na Finlândia, a vitória frente ao Cocks, enquanto os espanhóis do
Anaitasuna, de Filipe Mota, visitam alemães do Melsungen.
 
Autor: Alexandre Reis
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