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QUALIF. EUROPEU 11 
4 Grupo 4 -> 4 Jornada-) Hoje 

Áustria-PORTUGAL 19.25 h 
H. Rieden-Vorkloster, Bregenz (Áustria)  

Campeão 
recebe ABC 
O »  A ronda inaugural da fase 

final do Grupo A do campeonato 
prossegue hoje, com a visita 
do FC Porto a Avanca, 
enquanto o campeão Sporting 
recebe, amanhã, o ABC, numa 
altura em que o Benfica é líder 
à condição, após derrotar o 
Madeira, SAD na 4.3  feira. 

CALENDÁRIO 
41.a Jornada.> Hoje 

Grupo A  
Avanca-FC Porto 18 h 
Pav. Com. Adelino D. Costa, em Avanca  
Benfica-Madeira, SAD 27-22 
4 Amanhã  
Sporting-ABC 17.00 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa  

Grupo B  
Jornada.> Hoje  

Águas Santas-Belenenses18.00 h 
Ac Fafe-Boa Hora 18.00 h 
Xico Andebol-S. Bernardo 18.00 h 
ISMAI-Arsenal 19.00 h 
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Portugal quer 
surpreender 
O »  A Seleção Nacional A 

feminina joga hoje com a 
Áustria, em partida da 4,' 
jornada do Grupo 4 de 
qualificação para o Europeu 
deste ano, em França. 
«Ganhar na Áustria seria 
fantástico. Acho que temos 
hipóteses de o fazer», disse 
o selecionador Ulisses 
Miguel. Em Tondela, Portugal 
perdeu por 30-32. 
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ANDEBOL 

Madeira, SAD 
joga na Rússia 
O »O  Madeira, SAD defronta, 

hoje, às 16 h portuguesas, na 
Rússia, o Dynamo-Victor, em 
jogo da primeira mão dos 
quartos de final da Taça 
Challenge. A equipa liderada 
por Paulo Fidalgo viajou 
ontem para Nudennovsk, 
Stavropol, onde a espera um 
jogo difícil. Vai lutar pelo 
melhor resultado para depois 
decidir a eliminatória em 
casa, no próximo dia 31. 

TAÇA CHALLENGE 
4 Quartos de fina14.1.' mão—>Hoje 

D.Victor (Rus)—MADEIRA, SAD16 h 
STC Lukomore, na Rússia 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Em vésperas de regressar à ac-
ção no arranque da fase final do
Campeonato Nacional de Ande-
bol da I Divisão, a confiança rei-
na no seio do ABC/UMinho que
se estreia nesta fase da presente
edição da prova com uma sem-
pre muito complicada tarefa: a
deslocação a Lisboa para de-
frontar o Sporting.

Mas para os bracarenses, essa
viagem, apesar de complicada,
não tem objectivos diferentes
dos normais, ou seja, os acade-
mistas vão lutar pela vitória, co-
mo referiu o treinador Jorge Rito
na antevisão à partida: “arranca-
mos para uma fase final, com a
ambição de tentar fazer melhor
do que o ano passado. Estamos
perante adversários de grande
qualidade e este fim-de-semana
temos que defrontar a equipa
que conseguiu ser a mais regular
da primeira fase. Em 26 jogos,
só perdeu pontos connosco em
casa e com o FC Porto numa fa-

se inicial do campeonato. Foi
uma primeira parte do campeo-
nato muito boa por parte do
Sporting”, referiu o treinador
academista, acrescentando que o
ABC/UMinho entra nesta fase

final da prova como “a equipa
que poderá criar alguma confu-
são e baralhar, um bocadinho, as
contas do título. Queremos assu-
mir esse papel, é evidente que
sabemos que está muito compli-

cado chegarmos ao primeiro lu-
gar, estamos a seis pontos do
Sporting, mas todos sabem a
nossa forma de estar - e traba-
lhamos para isso - sendo que não
é um discurso actual, é já históri-
co em todas as equipas do ABC:
nós nunca entramos derrotados
para nenhum jogo”.

Deixando de lado as diferenças
orçamentais entre as duas equi-
pas, Jorge Rito assume que o po-
derá marcar a diferença no jogo
será a forma de trabalhar das
equipas e a entrega, o foco e a
determinação de quem estiver
em campo. Assim, o ténico mos-
tra a confiança do ABC para Lis-
boa: “neste jogo sabemos o que
valemos e o que vale a equipa do
Sporting, mas não vamos para lá
a pensar que as coisas já estão
antecipadamente decididas, an-
tes pelo contrário, teremos a
nossa palabvra a dizer, teremos
de fazer as coisas bem feitas,
muito bem feitas, para consegui-
mos surpreender o Sporting e,
para isso, teremos de estar ao
nosso melhor nível”.

ABC/UMinho em Lisboa para vencer
ACADEMISTAS jogam em Lisboa no regresso à acção no campeonato nacional, tendo pela frente o Sporting - que terminou a pri-
meira fase da prova em primeiro lugar - cientes das dificuldades, mas com muita vontade de conquistar o primeiro triunfo.

DR

Jorge Rito mostra confiança para o primeiro jogo da fase final do campeonato

lll
“Independentemente do
resultado que acontecer no
domingo [amanhã], a nossa
postura terá de ser sempre a
mesma: enfrentar todos os
jogos com a ambição de ga-
nhar. Já noutras circunstân-
cias defrontámos esta mes-
ma equipa, inclusivamente
o primeiro título que conquis-
támos este ano [Supertaça]
foi contra o Sporting. Um t-
ítulo altamente improvável.
Tivemos a qualidade sufi-
ciente para ir a Lisboa con-
seguir um empate perante
esta mesma equipa. Portan-
to, tendo em conta este ra-
ciocínio, temos de acreditar
que podemos fazer mais
uma surpresa. E o ABC, se
conseguir vencer ou empa-
tar, será uma surpresa.”
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A SAD perdeu a meio da semana como Benfica, na Luz. FOTO GLOBAL IMAGENS 

Madeira SAD representa 
Portugal na Europa 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Cheios de esperança e muita convic-
ção são as principais notas que se re-
tiram do plantel do Madeira SAD 
que hoje, pelas 19 horas locais (16 na 
Madeira), disputa em Budennovsk, 
Stavropol (Rússia), no Pavilhão STC 
Lukomore, a La  mão dos quartos de 
final da Taça Challenge frente ao 
Dynamo Victor, actual 5.° classifica-
do do campeonato russo. Uma parti-
da que será dirigida pela dupla pola-
ca Jakub Jerlecki e Maciej Labum. O 
delegado da EHF é o Lituano Valdas 
Gelenicius. 

Uma longa viagem que teve início 
ontem em Lisboa, até Stavropol, com 
escala em Moscovo, para posterior li-
gação a esta cidade já bem 'encostada' 
à Asia, trajecto que deverá ter termi-
nado já esta madrugada. Uma viagem 
muita cansativa para uma equipa par-
ca em recursos, mas que encara esta 
eliminatória com uma vontade extre-
ma em conseguir trazer para a Ma-
deira, no próximo dia 31 de Março, a 
possibilidade de decidir a passagem 
às meias-finais. Os madeirenses, re-
lembre-se, são neste momento a úni-
ca equipa portuguesa presente nas 
provas europeias. O técnico Paulo Fi-
dalgo leva todos os jogadores dispo-
níveis, contando mesmo com Bruno 
Moreira que ficou de fora frente ao 
Benfica devido a uma lesão contraída 
frente ao FC Gaia para a Taça. 

Dynamo tem melhor marcador 
Na ronda anterior, esta formação da 
Rússia eliminou o Red Boys, do Lu- 

DEPOIS DE UMA 
VIAGEM CANSATIVA, 
A FORMAÇÃO 
MADEIRENSE TEM 
TESTE COMPLICADO 

xemburgo, ganhando em casa por 
31-26, com o seu principal elemento 
Otrezov a marcar 10 golos. No Lu-
xemburgo venceram agora por 28-
26 e Otrezov obteve 12 golos. Um 
andebolistas que leva 54 golos mar-
cados nesta prova, sendo o seu me-
lhor marcador. 

Já os madeirenses perderam na 
Eslováquia contra o Bystrica por 25-
23, mas deram a volta à eliminatória 
vencendo no Funchal por 30-24. 
Para a meias-finais uma nota mais 
de referir. O vencedor desta elimina-
tória encontrará o vencedor da ron-
da entre o AEK de Atenas e Ber-
chem do Luxemburgo. 
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1.ª jornada (grupo A)

FC Porto joga com o AA Avanca

A 1.ª ronda do Andebol 1 (apuramento de campeão) con-
tinua hoje, com o AA Avanca a receber o FC Porto. Na 
quarta-feira, o Benfica bateu, em casa, o Madeira SAD.

Grupo B (manutenção): Arsenal na Maia
Eis os jogos de hoje do grupo B: Águas Santas-Bele-
nenses, AC Fafe-Boa Hora e CD Xico Andebol-CD São 
Bernardo (todos às 18h00) e ISMAI-Arsenal da Deve-
sa (19h00).
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 pedro vieira da silva

O
ABC/UMinho jo-
ga, amanhã, em Lis-
boa, com o Sporting, 
em jogo relativo à 

primeira jornada da fa-
se final do Andebol 1. Os 
minhotos, que entram 
neste campeonato com 
um atraso de seis pontos 
relativamente à turma leo-
nina, acreditam que po-
dem voltar a vencer (co-
mo sucedeu na Supertaça, 
no arranque da época) ou, 
pelo menos, empatar (na 
fase regular, a turma ama-
rela empatou no reduto 
dos leões).

«Arrancamos para a fa-
se final com as nossas am-
bições de tentar fazer me-
lhor do que conseguimos 

o ano passado. Estamos 
perante adversários que 
são de grande qualidade 
e, domingo (amanhã), va-
mos defrontar a equipa 
que conseguiu ser, como 
o próprio nome dessa fase 
o diz, a mais "regular" da 
primeira fase. Nesses 26 
jogos, só perdeu pontos 
connosco (empate a 27) e 
com o FC Porto (derrota 
por 23-26), em casa, e lo-
go na fase inicial do cam-
peonato. Foi, por isso, um 
campeonato muito bom 
da parte do Sporting. E 
nós entramos nesta fase 
final como a equipa que 
poderá criar alguma con-
fusão e baralhar, um bo-
cadinho, as contas do tí-
tulo. Queremos assumir 
esse papel, mas é eviden-

ABC/UMINHO JOGA, AMANHÃ, EM LISBOA, COM O «FAVORITO» SPORTING. JORGE RITO  com discurso de confiança

«Somos a equipa que pode baralhar
as contas na luta pelo título nacional» 

te que sabemos que está 
muito complicado che-
garmos ao primeiro lu-
gar, porque estamos a seis 
pontos do Sporting», des-
tacou o técnico do ABC/
/UMinho, Jorge Rito, que 
acredita numa vitória no 
Pavilhão João Rocha.

«A nossa forma de estar,  
e trabalhamos para isso, e 
não é um discurso atual, 
é já histórico de todas as 
equipas do ABC/UMinho, 
é nunca entramos derro-
tados para nenhum jogo. 
Sabemos aquilo que va-
lemos, o que vale o Spor-
ting, mas não vamos para 
lá a pensar que as coisas 
já estão antecipadamente 
decididas, antes pelo con-
trário, teremos uma pala-
vra a dizer. Mas teremos 

jorge rito dá favoritismo aos leões

«Vencer seria bom tónico» 

C
omeçar a fase final 
do campeonato a 
vencer seria «um ex-
celente tónico», diz 

Jorge Rito. Até porque, su-
blinha, do outro lado vai 
estar «o principal candi-
dato ao título».

«Independentemente 
do resultado que aconte-
cer), encararemos o jogo 
com o AA Avanca e todos 
os outros com a ambição 
de querer ganhar. É evi-
dente que seria um exce-
lente tónico para o início 
da fase final. Ganhar em 
casa da equipa que menos 
pontos perdeu na fase re-
gular e é, no meu enten-
der, a principal candidata 
ao título, seria, para nós, 
um lufada de esperança e 
confiança para o trabalho 
que desenvolvemos dia-
riamente. É sempre me-
lhor trabalhar sobre vitó-
rias do que em cima de 
derrotas», vincou, recor-

dando a vitória alcançada 
na Supertaça, disputada 
em Mêda, contra os leões.

«O primeiro título que 
conquistámos este ano foi 
contra o Sporting. Foi um 
título altamente imprová-
vel. Depois, tivemos ain-
da a qualidade suficiente 
para irmos a Lisboa em-
patar. É verdade que em 
casa perdemos no Sá Lei-
te, mas o resultado final 
não espelha o que aconte-

Humberto Gomes (à esquerda) e Jorge Rito na antevisão do jogo com o Sporting

A
B

C
/

U
M

in
h

o

ceu durante o jogo. O re-
sultado é enganoso e não 
espelha a diferença entre 
os dois plantéis e da qua-
lidade de jogo. Portanto, 
tendo em conta este racio-
cínio, temos de acreditar 
que podemos fazer mais 
uma surpresa. E o ABC, se 
conseguir vencer ou em-
patar fora com o Sporting, 
será uma grande surpresa, 
mas nós trabalhamos para 
isso», finalizou Jorge Rito.

de fazer as coisas bem fei-
tas, muito bem feitas, para 

conseguimos surpreender 
o Sporting. Para tal, tere-

mos de estar ao nosso me-
lhor nível», finalizou.
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Ur1 
ANDEBOL 

I 

1/4 final"' mão 
Dynamo Victor-Madeira SAD 
16h00, Rtissia 

Grupo A 1.. jornada 
Avanca-FC Porto PortoCanal 
18h00, Complexo Adelino D. Costa 
Eurico NicolaufivanCaçador 
Grupo 8 1.'Iomada 
Aguas Santas-Belenenses 
18h00, Pav.AguasSantas 
FernandoCosta/Diogo Teixeira 
AC Fafe-Boa Hora 
18h00, Pav. Mun. Fafe 
Daniel Freitas/César Carvalho 
)(leo Andebol-São Bernardo 
18h00, Pav. Francisco Holanda 
Ruben Maia/André Nunes 
ISMAI-ArsenalDevesa 
19h00, Pav. Mun. Corim 
MárioCoutinho/Ramiro Silva 
Amanhã 
Grupo A I' jornada 
Sporting-ABC TVI 24/Sporting TV 
17h00, Pav. João Rocha 
Daniel Martins/Roberto Martins 

BASQUETEBOL 

  

Grupo B 
Hoje 
Cantos Barrelro-Ovarense 
15h00, Pav. Mun. Luís Carvalho 
L. Lopes/J. Abreu/J. Gouveia 
Eléctrico-Lusitânia 
16h00, Pav. Mun. Ponte deSor 
P. Coelho/R. Ribeiro/A. Pereira 
Amanhã 

1.1ornada 

Grupo A 2..jornada 
Benfica-FC Porto BTV 
16h00, Pav. Fidelidade 
L. Lopes/C.Santos/J. Abreu 
Olivefrense-V. Guimarães 
18h00, Pav. 0r. Salvador Machado 
S. Silva/N. Montelro/B. Maciel 

Grupo B 2..jomada 
Eléctrico-Terceira Basket 
15h00, Pav. Mun. Ponte de Sor 
J. Cabral/P. Lourenço/D. Martins 
Barreirense-LusitânIa 
17h00, Pav. Mun. Luis Carvalho 
S. Teixeira/P. Pereira/P. Cunha 

HÓQUEI EM PATINS 
I 1(.; A r 1,n<WP in 1/4 final & 'I' mão 
Hoje 
Benfica-FC Porto 8TV 
17h00. Pav. Fidelidade 
0. ValverdeJA.Gomez {EsP) 
Olivelrense-Sporting 
18h00. Pav. Dr. Salvador Machado 
F. Ferrari/M. Galoppi(Ita) 
ANJil•or.PJ 11 )74/vi N st«ti gigruada 

InfanteSagres-HC Turquel 
17h00, Pav. Clube Infante Sagres 
F. Cardoso/P. Santos/J. Pereira 
Grândola-Juventude Viana 
18h00, Pavilhão Zeca Afonso 
J. Nave/R Baião/P. Mota 
Paço de Arcos-Barcelos 
21h00, Pav.CD Paço de Arcos 
J. Vieira/J. Perelra/R. Nave 

POLO AQUÁTICO 
Hoje 

h!» 1),IP. 17.0 jornad 

Algés-V. Guimarães 
19h30. Piscina Algés 
Cascais-SPorting 
201130, Aboboda 
CDUP-Fluvial 
21h00, Piscina Sra. Hora 

RÂGUEBI 
Hoje 

S.' jornada 
Polónia-Portugal 
17h00. Polónia 

VOLEIBOL 

Hoje 
1 Divisão 5.° jogo 
Caldas-Leixões 
17h00, Pav. Rainha D' Leonor 
Sérgio Pemira/Sandra Deveza 
Série dos últimos Siornada 
VCV1ana-Ac.SãoNlamede 
:18h00, Pav. Municipal Santa Maria Maior 
Nuno Teixeira/Helder Laínho 
Club K-Esmoriz 
19h00, Pav. Comp. Desp. Laranjeiras 
HélioOrmonde/Bruno Noronha 
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Chegou a vez de 
Sporting e FC Porto 
••• Depois de já se terjogado 
por antecipação uma partida 
da primeira jornada da fase fi-
nal (grupo A), na sequência 
dos compromissos europeus 
do Madeira SAD-joga hoje, na 
Rússia, frente ao Dynamo-
Victor, na primeira mão dos 
quartos de final da Taça 
Challenge -, em que o Benfica 
venceu os insulares (27-22), 
no fim de semana é a vez de  

Sporting e FC Porto, os outros 
dois grandes candidatos ao tí-
tulo, entrarem em ação. Os 
azuis e brancos jogam hoje, às 
18 horas, emAvanca, frente à 
equipa que se estreia nestas 
andanças. Já o Sporting, cam-
peão nacional, tem encontro 
marcado com oABC para ama-
nhã. O clássico começa às 17 
horas,nopavilhãoJoãoRocha. 

-RUI GUIMARÃES 
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ANDEBOL 

FCP em Avanca 
de olho na águia 
GIA primeira jornada da fase 
final do Grupo A do carnpeona-
to nacional prossegue hoje 
(18h) com a visita do FC Porto a 
Avanca, jogo onde os dragões 
são claros favoritos, procuran-
do apanhar o Benfica no topo da 
classificação, depóis de as 
águias estrearam- se na quarta-
feira com um triunfo (27-22) 
frente ao Madeira SAI). . 

Mas as atenções desta ronda 
inaugural vão estar centradas 
no clássico de amanhã (17h) no 
Pavilhão João Rocha, em Lis-
boa. O Sporting recebe o ABC, 
com a possibilidade de regres-
sar .  ao  prirneiro lugar. 

Este teste engloba algunsris-
cos para os leões, pois na pri-
meira fase cederam um empate 
(27-27) em casa que não estava 
nas previsões. Mesmo assim, o 
campeão em título conseguiu 
recuperar e acabar a fase regu -
lar na frente, partindo como 
principal candidato para esta 
fase final. A.R. 

GRUPO A 
1.,  jornada 

AVW. A 18h00 TC PORTO 

amanhã ABI 
bENHí. 27-22 , ,.'t ADEIR A SAD.  

CLASSIFICAÇÃO 
J VED 

02 BENFICA 39 1 1 O O 27-22 
CY2SPORTING 38 O O 00 0-0 
09 FC PORTO 36 O O 00 0-0 
09 ABC 32 O 000 0-0 
OQAVANCA 30 O 000 0-0 
<>MADEIRA SA029 1 O O 1 22.27 
Próxima jornada: 28* e 31 de março 
MADEIRA SAD-FC PORTO', BENFICA-SPORTING E ABC 

AVANCA 
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  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 6,56 x 4,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 74200003 24-03-2018

ANDEBOL 

Madeira SAD na Rússia 
para a Challenge Cup 

O Madeira SAD defronta hoje. na  
Rússia, o Dynamo-Victor, na La  mão dos 
quartos-de-final da Challenge Cup. "O 
nosso objetivo é ganhar, mas se não for 
possível tentaremos um resultado sim-
pático", disse o central Hugo Lima. 
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A12

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 43

  Cores: Cor

  Área: 5,24 x 9,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 74200131 24-03-2018

1~111111•11111V, 
A MDEBOL 

Portugal bate 
Espanha 
131 Portugal começou da me-
lhor forma o Grupol de qualifi-
cação para o Mundial sub -20 
feminino, ao bater, em Leiria, a 
Espanha por 28-25. O Grupo 1 
de apuramento para o torneio, 
que se vai disputar na Hungria, 
conta também com a presença 
da Áustria e Bulgária, que se de-
frontaram antes, com triunfo 
das austríacas por 26-14. 

Hoje, as portugueses defron - 
ta m a Áustria, num jogo que 
deverá ser essencial para o pri-
meiro lugar final. o 
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A13Sub-20: Seleção feminina bate Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/03/2018

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=240a8a9c

 
Portugal começou da melhor forma o grupo 1 de qualificação para o Mundial sub-20 de andebol
feminino, ao registar esta sexta-feira em Leiria uma vitória por 28-25 sobra a Espanha.
 
O grupo 1 de apuramento para o torneio, que se vai disputar na Hungria, conta também com a
presença das equipas da Áustria e Bulgária, que se defrontaram antes, com triunfo das austríacas, por
26-14.
 
Sábado, a competição prossegue com as jovens portugueses a jogarem contra a Áustria, num jogo
que deverá ser essencial para o primeiro lugar final.
 
2018/03/24
 
Lusa
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A14

Montpellier-Barcelona: Arranca a luta pelos ´quartos´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/03/2018

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ada2a920

 
Montpellier e Barcelona começam no domingo a disputa por um lugar nos quartos-de-final da Liga dos
Campeões de andebol. O início da primeira mão dos 'oitavos' está marcado para as 16 horas
portuguesas.
 
Antes de chegarem a esta fase, os franceses superaram o Ademar León no playoff. Já os espanhóis
não precisaram de ir a esta fase, depois de se terem qualificado no segundo lugar do Grupo A, só
atrás do Vardar.
 
As equipas encontraram-se por quatro ocasiões, sendo que o Barcelona venceu três delas e perdeu
apenas uma.
 
2018/03/24
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A15

Portugal bate Espanha na qualificação para o Mundial de andebol feminino sub-20
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/03/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=204bd044

 
A competição prossegue este sábado, com as jovens portugueses a jogarem contra a Áustria, num
jogo que deverá ser essencial para o primeiro lugar final
 
Portugal começou da melhor forma o grupo 1 de qualificação para o Mundial sub-20 de andebol
feminino, ao registar hoje em Leiria uma vitória por 28-25 sobra a Espanha.
 
O grupo 1 de apuramento para o torneio, que se vai disputar na Hungria, conta também com a
presença das equipas da Áustria e Bulgária, que se defrontaram antes, com triunfo das austríacas, por
26-14.
 
Sábado, a competição prossegue com as jovens portugueses a jogarem contra a Áustria, num jogo
que deverá ser essencial para o primeiro lugar final.
 
Partilhar Partilhar
 
2018-03-24T00:10:07Z
 
Sportinforma / Lusa
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A16

Sub-20: Seleção feminina bate Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/03/2018

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/ultima-hora/detalhe/sub-20-selecao-feminina-bate-espanha

 
Sábado, a competição prossegue com as jovens portugueses a jogarem contra a Áustria
 
Por Record
 
Portugal começou da melhor forma o grupo 1 de qualificação para o Mundial sub-20 de andebol
feminino, ao registar esta sexta-feira em Leiria uma vitória por 28-25 sobra a Espanha.O grupo 1 de
apuramento para o torneio, que se vai disputar na Hungria, conta também com a presença das
equipas da Áustria e Bulgária, que se defrontaram antes, com triunfo das austríacas, por 26-
14.Sábado, a competição prossegue com as jovens portugueses a jogarem contra a Áustria, num jogo
que deverá ser essencial para o primeiro lugar final.
 
01:15
 
Record
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A17

Montpellier-Barcelona: Arranca a luta pelos ´quartos´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/03/2018

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ec40f8eb

 
.
 
Por Record
 
Montpellier e Barcelona começam no domingo a disputa por um lugar nos quartos-de-final da Liga dos
Campeões de andebol. O início da primeira mão dos 'oitavos' está marcado para as 16 horas
portuguesas.Antes de chegarem a esta fase, os franceses superaram o Ademar León no playoff. Já os
espanhóis não precisaram de ir a esta fase, depois de se terem qualificado no segundo lugar do Grupo
A, só atrás do Vardar.As equipas encontraram-se por quatro ocasiões, sendo que o Barcelona venceu
três delas e perdeu apenas uma.
 
09:08
 
Record
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A18

Portugal bate Espanha na qualificação para o Mundial de andebol feminino sub-20
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/03/2018

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=290ab02c

 
2018-03-23T23:40:10Z
 
Portugal começou da melhor forma o grupo 1 de qualificação para o Mundial sub-20 de andebol
feminino, ao registar hoje em Leiria uma vitória por 28-25 sobra a Espanha.
 
O grupo 1 de apuramento para o torneio, que se vai disputar na Hungria, conta também com a
presença das equipas da Áustria e Bulgária, que se defrontaram antes, com triunfo das austríacas, por
26-14.
 
Sábado, a competição prossegue com as jovens portugueses a jogarem contra a Áustria, num jogo
que deverá ser essencial para o primeiro lugar final.
 
Lusa
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