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O ANDEBOL. Madeira SAD-C.
Gaia. P. Manuel-ABC,
Assomada-S. Madeira e
Alpendorada-Batalha são os
jogos dos quartos da Taça de
Portugal feminina.
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mais desporto
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COMPETIÇÕES EUROPEIAS

Hugo Canela acredita não haver impossíveis frente aos húngaros

SPORTING

Leão quer ser
quase perfeito
Bicampeões já se treinaram na Hungria o FC
Porto e Madeira SAD também jogam na Europa
por

CÉLIA LOURENÇO

RESULTADOS E PROGRAZI

PORTING joga hoje o tudo
ou nada na Liga dos Campeões diante dos todo-poderosos do Veszprém KC,
finalistas da competição,
na qual os bicampeões nacionais já
fizeram história chegando aos oitavos. Com o primeiro treino de
adaptação ao recinto magiar já efetuado, após um passeio pelas redondezas, Hugo Canela não escondeu que os leões sonham com mais,
dando a volta ao desaire tangencial
(28-30) do João Rocha.
«Acompanho o Veszprém KC há
muitos anos e estar neste palco, a
fazer parte da história deste pavilhão é fantástico», exultou à Sporting TV o técnico leonino sobre a
Veszprém Arena. «Queremos fazer
um pouco melhor do que em T isboa.
Este é um adversário forte e que vai
tentar aproveitar qualquer erro. Temos de ser muito competentes para
fazer um jogo quase perfeito. «Não
há impossíveis», afiança.

O LIGA DOS CAMPEÕES
—> Oitavos de final 3 r mão —> Hoje
SPORTING- T. Veszprém HC (Hun) 28-3 (1.3 mão)
T. Veszprém HC (Hun)-SPORTING
15.30 h
O TAÇA EHF
3 Grupo C 3 6.' Jornada 3 Hoje
TTH Holstebro (Din)-Liberbank Cuenca (Esp) 13.00 h
FC PORTO-HC D. Sud Constanta
18.00 h
O CHALLENGE CUP MASC.
3 Quartos de final 31.a mão 3 Hoje
>ARDERIA SAD-Dicken (Fin) 28-27 (1.a mão)
Dicken (Fin)-MADEIRA SAD
13.30 h
0 ANDEBOL 1
3 Grupo B 3 2.' Jornada
Arsenal Devesa-ISMAI
hoje, às 21 h
AC Fafe-ABC
hoje, às 18.00 h
Boa Hora-Fermentões amanhã, às 20.30 h
Avanca-Sp. Horta
3 abril, às 21.00 h

S

Já garantido nos quartos da Taça
EHF, o FC Porto, 1.ª do grupo C, recebe os romenos do Sud Constanta
para cumprir calendário. O sorteio
dos quartos será terça-feira.
Em Helsínquia, o Madeira SAD
joga cartada decisiva na 2.ª mão da
Taça Challenge com os finlandeses
do Dicken, após ganhar a 1.2 mão
por 28-27.
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§andebol
ABC joga hoje em casa do Fafe

“Temos a obrigação de repor a nossa boa
imagem e queremos fazer um bom jogo”
O ABC joga hoje em Fafe, a partir das 18 horas, duelo da segunda jornada
do Grupo B da segunda fase do campeonato em que os bracarenses querem somar a vitória para se manterem cem por cento imbatíveis nesta fase da prova, mas também para tentarem “apagar a imagem” deixada no
jogo da primeira fase do campeonato, que terminou com vitória dos fafenses, como referiu o treinador dos academistas Jorge Rito.
“Mais um jogo contra uma equipa que nos deixou praticamente fora do
grupo A. A derrota com o Fase tirou-nos pontos que eram muito importantes para as contas finais. Temos a obrigação de repor a nossa boa imagem e queremos fazer um bom jogo, à semelhança do que fizemos no último contra o Boa Hora e à semelhança do que fizemos nos últimos jogos
da primeira fase do campeonato”, considerou o treinador dos bracarenses, acrescentando que “a equipa está motivada para dar o seu melhor,
para fazer um jogo de forma a tentar apagar a má imagem que deixámos
no jogo da primeira fase do campeonato”.
Hoje entra também em acção a equipa do Arsenal da Devesa Andebol,
que joga em casa e recebe a formação do ISMAI, em busca da primeira vitória no campeonato, numa luta difícil, mas em que ainda todos os bracarenses acreditam que possível, em que tentam garantir a manutenção na
I Divisão Nacional.
Os arsenalistas querem somar os três pontos em disputa na competição e
tentar aproveitar uma possível derrota do Fafe, que vai defrontar o ABC,
para se tentar aproximar na luta por um lugar mais alto na tabela classificativa.
O duelo entre Arsenal da Devesa Andebol e ISMAI disputa-se no mítico
pavilhão Flávio Sá Leite, a partir das 21 horas.
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venceu sempre um troféu nas últimas quatro temporadas
desde 2013/2014

ABC/UMinho fortememente apostado
em manter-se na (boa) rota dos títulos
DM

pedro vieira da silva

ABC/UMinho, desde 2014, foi recebido por sete vezes no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Braga
(CMB). Nas últimas quatro
temporadas, a turma academista conquistou sempre, pelo menos, um título
por época. E quer manter
a média em 2018/2019...
«Só durante este mandato, o ABC/UMinho já
venceu um Campeonato
Nacional, uma Taça Challenge, duas Taças de Portugal, duas Supertaças e
um Campeonato Nacional de Juvenis», destacou,
aquando da última receção na autarquia, a 29 de
agosto de 2017, o presidente da CMB, Ricardo
Rio.
O último conquistado
pelo ABC/UMinho foi a
Supertaça, a 27 de agosto de 2017, em Mêda, na
Guarda, onde o conjunto
bracarense bateu o Sporting, que se tinha sagrado campeão nacional, em
2016/2017, por 26-21.
No sábado passado, o
conjunto treinado por Jorge Rito bateu, no Pavi-

ABC/UMinho
com seis troféus

O

Eis a distribuição dos títulos em Portugal nas últimas
épocas ( já contabilizando
a Supertaça disputada em
Braga, em agosto de 2018,
que foi ganha pelo Benfica, que bateu o Sporting):

2014/2015
Supertaça: FC Porto
Campeão: FC Porto
T. Portugal: ABC/UMinho
2015/2016
Supertaça: ABC/UMinho
Campeão: ABC/UMinho
Taça de Portugal: Benfica
T. Challenge: ABC/UMinho
2016/2017
Supertaça: Benfica
Campeão: Sporting
T. Portugal: ABC/UMinho
Taça Challenge: Sporting

ABC/UMinho venceu Benfica e está a uma vitória de voltar a disputar a final-four da Taça de Portugal

lhão Flávio Sá Leite, em
Braga, o "favorito" Benfica, por expressivos 23-18,
em partida relativa aos oitavos-de-final da Taça de
Portugal.
Os academistas vão,
agora, medir forças, extramuros, com o Madeira SAD, em partida
dos quartos de final da
competição.

O encontro está aprazado para três de abril,
no reduto dos insulares,
a partir das 19h00.
As outras partidas dos
quartos de final são: Póvoa Andebol Clube/Bodegão-CS Marítimo Madeira (38-30), Vitória FC
: Águas Santas Milaneza
(19-30) e FC Porto-Belenenses ( joga-se no próxi-

mo dia três de abril, pelas 20h30).

ABC e Benfica
venceram últimos
quatro troféus
Nos últimos quatro temporadas, Benfica e ABC/
/UMinho venceram, alternadamente, a Taça de
Portugal. Os encarnados
venceram a competição

em 2015/2016 e 2017/2018
(ambas ganhas ao rival
ao Sporting), enquanto
a turma academista conquistou a competição em
2016/2017 (bateu o Sporting) e 2014/2015 (venceu
o FC Porto).
A final-four desta temporada joga-se a um e dois
de junho.

2017/2018
Supertaça: ABC/UMinho
Campeão: Sporting
T. Portugal: Benfica
2018/2019
Supertaça: Benfica
Campeão:
T. Portugal:

Títulos do ABC (34)
I Divisão: 13
Taça de Portugal: 12
Supertaças: 7
T. Challenge: 1
II Divisão: 1

equipa feminina também quer marcar presença na final da taça de portugal

«

ra um sonho ver
as duas equipas
seniores na final-four», destacou o
presidente do ABC/UMinho, Rui Silva, após ver a
equipa masculina bater,
na catedral do andebol, o
Benfica, em jogo dos oitavos de final da Taça de
Portugal.
A equipa treinada por
Jorge Rito está a um jogo de voltar a uma final-four da competição (vai

E

medir forças, extramuros, com o Madeira SAD,
a 3 de abril), e o conjunto feminino, treinado por
Fernando Fernandes, também tem fortes hipóteses
de disputar, pela primeira
vez na sua história, o título
feminino. O conjunto academista é líder do Nacional da II Divisão, com 64
pontos, mais quatro que
o Académico FC. O ABC/
/UMinho soma 21 vitórias em 22 partidas dispu-

tadas e, por isso, também
está, no campeonato, está
bem "encaminhada" para
a subida.
Nos oitavos de final da
Taça de Portugal, o conjunto academista, eliminou o Juve Lis, por 23-20,
no Pavilhão Flávio Sá Leite. Hoje (19h00), o conjunto de Braga mede forças,
extramuros, com o Passos Manuel, que disputa
o principal escalão, em
jogo dos quartos de final.

DM

O sonho de ver duas equipas do ABC na "final-four"

Equipa feminina do ABC sofreu apenas uma derrota em 22 partidas do campeonato
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AC FAFE-ABC
ESTA NOITE
O AC Fafe recebe, esta
noite, o ABC/UMinho, em
partida da segunda jornada
(segunda fase) do grupo B
do Nacional da I Divisão em
andebol.

Página 5

A6

ID: 79784004

30-03-2019

Meio: Imprensa

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,79 x 11,86 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

pelas 21h00

Arsenal da Devesa
recebe, esta noite,
pelas 21h00, o Maia/
/ISMAI, em partida
relativa à segunda jornada
(segunda fase) do Grupo B
(manutenção) do Nacional
da I divisão em andebol.
O conjunto bracarense, recorde-se, foi recentemente punido com derrota em 13 jogos (11 do
campeonato e dois da Taça de Portugal), devido à a
violação do Artigo 33.º do
Regulamento Disciplinar
da Federação Portuguesa
de Andebol, artigo relacionado com a inscrição

Arsenal da Devesa

Arsenal da Devesa joga esta noite
com Maia/ISMAI no Flávio Sá Leite

O

Arsenal da Devesa perdeu 13 jogos na secretaria por inscrição irregular de atletas

irregular de atletas.
Por esta razão, o Ar-

senal da Devesa ocupa a
última posição da tabela,

com nove pontos, a nove
do AC Fafe.
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Ac fafe recebe hoje o aBC/UMinho. jorge rito dá o mote

AC Fafe

«"Limpar" má imagem do jogo
que fizemos em Braga com Fafe»

No último jogo entre as equipas, disputado no Sá Leite, o AC Fafe bateu o ABC/UMinho

pedro vieira da silva

Académico de Fafe
recebe, esta tarde, o
ABC/UMinho, em
partida relativa à segunda jornada da segunda

O

fase do Grupo B (manutenção) do Nacional da I
divisão em andebol.
Na última partida disputada entre ambos, no
Pavilhão Flávio Sá Leite,
em Braga, a turma fafen-

se venceu, pela primeira
vez, extramuros, o conjunto academista.
E essa derrota "custou"
à equipa treinada por Jorge Rito o apuramento para o grupo A (apuramento

de campeão) do Andebol 1.
«Vamos ter um jogo do
campeonato, o segundo
do grupo B, contra uma
equipa que nos deixou
praticamente fora do grupo A, porque a derrota
com o AC Fafe em Braga
tirou-nos dois pontos que
foram muito importantes
para as contas finais. Portanto, nós temos obrigação de apagar a má imagem e queremos fazer um
bom jogo , à semelhança do que sucedeu na última partida, com o Boa
Hora, e também dos últimos jogos da primeira
fase do campeonato. Este
é o sentimento e disposição da equipa e de toda a
gente. Vamos dar o nosso
melhor para tentar limpar
um pouco a má imagem
que deixámos no último
jogo com o AC Fafe», destacou, na antevisão da partida, o técnico do ABC/
/UMinho, Jorge Rito.
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Andebol nas escolas do 1º ciclo do concelho de Vouzela
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Gazeta da Beira Online
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URL: http://gazetadabeira.pt/andebol-nas-escolas-do-1o-ciclo-do-concelho-de-vouzela/

Esta iniciativa realiza-se pelo 6º ano consecutivo e tem como objetivos promover a atividade física e
desportiva e a modalidade de andebol, englobando diversos jogos pré-desportivos, atividades lúdicas
e elementos técnicos da modalidade.
Realizaram-se durante o 2º período Festand's em várias Escolas do 1º Ciclo do Concelho de Vouzela
nomeadamente na EB de Vouzela, EB de Campia, EB de Moçâmedes, EB de Queirã/ Fataunços e EB de
Paços de Vilharigue/ Ventosa. Os Festand's foram dinamizados pela Escola de Andebol de SMMato/
Vouzela e estiveram envolvidas cerca de 250 crianças às quais foram entregues os respetivos
certificados de participação.
As atividades contaram com o apoio do Município de Vouzela, dos Agrupamentos de Escolas de
Vouzela e Vouzela e Campia assim como dos professores titulares, de E. Física e de Moral das AEC's,
Associação de Andebol de Viseu e Federação de Andebol de Portugal.
A Escola de Andebol da Associação S. Miguel do Mato/ Vouzela conta na presente época desportiva
2018/2019 com 45 atletas federados e 5 escalões de formação, Bambis, Minis, Infantis masculinos,
iniciados femininos e juvenis femininos com idades entre os 6 e os 17 anos.
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Formação insular quer segurar vantagem na eliminatória

Madeira SAD levou
`esperança' na bagagem
ANDE3:L
Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

f""N Madeira SAD volta a jogar
com o Dicken este sábado,
quando o relógio marcar
as 13h30, em partida a
contar para os quartos de
final da Taça Challenge.
Depois da vitória sobre o Dicken (28-27), no jogo da P mão,
disputado no Funchal, a formação insular está em Helsínquia,
para disputar a 2a mão dos quar-

tos de final da Challenge.
Na antevisão do decisivo encontro, Afonso Franco garante que a
equipa está bem preparada.
"Estudámos e analisámos bem
o jogo da P mão e sabemos de antemão que o Dicken de Helsínquia
tem uma defesa bastante coesa,
constituída por dois defesas centrais de grande envergadura e bem
apoiada por um excelente guarda-redes da Seleção da Finlândia".
O treinador adjunto da formação
madeirense destaca a importância
deste jogo: "Apesar do aparente
favoritismo do Dicken, que já eliminou o Partizan de Belgrado, que
apresenta uma equipa competente,
constituída por vários atletas da

seleção principal da Finlândia, o
Madeira Andebol SAD quer fazer
novamente história e atingir as
meias-finais da prova. Sabemos da
relevância e importância deste jogo
e vamos lutar para nos suplantar,
só assim será possível um clube
com a nossa dimensão atingir um
lugar de destaque nesta prova internacional", refere.
A EHF nomeou a dupla de árbitros Sherif Xhema/ Besfort Jahja,
do Kosovo, para dirigir esta partida.
O delegado EHF é Toivo Jãrv, da
Estónia.
O vencedor dos 1/4 final já sabe
que vai defrontar o vencedor do
Dynamo-Victor/ A.E.K. Atenas, nas
meias-finais.
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Madeira SAD
na Finlândia para
confirmar 'meias'
Madeirenses defrontam ao início da tarde de hoje
o Dicken, em partida a contar para a segunda
mão dos quartos de final da Taça Challenge.
Os insulares entram em campo com apenas
um golo de vantagem sobre os nórdicos. pág. 32
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Só a vitoria interessa...

Todas as opiniões são válidas e
devem ser respeitadas. contudo, julgo que devem ser guardadas para
outros momentos, quiça, após terminus do Campeonato... Agora,
mais que "rolar cabeças", temos de
estar unidos, transmitindo apoio à
equipa, cujos atletas terão de se redobrar em forças, cerrar dentes e
utilizar as melhores estratégias, visando a conquista de pontos.
Vou repetir, mais do que jogar
bonito, mais que dignificar o espetáculo desportivo, mais que jogar
Ricardo Pestana
aberto, o que importa é CONQUISTAR PONTOS... como alguém dizia,
ricardojopestana@gmail.com
"o importante é marcar um golo e
fechar-se lá atrás procurando deESCREVE AO SÁBADO, DE 4 EM 4 SEMANAS
fender o resultado"!!!
Não sou um sócio satisfeito, nem
acomodado, tão pouco gosto de ser
calado, mas o momento aconselha
prudência e confiança.
Vamos lá ganhar os próximos jogos, com garra, determinação, e
- O momento não é para discusão... enorme vontade, sem lirismos, paRecomenda-se serenidade, lavras bonitas e justificações palertranquilidade e esperança. mas que em nada abonam os agenOs resultados não são bons, tes desportivos.
1paira a possibilidade de descida
VIVA O NACIONAL.
de divisão, mas como diz o povo,
"enquanto há vida há esperança"...
2 - Um amigo, nestes dias, dizia
por tal, neste momento de espe- que, numa equipa, preferia contar
rança, mais que acreditar, importar com 25% de talento e 75% de transtransmitir confiança, apoio, e muita piração... mais, que os talentosos
crença.
trabalham pouco, são, por vezes

acomodados!!!!
Ora, aqui está, uma verdade insofismável... Exemplo, o "nosso" Ronaldo que atingiu o galardão do
Melhor Jogador do Mundo, graças
ao seu trabalho e a muita transpiração, que, juntando ao seu talento,
permitiu-o atingir altos patamares.
Amanhã, é isso que queremos
dos jogadores do Nacional...
Muita dedicação, elevada concentração, enorme transpiração e uma
grande vontade em ganhar... Se isto
acontecer, "é meio caminho andado"
para o sucesso.
Com pragmatismo, sem subterfúgios, enorme realismo, o jogo de
hoje é para ganhar... só a vitória
nos interessa.
3 - À distância, tenho acompanhado a carreira do Madeira Andebol...
Vivo com alegria os seus êxitos,
sofro com as suas derrotas e, através
da comunicação social, procuro
manter-me informado do seu dia a
dia.
Para quem não sabe, passei grandes momentos nesta modalidade,
ajudei a conquistar importantes vitórias para a Região e, penso eu,
contribui para importantes decisões
no futuro do Andebol na Madeira...
neste caso, será de destacar a constituição das duas Sociedades Des-

portivas, passo importante no projeto desportivo da Madeira, que, entre outros objetivos, tinha como intenção, mexer com a mentalidade
dos nossos dirigentes.
O sucesso não foi total, muita
coisa ficou no papel, mas na vertente
desportiva foi importante consolidar
a presença da Madeira no Campeonato Nacional de Andebol, com boas
classificações e com a conquista da
participação em provas europeias...
com maior ou menos dificuldade,
os seus dirigentes têm sabido constituir uma equipa ganhadora, bem
orientada, que tem sabido conquistar a simpatia dos madeirenses.
Efetivamente, que não foi um processo fácil a criação de uma equipa
representativa, em época de grande
rivalidade desportiva, entre Marítimo
e Académico, no que respeita a Sociedade desportiva Masculina, onde
o papel do GRM, na pessoa do seu
Secretário Regional da Educação,
Dr. Francisco Santos, foi determinante e deveras importante na concretização deste projeto.
Por tudo isto, desculpem lá aqueles que possam não gostar ou não
estar de acordo com o projeto, mas
eu e mais alguns dirigentes desportivos (Carlos Pereira, Dr. Sílvio Sousa,
Paulo Vilhena), em articulação com
o Presidente do GRM (Dr. Alberto
João Jardim) e com o Secretário

Regional da Educação (Dr Francisco
Santos), fazemos parte da história
desta sociedade, um exemplo de
participação desportiva que nem
sempre foi acompanhada em outras
vertentes.
Vou continuar por aqui....
4 - Ao longo do campeonato, temos assistido a manifestações de
revolta de alguns Presidentes de
Clube, para com determinadas arbitragens que prejudicaram as suas
equipas
No Nacional, mesmo assistindo a
golos mal anulados, a jogadores expulsos (que fizeram 1 falta e levaram
2 amarelos)e a pênaltis que ficaram
por marcar, não constatamos qualquer ação desenvolvida pelos dirigentes "alvi-negros", junto do órgão
que tutela a arbitragem nacional,
na defesa dos interesses do
clube...será estratégia ou será falta
de poder reivindicativo?
Pode ter acontecido, há por vezes
ações desenvolvidas pelos clubes,
que não são devidamente divulgadas
na comunicação social, umas vezes
por interesse outras por falta de
"pontas de lança" Também aqui,
há que trabalhar melhor, procurar
perceber certas estratégicas de alguns jornalistas (sempre os mesmos!!!), antecipar problemas, contornar noticias e evitar conflitos...
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Carlos Carneiro ao ataque durante o treino de ontem na enorme Veszprém Arena

FC Porto recebe Constanta a pensar no sorteio
da EHF, Sporting está na Hungria e acha que é... "possível"

Uns passaram,
outros sonham
Hugo Canela sabe que só
comum "jogo perfeito" o
Sporting pode pensar em
virar a desvantagem frente
ao Veszprém, enquanto o
FC Porto espera sobretudo
pelo adversário dos
quartos de final
cuu.osruSsmo
imo Hoje, a partir das 18h00
(Porto Canal), o FC Porto tem
uma meta simples: bater o
Constanta para terminar a
fase de grupos da Taça EHF
comum pleno de vitórias, feito que só os alemães do Kiel,
organizadores da fase final,
poderão igualar. Depois, a
equipa de MagnusAndersson
irá preocupar-se como sorteio
da próxima terça-feira, que
ditará o último obstáculo a

transpor antes da final-four a
jogar no pavilhão dos alemães
e à qual nunca chegou um clube português. Os portistas,
únicos já garantidos como
vencedores do grupo, têm
como prováveis escolhas
Saint-Raphael (França), Hannover (Alemanha), Hosltebro
e GOG (Dinamarca), mas só
três dos segundos classificados irão a sorteio.
Miguel Martins, central portista, sabe que na sua equipa
só podem"terboas sensações"
e no Dragão até se aproveitou
o dia de ontem para renovar o
contrato do alemão Djibril
M'Bengue por mais um ano.
"Acredito que temos boas possibilidades de ser campeões,
de ir longe na Taça EHF e de
conquistar aTaça de Portugal.

Estouentusiasmado",comentou o lateral-direito de 26
anos, uma das boas novidades
da época.
O Sporting treinou ontem
em Veszprém e hoje, a partir
das 16h30 (Sporting TV) tem
uma missão quase impossível, a de recuperar dos 28-30
da primeira volta. "Acompanho o Veszprém há muitos
anos. Estar neste palco é fantástico", comentou ontem
Hugo Canela na arena de cinco mil lugares do três vezes finalista da Champions. Os
leões já surpreenderam ao
chegar tão longe, mas o técnico não se rende: "Sabemos que
temos de ser muito competentes e fazer um jogo quase
perfeito. No desporto não há
impossíveis."
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ANDEBOL

COM RUESGA TUDO

E POSS VEL
Sporting recupera o seu
maior trunfo e continua
a sonhar com a Liga
dos Campeões na Hungria
ALEXANDRE REIS
R O Sporting desperdiçou no último domingo uma excelente
oportunidade para ganhar vantagem sobre o Veszprém nos oitavos -de - final da Liga dos Campeões. Mas, apesar do recorde de
lotação no João Rocha e do domínio
no marcador até aos sete minutos
finais, o bicampeão nacional perdeu (28-30) com a equipa húngara
e, agora, tudo se toma hoje (16h30)
mais difícil na casa do três vezes finalista da competição europeia.
Não é que a história ganhe jogos, mas o Veszprém fez entrar o
treinador David Davis, aquele que
terminou a carreira no FC Porto,
e alcançou oito vitórias consecutivas na Champions, passando,
inclusivamente, por cima do

FINALISTA DA CHAMPIONS
FALHOU DUELO DE LISBOA MAS
AGORA VAI TER OPORTUNIDADE
DE DEFRONTAR A ANTIGA EQUIPA

vencedor do Grupo A, o Barcelona, de Gilberto Duarte.
O Sporting tem, no entanto,
trunfos para lançar, poiso central
espanhol Carlos Ruesga, que não
jogou em Lisboa, e o lateral cubano- catari Frankis Carol - atuou
muito limitado -, treinaram-se
ontem sem limitações, podendo
transfigurar a equipa leonina, que

PASSEIO. Ruesga (à direita) revive com o plantel leonino as duas épocas passadas em Veszprém

apenas não vai poder contar como
guarda-redes esloveno Matevz
Skok, e o defensor Bosko Bjelano vic, a recuperarem de lesões.
Refira-seque Ruesga esteve duas
épocas no Veszprém (2013115),
onde atingiu uma final, procurando, agora, colocara primeira equipa portuguesa nos quartos-de-final, segundo os novos moldes da
competição.
Hugo Canela, treinador dos
leões, acredita: "Queremos fazer
melhor do que em Lisboa. Estivemos muito bem e falhámos alguns
pormenores. Este adversário é
muito forte e vai tentar aproveitar
qualquer erro. Temos de ser muito certos para fazer um jogo quase
perfeito. Quem viu a partida no

OITAVOS-DE-FINAL*
2? mão 1? mão
Kielce-Motor
15h00 (33-33)
Veszprém-Sporting 16h30 (30-28)
Nantes-R. Neckar
18h00 (32-34)
Vardar-Zagreb
18h30 (27-18)
Szeged-Wisla Polock Amanhã (22-20)
Flensburg-Brest
Amanhã (30-28)

FC Porto também
escreve a história

O FC Porto também está a fazer história, sendo a 1.a equipa lusa a vencer a fase de gru`Barcelona e PSG apuraram-se diretamente
pos, segundo os novos molpara os quartos-de-final, ao vencerem os
des da Taça EHF. E hoje
Grupos A e 13, respetivamente
(18hoo), no Dragão, a turma
João Rocha percebeu que tínha- da Invicta pode atingir outro
mos de jogar no limite; o feito na receção aos romenos
Veszprém tem outras valências. do Constanta, se terminar só
Temos de ter muito discernimen- com vitórias o Grupo C. Já o
to e fazer aquilo que trabalhámos. Madeira SAD defende às
O jogo em Lisboa foi de muita 13h30, na Finlândia, a vantaqualidade e basta fazer um pouco gem de um golo (28-27) frente
melhor. Isto é desporto e em des- ao Dicken, na passagem às
porto não há impossíveis." o
'meias' da Challenge.
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ANDEBOL

Candeias bate
Tiago Pereira
R O Chartres, do guarda -redes Ricardo Candeias (4 defesas
a 17 remates), reforçou ontem a
liderança na Proliga de Françá,
ao bater (38-31) o Sélestat, de
Tiago Pereira (4 golos em 4 remates). Já o Massy, de Nuno
Gonçalves (0), venceu (22-16)
em Caen e o Nancy, de José
Costa (1), perdeu (23-30) em
Limoges. o
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