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Arpad Sterbik (gr) 
Roland Mikler (gr) 
Blaz Blagotinsek (1) 
Dragan Gajic (3)  
Momir Ilic (1) 
Mate Lekai (3) 
Borut Mackovsek (3) 
Kentin Mahe (3)  
Dejan Manaskov (4) 
Gaspar  Marguc (5) 
Laszlo Nagy  (1) 
Petar Nenadic (2) 
Andreas Nilsson (2) 
Manuel Strlek (7)  
Lev Szuharev 
Mírsad Terzic 

DAVID DAVIS 

Aljosa Cudic (gr)  
Manuel Gaspar  (gr) 
Frankis Carol (6) 
Valentin Ghionea (6)  
Tiago Rocha (6)  
Carlos Carneiro (4) 
Pedro Valdez (3) 
Luís Frade (2)  
Carlos Ruesga (1)  
Pedro  Solha (1)  
Edmilson Araújo  
Ivan Nikcevic  

Cláudio Pedroso  
Fábio Chiuffa 

HUGO CANELA 
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Aljosa Cudic ainda fez frente aos ataques supersónicos dos húngaros mas não conseguiu travar a chuva de golos 

  

 

SPORTING 

  

ANDEBOL — LIGA DOS CAMPEÕES —1/8 /2.e MÃO 

Veszprém Arena, na Hungria 

VESZPRÉM HC • SPORTING 

ÁRBITROS 
Arthur Brunner e Morad Salah, da Suíça 
65-57, somátório das duas mãos (30-28 na 1.") 

ANDEBOL 

O RO 
Sonho europeu adiado 
Sporting perde com Veszprém e despede-se da Champions Em arena 
'pintada' a vermelho Carol, Rocha e Ghionea marcaram 6 golos cada C

OM mais de cinco mil 
pessoas vestidas de ver-
melho a lotar a Veszprém 
Arena, num incansável 
apoio à equipa da casa, o 

Sporting despediu-se da Liga dos 
Campeões e despertou de um so-
nho histórico que levou os bicam-
peões nacionais até inéditos oita-
vos de final da mais importante 
competição europeia de clubes. 

Apesar disso, não se pode di-
zer que os comandados de Hugo 
Canela acordaram para um pesa-
delo. Chegaram à Hungria com a 
árdua missão de recuperar dos 
dois golos com que perderam no 
Pavilhão João Rocha na 1:' mão 
(28-30). Perante uma constela-
ção de estrelas volumosas e a voar 
para a baliza de Cudic, qual come-
tas, os leões rugiram, tentando 
dar resposta aos velozes e certei-
ros ataques de Manuel Strlek, o 

ESTAVO AQUI DE PE 

41111 Não estamos caídos, estamos 
aqui, de pé, a pensar nas coisas boas que 
fizemos, pensando no futuro que passa 
por ganhar o campeonato e voltar 
novamente a Veszprém para mostrar 
que fazemos mais e melhor. Mostrámos 
que temos qualidade para o fazer 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

melhor marcador do encontro (7 
golos) & Companhia. Foi possível 
até ao 8-7, altura em que o trei-
nador português pediu tempo e 
deu indicações para tentarem 

Têm a palavra 

PRIVEIRO PASSO 

Mostrámos que conseguimos 
lutar contra equipas fortes. Este é 
apenas o primeiro passo para o 
Sporting. É a primeira vez que 
chegámos até esta fase e espero que, 
no futuro, consigamos dar mais 
passos como este 

VALENTIN GHIONEA 
jogador do sporting 

«seguir o plano», antes de Pedro 
Solha falhar um golo na baliza 
aberta e tão bem guardada pelo gi-
gante Arpad Sterbik, segundos 
antes de Carol ser excluído. 

Tiago Rocha, em luta constante 
com os 2.08 metros de Laszlo Nagy 
para chegar à baliza, e Valentin 
Ghionea, exímio na marcação dos 
7 metros, atenuavam a desvanta-
gem que chegou a ser de 5 golos e 
que ao intervalo era de 3 (17-14). 

Passadas as danças das cheerlea-
ders, os leões entraram em campo 
cheios de ritmo e empataram (17-
-17). Só a bater os sete minutos é que 
o Veszprém se estreou na 2.' parte. 
Como que a caminhar na via látea, 
as estrelas magiares provocaram a 
sua chuva de golos e, apesar das 
mudanças táticas e da luta incan-
sável, o sonho que comandou a vida 
dos homens de Canela na Europa 
chegou ao fim. Por agora... 
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HÉLDER SANTOS/ASPRESS 

Madeira, SAD segue na Challenge 
ANDEBOL-TAÇA CHALLENGE-1/4 FINAL/2f MÃO 

Pavilhão Pirkkola, em Helsínquia, Finlândia 

DICKEN • MADEIRA, SAD 

26 
„ AO 

1u INTERVALO 12 

Patrik Roslander (GR) Luís Carvalho(GR)  
Kim Davidson (GR) Gustavo Capdeville(GR)  
Mikael Mãkelã (GR) Valter Soares 
Benny Broman (1) João Marfins 
Teemu Hertola Ulisses Ribeiro (1)  
Filip Stiderlund (3) Daniel Santos (2)  
Johan Gripenberg (1) Bruno Landim 
Jukka Kamula Elias A. Nogueira (7) 
Felix Nilsson Ruben Sousa (2)  
Joacim Broman (2) João Miranda (1)  
Oskar Monnberg Elledy Semedo (7) 
Anton Remy (1)  Pedro Peneda (6)  
Max Granlund (9) Franscisco Pereira  
Gusten Montonen (4)  
Robin Granlund (1) 
Tadas Stankevicius (4) 

BJORN MONNBERG 

ÁRBITROS 

Xhema Sherif e Jahja Besfort, do Kosovo 

--> Equipa de Paulo Fidalgo vai de-
frontar os gregos do AEK de Ate-
nas nos quartos de final 

O golo de vantagem levado do 
Funchal, há oito dias, do jogo da 1. 
mão (28-27), revelou-se suficien-
te para a passagem aos quartos de 
final da Taça Challenge, terceira 
prova europeia por clubes, após o 
empate (26-26) registado ontem 
em Helsínquia, na 2.ª mão dispu-
tada no recinto do Dicken. 

O equilíbrio das equipas espe-
lhava-se nas sucessivas igualdades 
no marcador, desfeito apenas na 
aproximação ao intervalo, altura 
em que a formação madeirense 
conseguiu, enfim, algum domíni- 

Siiderlund tenta travar Elledy Semedo 

nio no marcador, saindo para in-
tervalo a vencer por 12-10. 

Vantagem ampliada na etapa 
complementar para os seis golos,  

mas progressivamente encurtada 
pelos finlandeses, que fixaram o 
empate nos instantes finais, só por 
si suficiente para a equipa treinada 
por Paulo Fidalgo marcar encontro 
com os gregos do AEK de Atenas, 
vencedores dos russos do Dynamo- 
-Victor no conjunto das duas mãos. 

«O estado de espírito é extre-
mamente positivo. Já estávamos à 
espera de que fosse um jogo difícil 
,tendo em conta a própria exibição 
que eles tiveram na Madeira. Con-
quistámos a sorte e estamos muito 
felizes por isso e por estar nas meias- 
-finais desta prova europeia, tendo 
em conta a nossa dimensão», rego-
zijou-se Afonso Franco, treinador 
adjunto do Madeira SAD. 
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O ANDEBOL. ABC venceu o Fafe (18-
-24) na 2.a jornada do Grupo B do 
Andebol 1, no qual o ISMAI também 
triunfou sobre o Arsenal (18-36). 
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Dragões 
imbatíveis na EHF 
->  Já garantido nos quartos de fi-
nal, FC Porto manteve a invenci-
bilidade no grupo C 

ANDEBOL — TAÇA EHF — GR. C * 6.' JORNADA 

Dragão Caixa, no Porto 

FC PORTO • HC CONSTANTA 

»IR 
16 INTERVALO 13 

Thomas Bauer (gr) Nikola Mitrevski (gr) 
Francisco Oliveira (gr) lonut lancu (gr)  
Víctor Iturriza (5) Dejan Malinovic (2)  
Leandro Semedo (2) lonut lonita 
Yoan Balázquez (6) Alexandru Andrei 
Miguel Martins (4) Irakli Chikovani (6) 
Djibril M"Bengue Janko Kevic (2)  
Ángel Hernández (3) Stevan Vujovic (5) 
Rui Silva Nikola Crnoglavac (6) 
Daymaro Salina Dalibor Cutura  
Alexis Borges (4) Vencei Csog (1) 
Diogo Branquinho (3) Zoran Nikolic 
António Areia Nemanja Mladenovic (2) 
Miguel Alves (2) Sabin Ignat  
Fábio Magalhães (1) Velko Markoski  

Marius Mocanu (3) 

MAGNOS ANDERSSON ZVONKO SUNDOVSKI 

ÁRBITROS 

Andrej Smailagic e Sandro Smailagic,  da Suécia 

Mesmo sem a pressão de ter de ganhar 
para garantir lugar nos quartos de final da 
Taça EHF, há muito reservados, o FC 
Porto não abdicou de manter a 
invencibilidade no grupo C frente ao HC 
Constanta, na 6.' e derradeira partida da 
fase de grupos. Somando o sexto triunfo 
em outros tantos jogos disputados, os 
comandados de Magnus Andersson 
venceram o conjunto romeno por 30-27. 
Os dragões, que terminaram esta fase 
com 12 pontos, 196 golos marcados e 168 
sofridos, entraram em campo apostados 
em manter o pleno e, apesar da réplica 
do HC Constanta, a turma portuguesa 
chegou ao intervalo a ganhar por 16-13. 
O equilíbrio pautou o marcador mas 
assim que os azuis e brancos dispararam 
já ninguém os parou até ao apito da dupla 
de arbitragem. «Era importante vencer 
este jogo e fazer o pleno de vitórias no 
grupo. Alguns jogadores têm pequenos 
problemas físicos e foi bom poder 
descansá-los hoje [ontem]. Falhámos 
algumas oportunidades no ataque, mas 
estou muito satisfeito com o resultado e 
com a nossa exibição», exultou 
Andersson à televisão da Invicta. O FC 
Porto volta a campo esta terça-feira para 
defrontar o Belenenses nos quartos da 
Taça de Portugal (20.30 h). 

CLASSIFICAÇÃO 
-> Grupo C -> 6.a jornada 

FC PORTO (POR)-Constanta (Rom) 26-29 
Holstebro (Din)-Cuenca (Esp) 34-22 

JV E D G P 
1  FC PORTO 6 6 O 0 196-168 12 
2  TTH Holstebro 6 3 O 3 175-160 6 

3  HC Constanta 
4  Cuenca 

6 
6 

2 
1 

O 
0 

4 
5 

165-174 4 
152-186 2 
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A5 Veszprém HC 35-29 Sporting CP: Fim do sonho
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Fim do sonho europeu do Sporting CP. Depois de perder na primeira mão por 28-30, os leões não
foram capazes de dar a mesma resposta no segundo jogo e abaram eliminados na competição.
 
A equipa de Alvalade até entrou mais forte novamente, chegando ao 3-1 com bastante rapidez. No
entanto, o guarda-redes da equipa húngara, Arpad Sterbik, mostrou que aos 39 anos ainda é dos
melhores a nível mundial e com duas defesas consecutivas permitiu ao Veszprém chegar à vantagem
pela primeira vez na partida aos nove minutos com o 4-3. O Sporting CP tentava explorar o jogo com
o pivot Luis Frade - que tinha um luta extremamente complicada com o bloco central húngaro formado
por Blagotinsek (2m02 e 110kg) e Terzic (1m96 e 103kg) - mas ia-se mostrando mais perdulário do
que no primeiro jogo e permitia ao Vesprém lançar contra-ataques rápidos que iam fazendo a
diferença no marcador.
 
Aos vinte minutos de jogo a diferença já se encontrava nos quatro golos e temia-se o pior quando aos
23 minutos o Veszprém fez o 13-8. No entanto, os leões concentraram-se no papel defensivo e
paulatinamente foram recuperando da desvantagem, reduzindo novamente para os dois ou três de
diferença. No entanto, os magiares não mostravam sinais de abrandar e iam conservando a
vantagem, de tal forma que ao intervalo o marcador assinalava um 17-14 favorável à equipa da casa.
 
No segundo tempo o Sporting voltou a entrar mais forte. Dois livres de sete metros convertidos por
Ghionea e um contra-ataque de Frankis Carol permitiram aos leões fazer o empate a dezassete golos.
O Vezsprém só marcou o seu primeiro golo na segunda parte aos 37 minutos e desse momento para a
frente a equipa húngara não mais saiu do comando do marcador. Aos 40 minutos a vantagem já era
de três golos e o Sporting começava a mostrar sinais de algum cansaço físico. Ofensivamente a equipa
já não demonstrava a mesma eficácia, o que permitia a Arpad Sterbik, guarda-redes da equipa
magiar, lançar contra-ataques venenosos para o inspirado Manuel Strlek que ia assim dilatando a
vantagem.
 
O Veszprém acabou por confirmar o favoritismo ao vencer confortavelmente a 2ª mão
Fonte: FAP
 
Aos 48 minutos os comandados de Hugo Canela já perdiam por 28-22 e percebia-se que seria
necessário um autêntico milagre para conseguir ultrapassar não só a desvantagem deste jogo mas
também da primeira mão - o Sporting entrava neste jogo depois de uma derrota por 28-30 na
primeira mão.
 
Nos últimos minutos vimos uma equipa sportinguista a tentar diminuir a desvantagem e lutar até ao
último minuto, mas já sem argumentos para lidar com a maior frescura física do Veszprém, de tal
forma que o resultado final firmou-se num 35-29
 
EQUIPAS:
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Veszprém HC: Arpad Sterbik, Dejan Manaskov (4), Momir Ilic (1), Blaz Blagotinsek (1), Mirsad Terzic,
Laszlo Nagy (1), Dragan Gajic (3), Roland Mikler, Andreas Nilsson (2), Gasper Marguc (5), Manuel
Strlek (7), Petar Nenadic (2), Kentin Mahe (3), Lev Szuharev, Borut Mackovsek (3), Mate Lekai (3).
 
Sporting CP: Aljosa Cudic, Pedro Solha (1), Frankis Carol (6), Carlos Carneiro (4), Cláudio Pedroso,
Valentin Ghionea (6), Luis Frade (2), Pedro Valdez (3), Edmilson Araújo, Carlos Ruesga (1), Tiago
Rocha (6), Fábio Chiuffa, Manuel Gaspar, Ivan Nikcevic.
 
https://bolanarede.pt/modalidades/andebol/veszprem-hc-35-29-sporting-cp-fim-do-sonho/2/
 
https://bolanarede.pt/modalidades/andebol/veszprem-hc-35-29-sporting-cp-fim-do-sonho/2/
 
A FIGURA
 
Fonte: Veszprém
 
Manuel Strlek - O ponta-esquerda croata entrou na segunda parte e foi fundamental para o aumento
da vantagem do Veszprém. Sete golos em oito remates, Strlek demonstrou todo o seu reportório
técnico com finalizações de todos os tipos e que levaram ao rubro a Veszprém Arena.
 
O FORA DE JOGO
 
Fonte: Sporting CP
 
Lesões sportinguistas - A grande dificuldade leonina foi a gestão física dos seus atletas. Com vários
jogadores "presos por arames" devido ao elevado número de jogos e à intensidade dos mesmos,
sentiu-se muito a falta de Frankis Carol e Carlos Ruesga nos momentos de maior aperto,
principalmente no plano ofensivo. Fica a questão de o que poderia ter sido esta eliminatória caso estes
atletas tivessem podido contribuir sem limitações.
 
Foto de Capa: EHF
 
https://bolanarede.pt/modalidades/andebol/veszprem-hc-35-29-sporting-cp-fim-do-sonho/3/
 
[Additional Text]:
Veszprem
Veszprem
Veszprem
 
Leonardo Costa Bordonhos
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ANDEBOL 

SPORTING ELIMINADO 
C.) Sporting foi ornem elimina-
do da Liga dos Campeões de 
andebol, ao perder por 35-29 
na visita aos húngaros do 
Veszprém, em jogo da segun-
da mão dos oitavos de final da 
prova. Os bicampeões nacio-
nais já tinham perdido na pri-
meira mão, no pavilhão João 
Rocha, em Lisboa, por 30-28. 
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Grupo B
ABC cumpre e vence 
na deslocação a Fafe
A equipa do ABC/UMinho conti-
nua a cumprir no Grupo B da se-
gunda fase do campeonato na-
cional de andebol. Nesta jornada
deslocou-se ao terreno do AC Fa-
fe e venceu por 24-18.
Jorge Rito já tinha afirmado que
o objectivo nesta fase era vencer
todos os desafios e a equipa en-
trou em campo precisamente
com essa vontade. Com uma pri-
meira parte muito forte, a equi-
pa bracarense saiu para o inter-
valo a vencer por 13-8. 
Na segunda parte a equipa bra-
carense foi gerindo o resultado e
o Fafe aproveitou para reduzir a
diferença no marcador, com o re-
sultado final a fixar-se em 24-18.
Miguel Baptista, Hugo Rocha,
Nuno Silva e André Rei foram os
principais artilheiros, com quatro
golos cada um. Do lado fafense
Gualther foi o principal destaque.
Já o Arsenal da Devesa não foi
além de uma derrota, por 18-36 ,
frente ao ISMAI.

§andebol
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HÓQUEI EM PATINS
| Telmo Martins | 

Uma vitória coloca o HC Braga
mais perto do principal objecti-
vo da temporada, a manutenção,
mas Pedro Delgado ainda tem
bem presente e derrota frente ao
Sporting para a Taça de Portugal
e espera um adversário muito
forte e motivado.

“Esperamos um Sporting forte.
Tem vindo a fazer um bom cam-
peonato, tem boas individualida-
des e um bom colectivo. Temos
que estar cientes que ele ainda
lutam pelo título e não vêm aqui
passear. Mas nós também temos
os nossos objectivos”, adiantou.

Para o duelo, os bracarenses
diicilmente poderão contar com
os atletas Afonso Lima e Tomás
Castanheira mas para Pedro Del-
gado a exigência para a partida é

a mesma de sempre.
“É-nos exigindo sempre o má-

ximo. Em princípio não vamos
poder contar com todos mas te-
mos que lutar com os que temos.
Era ótimo estarmos todos mas
temos que saber dar a volta à si-
tuação”, referiu.

Apesar da recente derrota fren-
te à equipa verde e branca, o
atleta do HC Braga garante que
a preparação para o jogo foi a
mesma e que a equipa vai conti-
nuar fiel a si prórpia.

“Penso que vamos ter um Bra-
ga semelhante ao que enfrentou
o Sporting para a Taça. Traba-
lhamos durante a semana foca-
dos no jogo, na maneira do
adversário jogar e seja no cam-
peonato ou na Taça o objectivo é
sempre vencer”, apontou.

Pedro Delgado, conhecido
também como Bekas, é um dos

jogadores mais acarinhadas pe-
los adeptos bracarenses mas já
esteve do lado adversário, quan-
do representava os leões. Agora,
admite que marcar seria “espe-
cial” e afirma que o segredo da
equipa para a temporada tran-
quilo é a união.

“O espírito de grupo é funda-
mental para o individual epara o
colectivo. Acho que temos aqui
um espírito fantástico e isso aju-
da-nos a fazer uma época mais
tranquila do que as últimas.
Equipa técnica e reforços tam-
bém são importantes”, rematou.

“É-nos exigido sempre o máximo”
O HC BRAGA recebe hoje, às 15 horas, o Sporting e Pedro Delgado espera um adversário muito forte
mas afirma que os minhotos também têm objectivos bem definidos e vão lutar pelos três pontos.

DR

Pedro Delgado está confiante

lll
“Tudo tem que ser trabalha-
do com critério. Penso que 
o clube tem melhorado a
vários níveis e trabalhando
diariamente penso que va-
mos chegar a outros pata-
mares num futuro próximo.
Penso que a continuidade
do mister Rui Neto era im-
portante para o clube con-
tinuar a crescer.”
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D
R

andebol: fase final grupo b

ABC venceu em Fafe

o
ABC/UMinho ven-

ceu ontem na des-

locação ao pavilhão 

do Andebol Clube 

de Fafe por 24-18, em jo-

go referente à 2.ª jornada 

da  Fase Fina Grupo B do 

campeonato de Andebol 1.

Com este triunfo a 

equipa de Jorge Rito che-

gou aos seis pontos e so-

ma por triunfos os jogos 

disputados.

Na partida de ontem,  

no ABC, destaque para o 

quarteto composto por 

Miguel Baptista, Hugo Ro-

cha, Nuno Silva e André 

Rei, que apontaram qua-

tro golos cada um.

No AC Fafe, Gual-

ter Furtado, com quatro 

golos, foi o artilheiro de 

serviço.

Por seu turno, o Arsenal 

da Devesa perdeu ontem 

por 18-36 frente ao Maia/

ISMAI, no pavilhão Flávio 

Sá Leite, e continua des-

tacado no último lugar da 

competição.

ABC soma por triunfos os dois jogos disputados no grupo B
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FC Porto vence Constanta e termina fase de grupos da Taça EHF invicto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2019

Meio: Impala Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=694a309

 
30 Mar 2019 | 21:19
 
30 Mar 2019 | 21:19
 
O FC Porto, que já tinha garantido o apuramento para os quartos de final da Taça EHF de andebol,
somou hoje a sexta vitória em seis jogos da fase de grupos, ao bater os romenos do Constanta por
30-27.
 
Os 'dragões' terminaram, assim, esta fase no primeiro lugar do Grupo C, somando apenas vitórias, um
feito conseguido até agora apenas pelos alemães do Kiel.
 
Esta é a segunda vez que uma equipa portuguesa atinge os 'quartos' desde que em 2012/13 a
competição, a segunda mais importante de clubes europeus, adotou a fase de grupos: o Sporting
conseguiu-o em 2013/14.
 
Uma vez que à partida já sabiam da passagem à fase seguinte, este jogo foi propício para que o FC
Porto pudesse poupar jogadores e para a rotatividade. Em termos táticos, também houve
oportunidade para fazer algumas experiências.
 
A equipa comandada por Magnus Andersson dominou ao longo da primeira parte, tendo estado
sempre em vantagem. Os romenos fizeram o que puderam, circularam bem a bola, mas nada
conseguiram fazer para anular o poderio portista.
 
No segundo tempo, o FC Porto regressou mais adormecido em termos ofensivos, permitindo ao
Constanta recuperar no resultado, chegando mesmo à igualdade.
 
Até meio do segundo tempo, este equilíbrio manteve-se, mas, nos últimos 15 minutos, os 'azuis e
brancos' recuperaram a organização dentro de campo e voltaram a assumir o comando.
 
Na próxima terça-feira, o FC Porto fica a conhecer o adversário nos quartos de final da prova.
 
Jogo no Dragão Caixa, no Porto.
 
FC Porto - Constanta, 30-27
 
Ao intervalo: 16-13.
 
Sob a arbitragem dos suecos Andrej Smailagic e Sandro Smailagic, as equipas alinharam:
 
- FC Porto: Thomas Bauer, Diogo Branquinho (3), Miguel Martins (4), Yoan Balasquez (6), Leandro
Semedo (2), Angel Hernandez (3), Alexis Borges (4). Jogaram ainda: Francisco Oliveira, Omar Djibril,
Victor Iturriza (5), António Areia, Miguel Alves (2), Fábio Magalhães (1).
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Treinador: Magnus Andersson.
 
- Constanta: Nikola Mitrevski, Janko Kevic (2), Marius Mocanu (3), Ionut Ionita, Irakli Chikovani (6),
Vencel Csog (1) e Nemanja Mladenovic (2). Jogaram ainda: Dejan Malinovic (2), Alexandru Andrei,
Stevan Vujovic (5), Nikola Crnoglavac (6)
 
Treinador: Marko Isakovic.
 
Marcha do marcador: 3-1 (5 minutos), 3-4 (10), 6-5 (15), 11-8 (20), 12-11 (25), 16-13 (intervalo),
18-17 (35), 21-20 (40), 23-23 (45), 26-23 (50), 28-24 (55) e 30-27 (resultado final).
 
Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.
 
JYA // PFO
 
By Impala News / Lusa
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Benfica surpreendido na Ponta do Pargo 

E

m partida a contar para a 20Y 
jornada do campeonato Nacio-
nal da I Divisão, a ADC Ponta 

do Pargo, surpreendeu ontem o 
Benfica ao vencer por 3-2. Nos ou- 
tros jogos do dia, a outra das notas 
vai naturalmente para a vitória do 
Sporting, atual Campeão Nacional 
sobre o São Roque, por claros 4-0, 
num jogo que colocava frente a 
frente, duas das grandes equipas 
do ténis de mesa nacional, mas 
onde o potencial contrário foi por  

demais evidente. Nota ainda para 
os embates que colocaram frente 
a frente, AD Galomar e Toledos, 
com a vitória da equipa madeirense 
também por claros 4-0 e ainda a 
derrota do 1Y Maio diante do Juncal 
por 3-2. O presente fim de semana 
é de jornada dupla, pelo que para 
o dia de hoje estão reservados os 
seguintes jogos: São Roque - Benfica 
(11:00), Ponta do Pargo - Sporting 
(11:00), Galomar - Juncal (11:00) e 
1.º Maio - Toledos (11:00) 
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Empate na receção 

ao lico Andebol' 
A equipa de andebol masculino 

do Club Sport Marítimo empatou, 
este sábado, na receção ao Clube 
Desportivo Xico Andebol (28-28), 
em partida a contar para a 44. 
Jornada da 2ª Fase da II Divisão 
Nacional. Com  este resultado, al- 
cançado diante de um dos adver- 
sários diretos na tabela, a formação 
verde-rubra mantém-se fora da 
zona perigo e regista uma série 
de dois jogos sem derrotas. Na 
próxima jornada, os insulares de- 
frontam o São Paio Oleiros. 
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CS Madeira garante play off 

O
CS Madeira foi a primeira equi-
pa madeirense a confirmar pre-
sença no `play-off da Taça de 

Portugal após ter vencido, na tarde 
de ontem, o Assomada, fora de por- 
tas por claros 25-21. Num jogo sem- 
pre muito equilibrado, o resultado 
final acaba por ajustar-se ao andebol 
das madeirenses, sempre superior 
e nesse sentido, a vitória das insu- 
lares, acaba por não sofrer qualquer 
contestação. Refira-se que o con- 
junto madeirense já não marcava 
presença nesta fase da competição 
desde 2015/2016. 

Ainda assim refira-se que o "pra- 
to forte" está reservado para a 
tarde deste domingo, no Funchal. 
quando o Madeira SAD, atual de- 
tentor do troféu receber o Colégio 
de Gaia/Toyota, jogo que terá trans- 
missão em direto na Andeboll TV. 
Esta será uma reedição da meia- 
final da época passada, que ter- 
minou com a vitória da equipa 
madeirense (23-22). Um jogo onde 
as expetativas estão elevadas, tendo 
em conta o valor dos dois conjun- 
tos, os melhores do andebol femi- 
nino nacional. 

CS Madeira está de volta ao play off. 
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O Madeira SAD voltou a surpreender a Europa. 

Calor insular derreteu 
a frieza dos nórdicos 

O
Madeira SAD apurou-se 
ontem na Finlândia, pelo 
segundo ano seguido, 
para as meias-finais da 
Taça Challenge de ande-

bol, ao empatar 26-26 com os 
finlandeses do Dicken, fazendo 
valer a vitória alcançada na pri- 
meira mão nos 'quartos'. 

Há uma semana, no Funchal, 
o conjunto madeirense bateu 
por 28-27, o adversário, com o 
golo da vitória a surgir nos der- 
radeiros segundos, pelo que a 
igualdade em Helsínquia foi su- 
ficiente para que o conjunto in- 
sular seguisse em frente na pro- 

AFONSO FRANCO, 
MADEIRA SAD 

Estamos muito felizes por 
estarmos uma vez mais 
nas meias finais da Taça 
Challenge, tendo em conta 
todas as condicionantes, 
mas por vezes a sorte 
também procura-se. É 
mais um momento impor- 
tante para o andebol ma- 
deirense e de Portugal, 
mas amanhã, já estaremos 
a pensar no próximo jogo. 

va e surpreendesse a o andebol da 
Europa. 

As formações entraram bastante 
equilibradas, com igualdades su- 
cessivas no marcador, mas com 
Ulisses Ribeiro a ser o primeiro a 
marcar para a formação insular. 
Ainda assim, registe-se que a turma 
finlandesa não deu tréguas e correu 
sempre atrás do resultado, até que, 
com a aproximação ao intervalo, 
a formação de Paulo Fidalgo con- 
seguiu descolar no marcador e 
sair para o intervalo a vencer por  

10:12. 
Nos segundo tempo, o Madeira 

SAD entrou melhor no encontro, 
conseguindo ampliar a vantagem 
no marcador, numa diferença que 
chegou aos seis golos mas, o Dicken 
foi conseguindo recuperar e che- 
gou mesmo ao empate nos ins- 
tantes finais, com o encontro a 
terminar com 26:26, no placar. 

O melhor marcador do encontro 
foi Max Granlund, do Dicken, com 
9 golos, mas Elledy Semedo e Elias 
António, com 7 golos cada, foram 
o destaque da equipa madeirense, 
mas também Pedro Peneda, que 
'faturou' por seis vezes e teve uma 
percentagem de acerto de 85%. 
Nota ainda para Elias António, que 
regressou à competição e logo as- 
segurou o título de 'Melhor Jogador 
em Campo'. 

AEK ATENAS NAS 'MEIAS' 
O conjunto madeirense volta a 

marcar presença nas meias-finais 
da prova, depois de já o ter conse- 
guido na época passada, na qual 
foi eliminado pelos gregos do AEK 
de Atenas (Grécia), que bateu o 
Stavropol (Rússia) por 30-24, isto 
depois de ter sido derrotado na 
primeira mão dos 'quartos' de final 
da Taça Challenge por 25-21. Uma 
equipa de má memória para os in- 
sulares, já que na última temporada 
eliminou o conjunto madeirense. 

ANDEBOL 

Décio Ferreira 
decioferreira@jm-madeira.pt  

Madeira SAD 
surpreende a Europa 
do andebol ao garantir 
nova presença nas 
meias finais Challenge. 
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Madeira SAD 
faz história 
na Europa 
Equipa madeirense empatou 
na Finlândia perante o Dicken 
e assegurou, pelo segundo 
ano consecutivo, a presença 
nas meias finais na Taça 
Challenge. Vai defrontar o AEK 
de Atenas ■ Nos femininos, 
o CS Madeira garantiu o play 
off na Taça de Portugal 
■ Madeira SAD defronta hoje 
o Colégio de Gaia.  pág. 31 
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Marítimo convence 

diante do Espinho 
O Marítimo venceu, na tarde de 

ontem, o Espinho, por 3-1, em par- 
tida a contar para a jornada, 
da série dos últimos. (25-17; 33- 
35; 22-25; 34-36), foram os parciais 
de um jogo, onde a equipa ma- 
deirense esteve sempre melhor 
pelo que nesse sentido acabou 
por justificar a vitória, tal o domí- 
nio alcançado. Refira-se que nos 
femininos, quer CS Madeira, quer 
o CS Marítimo folgaram neste fim 
de semana, regressando à com- 
petição a 6 e 7 de abril. 
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SPORTING 
SONHOU 
36 MINUTOS 
VESZPIZEM 
SPORTING 
Veszpré m Arena 

Árbitros: Arthur Brunner e Morad Salah 
(Suiça) 

VESZPRÉM 

Arpad Sterbik 

RolandMikler 

Gr 

Gr 

SPORTING 

AgosaCudic 

ManuelGaspar 

Gr 

Gr 

DeianManaskov 4 CariosRuesga 1 

Momirllk 1 ClaucficiPedroso - 

DraganGajic 3 FrankisCarol 6 

Andreas Nilsson 2 PectroSolha 1 

laszio Nagy 1 Tiago Roda 6 

Gasper Marguc 5 ValentinGhionea 6 

ManuelStrlek 7 lufsFrade 2 

BlazBiagotinsek 1 CarlosCameiro 4 

Petas Nenadic 2 Pedro Vaidez 3 

Kentin Mahe 3 Edmilson Araújo • 

Borut Mackovsek 3 FabioChluffa 

Mate Lekal 3 Ivan Nikcevic 

Mirsadierzic 

Lev Szuharev 

Treinador: 1  Treinador: 
David Davis i H ugoCanela 

Ao intenralo 17-14. 

Ma rcha.05'1-3.10' 4-3,1S' 7-4,20; 9-7. 

25'15-10, 30'17-14, 35'17-16, 40' 20.18, 
45' 25-20, 50' 28-23, 55'33-25, 60' 35-29 

2 EXCLUSÕES 3 

1-2 7 METROS 3-3 

••• "Conseguimos ser com-
petitivos contra uma equipa 
como o Veszprém e aprende-
mos imenso", disse Hugo Ca-
nela no final do jogo que ditou 
o afastamento do Sporting da 
Liga dos Campeões mas, e 
como também sublinhou o 
treinador, saindo "de pé". O 
Sporting foi batido por 35-29 
frente a uma das equipas can-
didatas ao título e, embora 
tendo perdido os dois jogos 
(28-30 em Lisboa), pode orgu-
lhar-se de ter feito durar a 
emoção dos oitavos de final 
até aos 36 minutos, pois já no 
segundo tempo recuperou e 
empatou a17-17. Os húngaros, 
muito experientes e fatais 
junto à linha dos seis metros 
(31 golos em 34 remates...), 
não perdoaram nos raros mo-
mentos de superioridade nu-
mérica e a partida teve os 15 
minutos finais, já com o ven-
cedor definido, de excelente 
espetáculo de ambas as partes. 
"Mostrámos um andebol de 
qualidade e que conseguimos 
lutar contra equipas fortes", 
concluiu o leão Ghionea. 

11 
"Devemos  estar 
orgulhosos. 
Vamos voltar e 
estaremos mais 
fortes " 
Ilugo Canela 
TreinadordoSporting 
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MADEIRA 
NAS MEIAS-RN 
O Madeira SAD apurou-se 
para as meias-finais da Taça 
C h allenge, ao empatar na 
casa do Dicken, a 26-26, 
depois de na primeira mão 
ter vencido por 28-27. Ao 
intervalo, os finlandeses 
venciam por 12-10. Elledy 
Semedo e Elias António 
marcaram sete golos cada. O 
Bucaresti, do selecionador 
nacional Paulo Jorge Pereira, 
foi ganhar ao Borac, por 23-
29, e segue em frente. 

TAÇA ElIF 

 

Holstebro-Cuenca 
FC Porto-Constanta 

&JORNADA 
34-22 
30-27 

J VEDM-S P 
1.° FC Porto 6 6 0 0 196-168 12 
2.° Holstebro 6 3 O 3 175160 6 
3.° Constarrta 6 2 O 4 165-174 4 
4° Cuenca 6 1 O 5 152186 2 

CAMPEONATO NACIONAL 

2' JORNADA 
Arsenal-ISMAI 18-36 
AC Fafe-ABC 18-24 
Boa Hora-perment6es(Hoje,20b30) 
Avanca-Sp. Horta (Dia 3.21h00) 

J VEDM-5 P 
1.° ABC 7 2 O O 64 47 34 
2.° ISMAI 2 2 O O 67-44 31 
3.° Avanca 1 1 O O 34.24 27 
4.° Boa Hora 1 O O 1 29-40 24 
5.° Ferment6es 1 1 0 O 29-22 21 
6.° Sp. Horta 1 O O 1 22-29 21 
7.° AC Fafe 2 0 0 2 44-55 19 
8.° Arsenal 2 O O 2 42.70 10 
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Está' a créscer 

,c,,K.,rv, oka> n5k. 
tc convocado varias 
vez.es no olki0 t)IXtea, 
esza a (xescer 
r.rz4t). Ontem to/ t;t~eü 
,31teral-esquercioqk4e-rn31..› 
tz~est.,,,eetnz 
onnepaing-Ite aL-Kat 
Rt~de.+ s.,m4:10 o 
neAhi..>) n  '4; t..Uc.lOr C 
Porte com 

ANDF FC Porto termina fase de grupos em grande, 
sem perder pontos e moralizado para os quartos de final 

VENCEREM GESTA0 

Yoan Balnsquez foi o principal lateral-esquerdo dos portistas e marcou seis golos aos romenos 

30 
CONSTANTA 27 
Dragão Caixa 

Árbitros:Andrei Smailagic e Sandro 
Smailagic (Suécia) 

FC PORTO CONSTANTA 
ThomasBauer Gr Oprian lancu Gr 

FranciscoOliveira Gr Nikob Mitrevski Gr 
Leandro Semedo 2 DejanMalinovk 2 

Yoan Balasquez 6 Imita Nistor 
Miguel Martins 4 irakliChikovanl 6 

Angel Hemandez 3 StevanVujokovk 4 
Nods Borges 5 VencelCsog 1 

Dlogo Branquinho 3 N. Mladenokovk 2 

"rito 1 Janko Kevic 2 

Victor Ituniza 5 loilanMocanu 3 
Antónk>Arela Zoran Niko& 

Fábio Magaihães 1 !Roia Crnoglavac 7 

Djibril Mbengue nj VelkoMarkoski • 
Daymaro Salina nj George Andrei nj 
Rul Silva nj DarlborCutura nj 

lulianignat nj 

Treinador: Treinador: 
Magnus Andersson Zvonko Shundovski 

Ao Intenralo 16-13. 

Marcha.05' 1.1,10' 3.4,15' 6-5. 20, 11-8, 

2513-10,30'16-13,3518-17,40' 22-20, 
4523-23, 5U 26-23, 5528-24,60'30-27 

4 EXCLUSÕES 1 

VERMELHOS O 

7 METROS 3.4 

AUGUSTOPERRO 
••• O FC Porto terminou a 
fase de grupos da Taça EHF 
100% vitorioso, concluindo 
ontem a campanha em casa 
ao bater os romenos do Con-
tanta, por 30-27, num jogo 
em que Magnus Andersson  

até se deu ao luxo de gerir o 
plantel. Só o Kiel, que vai ser 
o anfitrião da final-four e do-
minou o grupo D, imitou os 
portistas no desempenho 
sem mácula. 

Foi um FC Porto diferente o 
que ontem evoluiu no Dragão 
Caixa.Alfredo Quintana nem 
sequerseequipou,LeonelFer-
nandes e André Gomes estão 
lesionados e Djibril Mbengue, 
Rui Silva e Daymaro Salina 
não chegaram a sair do banco. 
Acrescente-se que António 
Areia só entrou a espaços e 
para jogar a lateral-direito e 
que o segundo guarda-redes 
foi ojovem Francisco Oliveira, 
que até defendeu um livre de 
sete metros no primeiro mo-
mento em que foi chamado. 

O FC Porto esteve sempre 
na frente depois dos10 minu-
tos, chegando a ter quatro go-
los de vantagem ainda no pri-
meiro tempo. A meio da se-
gunda parte, os romenos acre-
ditaram que podiam fazer 
uma gracinha e empataram 
em quatro ocasiões, a última 
a 23 golos, a 15 minutos do 
fim. Foi então que o FC Porto 
se tornou mais rigoroso a de-
fender, com Leandro Semedo 
a destacar-se, e conseguiu um  

parcial de quatro golos que 
matou o jogo. 

A fase de grupos daTaça EHF 
termina hoje nos grupos A, B 
e D, mas é provável que o ad-
versário do FC Porto para os 

°Toi melhor o 
resultado que o 
jogo. Deu para 
descansar alguns 
iogadores L t ar 
tempo de jogo a 
outros" 

'Aguardamos o 
sorteio, mas nos 
quartos de final 
gostava de ir jogar 
a Dinamarca" 
Magnus Andersson 
Treinador do FC Porto 

quartos de final, a sortear ter-
ça-feira, venha do trio Saint-
Raphael, Hannover e GOG ou 
Holstebro - entre as duas 
equipas dinamarquesas só 
passará uma. 
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HOJE HA.  
CLASSICO. MINHO 
0Alpendorada bateu o Bata-
lha (30-22), o Sports Madeira 
foi ganhar ao pavilhão do As-
somada (21-25) e o Passos 
Manuel superou o ABC (26-
20), pelo que já são conheci-
dos três dos quatro finalistas 
da Taça de Portugal feminina. 
O restante será apurado hoje, 
num palpitante Madeira 
SAD-Colégio de Gaia, a não 
perder em www.ojogo.pt. 
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Manuel 
Queiroz 
mmmqueiro@gmailcom 

Ginobili, a lenda 
A sua camisola foi a nona da história de 52 anos dos 
Spurs a ser retirada para sempre, em respeito por urna 

carreira única de um argentino de Bahia Blanca que 
fez mais de mil jogos em 16 anos consecutivos a 

defender aquele símbolo (por acaso, só um 
terço, 349, no cinco inicial). Um dos dois únicos 
a ter ganho EuroLiga (Kinder Bologna), NBA e 

Jogos Olímpicos, tem dupla nacionalidade 
italiana e argentina e vem de urna família de 

basquetebolistas - o pai era treinador. Os irmãos 
também jogaram a alto nível. Toda a sua carreira 
americana foi nos San António, com Parker e Tini 
Duncan, o grande trio dos quatro anéis conquistados 
(há um quinto anel dos Spurs, anterior). Antes na 

-., Argentina ainda jogou no Andino e no Bahia Blanca e 
depois foi para Itália, jogar na II Liga antes de se 
impor e cruzar o Atlântico. Jogar até aos 41anos, 
sempre em grande, só é possível aos eleitos! 

O FC Porto ganhou em Braga e o 
Benfica venceu o Tondela e isto 
tem um efeito: o título é mesmo 
para ser decidido entre os dois, 
porque recuperar oito pontos é 
muita coisa para sete jornadas. É 
essa a distância entre os dois 
primeiros e os dois seguintes, 
em dois pares, para já, decididos 
por confronto direto. Bom jogo o 
da Luz, não tanto ode Braga, 
porque o Tondela foi boa equipa 
e de campo todo, enquanto o 
Braga foi muito defensivo e 
pouco articulado. Por todas as 
razões, teria sido um péssimo 
resultado para a equipa de Sér-
gio Conceição não ganhar on- 

tem. Também teria sido muito 
mau para o Benfica, que até so-
freu muito na segunda parte, 
antes e depois do golo. Lá entrou 
Taarabt (até antes de Jota e dei-
xando Gedson e Cervi sempre no 
banco) e isso coloca as coisas 
noutro patamar. Veremos. Sen-
do que Samaris saiu logo ao 
intervalo e a equipa não melho-
rou, o golo foi mesmo um dos 
poucos bons lances da segunda 
parte da equipa de Bruno Lage, 
que já não come os adversários, 
claro. Nenhum dos líderes este-
ve a grande altura, de facto, mas 
o FC Porto ultrapassou um obs-
táculo importante. 

Reduzido a dois 
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Programa Hoeness 
Depois de anos a dizerem que não entravam em 
loucuras, os dirigentes do Bayern atiraram a casa 
pela janela e deram 80 milhões de euros por Lucas 

Hernandez. Defesa-esquerdo, campeão do 
mundo pela França, parece um número 
astronómico. Veremos. O programa de Uli 
Hoeness, o presidente do Bayern que voltou 
ao lugar depois de estar preso mais de um 
ano, é de "forte investimento". Começou em 
Pavard, que foi campeão do mundo também 
como defesa-direito, por 35 milhões, agora 
Lucas, do Chelsea (uns 30 M€) e Kai Havertz 
(Leverkusen, pode custar mais de 70 M€). Na 
verdade, o programa começou com os 40 
M€ pagos ao Benfica por Renato Sanches, 
que tudo indica sairá definitivamente esta 

época. Ter dinheiro é bom, saber gastá-lo é 
mais importante. 

"Mago" Andersson 
O FC Porto conseguiu ganhar todos os jogos do seu grupo 
da Taça EHF, algo que denota duas coisas primordiais: o 
valor da equipa, o valor do campeonato, porque o 

Sporting (eliminado na Champions pelos húngaros do 
Veszprem, que podem ser candidatos ao título) tem 
também um conjunto de grande nível. Como o 
Benfica, aliás, apesar de estar um pouco atrás. 

Magnus Andersson trouxe algumas ideias novas, 
aproveitando muito a possibilidade do jogo sem 
guarda-redes. O FC Porto, muito influenciado 
pelos seus cubanos (ou já naturalizados), tem um 
andebol espetacular e promete uma fase final do 
campeonato em que vai discutir o título com o 
Sporting, que eliminou da Taça de Portugal 

numa partida de bom nível. O sueco de 51 anos, 
que foi um jogador campeão do mundo e da 

Europa e medalha de prata olímpica, conquistou o 
Dragão com resultados e os seus modos discretos. 

Gil, óbvio 
O G15 pode querer *urna 
maioria, um presidente' e 
tentardificultara  
recandidatura de Pedro 
Proença. É legítimo, 
sendo que alguma 
estabilidade não seria 
má. Mas estar agora a pôr 
em causa o reingresso do 
Gil Vicente, 
atempadamente 
decidido por todos, é 
péssimo paraa Imagem 
da Liga. Bem bastam os 
Boaventuras que ai 
andam, escusavam 
alguns presidentes de 
wirecerem desventuras 
do futebol. 
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VÍDEO EM DIRETO | Madeira SAD-Colégio de Gaia, este domingo às 16h00
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a6cfe593

 
2019-03-31 09:17
 
Acompanhe em direto o encontro dos quartos de final da Taça de Portugal em andebol feminino.
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VÍDEO EM DIRETO | Boa Hora-Fermentões, este domingo às 20h30
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f69bcf9

 
2019-03-31 09:20
 
Acompanhe em direto o encontro da segunda jornada do Grupo B da fase final do campeonato de
andebol.
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Hugo Canela diz que o Sporting "saiu de pé" da Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dad72fd0

 
2019-03-30 22:59
 
Treinador e jogadores leoninos destacaram a exibição frente ao Veszprém, que venceu por 35-29 mas
é um dos candidatos à conquista da Champions. "A minha mãe não criou um desistente. Tenho a
certeza de que as mães dos meus jogadores também não criaram desistentes. Vamos voltar e estar
mais fortes", declarou Hugo Canela na despedida do Sporting da Liga dos Campeões de andebol. Pela
primeira vez nos oitavos de final, os leões foram eliminados pelo Veszprém, que venceu a segunda
mão por 35-29, mas a forma como se exibiram frente a um dos candidatos ao título deixou o treinador
e os jogadores satisfeitos. "Olho para os meus jogadores e vejo que eles querem ainda mais.
Aprendemos muito nesta prova. Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores e de lhes agradecer o
esforço que fazem diariamente. Jogámos com uma equipa com muito bons argumentos. Conseguimos
ser competitivos contra o Veszprém e aprendemos imenso. Há um momento no jogo em que, se
conseguíssemos marcar e empatar, se calhar eles iam pensar de forma diferente", analisou o técnico,
lembrando que "estamos aqui, de pé, a pensar nas coisas boas que fizemos, e no futuro, que passa
por ganhar o campeonato". Entre os jogadores o sentimento era semelhante e Carlos Ruesga disse ter
"muito orgulho nesta equipa e por toda a caminhada na Champions League". "Temos de continuar a
trabalhar, estamos no caminho certo. O mais importante é o campeonato e vamos lutar até ao fim",
completou o central.
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ABC mantém 
senda 
de triunfos 
frente ao Fafe 

Equipa bracarense 
ganhou os dois 
primeiros jogos 

O ABC somou a se-
gunda vitória em igual nú-
mero de jogos, batendo, fora 
de casa, o Fafe, por 24-18. 

A formação orientada por 
Jorge Rito adiantou-se cedo 
no marcador e ao intervalo 
beneficiava de uma vanta-
gem de três golos. Na segun-
da parte, o ABC continuou 
por cima do jogo e ampliou 
a diferença, acabando por 
conquistar o triunfo de for-
ma tranquila. Hugo Rocha, 
Nuno Silva e André Rei des-
tacaram-se no triunfo da 
equipa forasteira, com qua-
tro golos cada. 

Os bracarenses mantêm-
-se no primeiro lugar do 
Grupo B, enquanto o Fafe 
segue na penúltima posi-
ção, apenas atrás do Arse-
nal da Devesa, que foi der-
rotado em casa pelo 
Maia/Ismai, segundo clas-
sificado, por 36-18. 

A segunda jornada pros-
segue hoje, com o Boa Hora 
a receber o Fermentões 
(20.30 horas) e apenas ter-
mina na próxima quarta-
-feira, com o Avanca a me-
dir forças em casa com o 
Sporting da Horta. e  A.G. 

Fafe 18 
ABC 24 
FAFE Nuno Silva (GR); Tiago Gonçalves (1), 
Cláudio Mota (3), Rui Rolo (2), Luis Nunes, João 
Ferreira (3), Admilson Furtado (11, Virgílio 
Pereira, Mário Pereira (2). Gualther Furtado (4), 
Luis Pereira (2). Ivo Silva 
Treinador Armando Pinto 

ABC Humberto Gomes (GR), Cláudio Silva (GR): 
José Rolo (2), Miguel Baptista (4). Hugo Rocha 
(4), Carlos Bandeira (1), Rafael Peixoto (1). 
Nuno Silva (4), Dano Andrade (3), Hugo 
RoSário. André Rei (4). Francisco Silva (1) 
Treinador Jorge Rito 

LOCAL Pavilhão Municipal de Fale 
ÁRBITROS Daniel Freitas, César Carvalho 
AO INTERVALO 8-13 

Arsenal Devesa 18 - 36 Mara-ISMAI 
Fafe 18 - 24 ABC 
Boa Hora (20.30h) Fermentóes 
Avanca (03/04) Sp. Lorla 

P J O E 1) F-C 
1 ABC 34 2 2 D O 64.47 

67-4 2 Mala-ISMAI 31 2 2 O 0 
3 Avança 27 1 1 O O 34.24 
4 Boa Hora 24 1 O O 1 29-40 
5 Fermentões 21 1 1 O O 29-22 
6 Si). Horta 21 1 0 O 1 22-29 
7 Fafe 19 2 O O 2 44-55 
8 Arsenal Devesa 10 2 O O 2 42.70 

PRÓXIMA JORNADA 17-04-2019 
ABC - Arsenal Devesa 
Fermentees Fato 
Maia-ISMAI Avanca 
Sp. Horta Boa Flora 
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Yoan Balázquez destacou-se com seis golos no triunfo sobre o Constanta 

Dragões seguem 
para os quartos 
só com vitórias 
Já com o apuramento assegurado na Taça EHF, o F. C. Porto 
não desperdiçou oportunidade de obter pleno de triunfos 

F. C. Porto 30  
Constanta 27 

Álvaro Gonçalves 
desporto@jn.pt  

Com o apura-
mento para os quartos de 
final confirmado há uma 
semana, o F. C. Porto cum-
priu outro objetivo a que se 
propôs: o pleno de vitórias 
no Grupo C. Tal foi conse-
guido na receção ao Cons-
tanta, tendo o triunfo, por 
30-27, sido o sexto noutros 
tantos jogos disputados. 

Magnus Andersson apro-
veitou para fazer descansar 
alguns jogadores, mas, 
apesar da rotatividade, os 
dragões estiveram em bom 
plano. Na primeira parte li-
deraram quase sempre o 
resultado e chegaram ao 
intervalo a ganhar por três 
golos (16-13). Já o segundo 
tempo foi diferente, com o 
Constanta a conseguir me-
lhorar o rendimento e, as-
sim, causar mais dificulda-
des. Os romenos chegaram 
mesmo a restabelecer a 
igualdade, mas nos últi- 

mos 15 minutos o F. C. Por-
to imprimiu uma nova di-
nâmica e mais velocidade 
no jogo, passando definiti-
vamente para a frente do 
marcador sem que o Cons-
tanta mostrasse argumen-
tos para contrariar o suces-
so portista. Yoan Ba-
lázquez destacou-se como 
o melhor marcador da 
equipa da casa, com seis go-
los, mas Alexis Borges e 
Víctor Iturriza, ambos com 
cinco, assim como Miguel 
Martins, com quatro, tam-
bém foram importantes na 
construção do resultado. 
O pleno de vitórias na 

fase de grupos demonstra 
o alto nível que os dragões 
têm exibido na Taça EHF 
na presente temporada, 
sendo um feito apenas 
igualado nesta edição pelo 
Kiel, da Alemanha, no 
Grupo D. De resto, o con-
junto germânico vai rece-
ber a final-four para a qual 
os dragões vão tentar apu-
rar-se. 

O F. C. Porto torna-se a se-
gunda equipa portuguesa a 
marcar presença nos quar-
tos de final, depois de o  

Sporting ter lá chegado em 
2013/14, desde que a com-
petição tem o atual forma-
to. O sorteio está agendado 
para a próxima terça-feira -
dia em que os azuis e bran-
cos voltam a entrar em 
campo para defrontar o Be-
lenenses para a Taça de Por-
tugal - e os possíveis oposi-
tores ainda não estão defi-
nidos, pois só hoje é que a 
fase de grupos fica definiti-
vamente fechada. • 

F. C. PORTO Thomas Bauer (GR), Francisco 
Oliveira (GR): Victor Iturriza (5), Leandro 
Semedo (2). Yoan Balázquez (6). Miguel 
Martins (4), Djibril M'Bengue. Angel Hemández 
(3), Rui Silva, Daymaro Salina, Alexis Borges 
(4), ()logo Branquinho (3), António Areia, 
Miguel Alves (2). Fábio Magalhães (1) 
Treinador Magnos Andersson 

CONSTANTA Nikola Milrevski (GR), lonut 
lano (GR); Dejan Malinovic (2). lonut boita. 
Alexandru Andrei, Irakli Chikovani (6). Jank0 
Kevic 12), Stevan Vujovic (5), Nikola Crnoglavac 
(61, Dalibor Colora. Vencei Csog (1), Zoran 
Nikolic, Nemanja Mladenovic (2). Sabin Ignat. 
Velho Markosi, Marius Mocanu (3) 
Treinador Zvonko Sundovski 

LOCAL Dragão Caixa. Porto 
ÁRBITROS Andrej Snrailagic. Sandro 
Smailagic (Suécia) 
AO INTERVALO 16-13 

GRUPO C 
Holstebro 34 - 22 Cuenca 
Ë. C. Porto 30 - 27 Constanta 

P J 8 El> F•C 
1 F. C Porto 12 6 6 0 O 196-168 
2 Holstebro 6 6 3 O 3 175.160 
3 Corotanta 4 6 2 O 4 165-174 
4 Cuenca 2 6 1 O 5 152-186 
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Sporting deixa 
Champions de 
cabeça erguida 
Na melhor participação de sempre na prova, 
leões caem nos oitavos às mãos do Veszprém 

Veszprém  
Sporting 

Termi-
nou a aventura europeia do 
Sporting. Mas os leões caem 
de pé, após uma caminhada 
histórica e que apenas teve 
fim nos oitavos de final, pe-
rante um adversário que foi 
mais forte e confirmou o fa-
voritismo que lhe era atri-
buído antes da eliminatória. 

Após terem perdido em 
casa na primeira mão, os bi-
campeões nacionais preci-
savam de ganhar por uma 
diferença de três golos na 
condição de equipa visitan-
te. Mas na Hungria os leões 
encontraram um ambiente 
adverso, pois o Veszprém 
contou com muito apoio 
nas bancadas e em campo 
foi mais forte, apesar da boa  

réplica lusa. O triunfo por 
seis golos (35-29) espelha a 
superioridade dos húnga-
ros, que ao intervalo já ven-
ciam por três tentos (17-14). 

Apesar de nunca ter baixa-
do os braços, o Sporting foi 
eliminado, mas abandona a 
Liga dos Campeões de cabe-
ça erguida e com a melhor 
campanha de sempre na 
principal prova europeia de 
clubes. ÁLVARO GONÇALVES 

VESZPRÉM Arpad Sterbik (GR), Roland Mikler 
(GR); Dejan Manaskov (4), Mornir Ide (1), 
Dragas Gajic (3), Andreas Nilson (2), Laszlo 
Nagy (1). Gasper Marguc (5), Manuel Strlek 17), 
Mirsad Terzic, Blaz Blagotinsek (1), Petar 
Nenadic (2), Kentin Mahe (3), Lev Szuharev, 
Borut Mackovsek (3), Mate Lekat (3) 
Treinador David Ganis 

SPORTING Aliosa Cudic (GR). Manuel Gaspar 
(GR); Pedro Valdés (3), Edmilson Araújo, Cláudio 
Pedroso, Carlos Ruesga (1), Frankis Caro! (6). 
Pedro Solha (1), Tiago Rocha (6), Carlos 
Carneiro 14), Fábio Chiutta, Valentin Ghionea 
(6). Ivan Nikcevic, Luís Frade (2) 
Treinador Hugo Canela 

LOCAL Veszprém Arena 
ÁRBITROS Atinar Brunner, Morad Salali (Suíça) 
AO INTERVALO 17-14 

35 

29 

Leões lutaram muito mas húngaros foram mais fortes 

Página 30



A31

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 55

  Cores: Cor

  Área: 4,38 x 6,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79791299 31-03-2019

Três apurados 
para meias da Taça 

• Fica hoje defini-
do o quadro das meias-fi-
nais da Taça de Portugal fe-
minina, com o duelo entre 
o Madeira SAD e o Colégio 
de Gaia. Apurados estão já 
o Alpendorada, que ven-
ceu o Batalha por 30-22, o 
CS Madeira, que derrotou 
o Assomada por 25-21 e o 
Passos Manuel, que ga-
nhou ao ABC por 26-20. 
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Madeirenses garantem 
meias-finais outra vez 

26 de Atenas, que na época pas- 
- — sada eliminou a turma lusa 
26 nessa fase da prova. •  A.G. 

Dicken 

Madeira SAD 

Pela se-
gunda época seguida, o Ma-
deira SAD marcará presença 
nas meias-finais, após ter 
eliminado o Dicken, da Fin-
lândia. Aos insulares valeu o 
triunfo na primeira mão 
(28-27), pois o segundo due-
lo terminou empatado 26-
-26. Na semifinal, o Madei-
ra SAD vai defrontar o AEK 

DICKEN Roslander (GR), Davidson (GR), %bei 
Makela (GR): Benny Broman (1), Hertola, 
Soderlund (3). Gripenberg (1), Kamula. Nilsson, 
Joacim Broman (2). Monnberg, Remy (1), Max 
Granlund (9). Montonen (4), Grantund (1), 
Stankevicius (4) Treinador Bjom Monnberg 

MADEIRA SAD Luis Carvalho (GR), Capdeville 
(GR): Valter Soares, João Martins. Ulisses 
Ribeiro (1), Daniel Santos (2), Bruno Landim, 
Elias António (7), Rüben Sousa (2), João 
Miranda (1), Eliedy Semedo (7), Pedro Penada 
(6), Francisco Pereira Treinador Paulo Fidalgo 

LOCAL Pírkkola, Helsinquia 
ÁRBITROS Sherif Xhema, Besfcin Jahja 
(Kosovo) 
AO INTERVALO 10-12 
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Andebol

Sporting despede-se 
da Champions com 
derrota na Hungria
O Sporting foi eliminado da 
Liga dos Campeões de 
andebol, ao perder por 35-29 
na visita aos húngaros do 
Veszprém, na segunda mão 
dos oitavos-de-final. Após a 
derrota por 30-28 em Lisboa, 
os bicampeões nacionais 
ainda chegaram ao 17-17, mas 
deixaram depois fugir o rival 
no marcador. Na Taça EHF, o 
FC Porto fechou o Grupo C só 
com vitórias (depois de ontem 
ter batido o Constanta por 
30-27) e ficou a uma 
eliminatória (o sorteio é na 
terça-feira) da final-four. Já o 
Madeira SAD apurou-se pelo 
segundo ano seguido para as 
meias-finais da Taça 
Challenge, ao empatar (26-26) 
com os finlandeses do Dicken 
— 28-27 na primeira mão.
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CAMPEONATO 

ABC e Maia cumprem 

tendo a perseguição, após go-  
ABC 34 2 2 O O 64-47 

v= O 
leada (36-18) ao condenado Ar- AVANCA 

!VIAJA ISMAI 
2
31 2 2 O 

7 1 1 O O 

367-44 
4-24 

renal, que continua a não con- BOA HORA 24 1 O O 1 29-40  
seguir qualquer resultado posi- 09 FERMENTÕES 21 1 1 O O 29-22 
tivo napresente época. 02 SP. HORTA 21 1 O O 1 22-29 

O Boa Hora só joga hoje OQAC.FAFE 19 2 O O 2 44-55 

(20h30), recebendo o Fer- OQ ARSENAL 10 2 O O 2 42-70 

mentões, enquanto o Avanca-  próxima jornada: 1'7 de  abril   
Sp. Horta foi adiado para 3 de 

MAIA ISMAI-AVANCA, SP. HORTA-BOA HORA, ABC- 
abri1.4„. ARSENAL E FERMENTÕES-AC FAFE 

1511 O ABC não vacilou ontem  
na visita a Fafe e bateu (24-18) a GRUPO B - FASE FINAL 
turma local, mantendo-se iso-  2.* jornada   

lado na liderança do Grupo B do AC FAFE 18-24 ABC  

Campeonato, em duelo da T ARSENAL 18-36 MAIA ISMAI  

jornada da fase final, que vai de- BOA HORA 20h30 FERMENTÕES  

&lir quais serão as duas equipas AVANCA 3 abril SP. HORTA  

a descer de divisão. Mas o Mala CLASSIFICA) V E a Gm.Gs 
ISMAI também cumpriu, man- 
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O treinador do Sporting, 
Hugo Canela, ficou com um 
amargo de boca: "Olho para os 
meus jogadores e vejo que que -
rem muito mais. Aprendemos 
muito. Tenhode dar-lhes ospa-
rabéns e agradecer- lhes. Tenho 
orgulho neles, em ser treinador 
cio Sporting e nos nossos adep-
tos. Jogámos contra um adver-
sário com muitos bons arg,u - 
mentos, mas fomos competiti - 
vos. As bolas que perdemos fo-
ram aproveitadas pelo 
Veszprém, que é muito forte." 

O técnico está focado na con-
quista cio tricampeonato: "Es-
tamos a pensar nas coisas boas 
que fizemos e no futuro, que 
passa por ganhar o campeona-
to novamente, para voltarmos 
a estar na Champions e mostrar 
que podemos fazer melhor." 

David Davis, treinador do 
Veszprém, justificou o apura - 
mento: "Foi complicado corno 
em Lisboa, mas corrigimos os 
erros. Quando a equipa está fo-
cada, somos muito fortes. O 
Sporting foi um adversário difí-
cil, mas os meus jogadores fo-
ram incríveis." Q 

MINE1~11~01) LUTA. Cláudio Pedroso travado por Blaz Blagotinsek 

HUGO CANELA 

"Queremos 
voltar para fazer 
ainda melhor" 

ACABOU O SONHO DA 

Sporting bate-se de igual 
para igual com o forte 
Veszprém, mas é 
eliminado nos 'oitavos' 

David DavisQ 
cts rxc  

0HugoCartela  
CLS EXC  

A. STERBIC O o O A. CUDIC O o O 
MANUEL SISIEK 7 O C. CARNEIRO 4 O 
D. MANASKOV 4 O FRANKIS CAROL 6 1 
DRAGAS GAJIC 3 O C. PEDROSO 0 O 
A. NIISSON 2 O PEDRO SOLHA 1 O 
UkS210 NAGY 1 1 CARLOS RUESGA 1 O 
G. MARGUC  5 O PEDRO VALDÉS 3  O 

R. M1K1ER 0 O O M. GASPAR o 0 O 
MO= OUC 1 O IVAN NIKCEVIC O O 
MIRSAD TERZIC O O V. GHIONEA 6 2 
B. BLAGOTINSEK 1 1 LUIS FRADE 2 O 
PETAR NENADIC 2 O E. ARAÚJO O O 
KENTIN MAHE 3 O BAGO ROCHA 6 O 
LEV SZUHAREV O O FÁBIO CHIUFFA O O 
B. MACKOVSEK 3 O 
MATE LE.KAI 3 O 

AO INTERVALO: 17-14 

LOCAL: Veszprém Arena, na Hungria 

ÁRBITROS: Arthur Brunner e Morad Salah 
(Suíça) 

ALEXANDRE REIS 

©  O Sportingconseguiu bater-se 
de igual para igual com o poderoso 
Veszprém, mas o sonho de seguir 
em frente na Liga dos Campeões 
acabou perante o três vezes finalis-
ta na competição. Mesmo assim, a 
derrota (29-35) de ontem na Hun-
gria não deslustra a caminhada 
histórica dos leões na maior prova 
de clubes, sendo a primeira equipa 

- portuguesa a chegar aos oitavos-
de-final, segundo os novos moldes 
empe' titivos, num palco onde o 
ABC já foi finalista em1994. 

Num ambiente parecido como  

do Pavilhão João Rocha, com lota-
ção esgotada por mais de cinco mil 
espectadores, o Sporting voltou a 
entrar muito bem na partida (3-1, 
aos 5' ), com grandes intervenções 
do guarda -redes Aljosa Cudic, 
mas, aos poucos, o adversário cor-
rigiu os erros, defendeu melhor e 
aproveitou o contra - ataque de 
uma forma avassaladora, passan-
do a dominar a partida a partir do 

LEÕES FORAM A PRIMEIRA 
EOUIPA PORTUGUESA A CHEGAR 
AOS 'OITAVOS' NOS NOVOS 
MOLDES COMPETITIVOS 

meio da primeira parte (7-4). Se - 
guiu -se uma boa reação, com 
aproximação no marcador (7-8), 
mas Arpad Sterbic também teve 
boas intervenções a defender-se 
nos duelos com o ataque leonino, 
pelo que se chegou ao intervalo 
com a mesma margem de vanta-
gem para o Veszprém (17-14). 

Os leões, com Frankis Carol, 
Valentin Ghionea e Tiago Rocha 
em bom plano (seis golos cada), 
voltaram a relançar a eliminatória 
quando chegaram ao empate (17 -
17), mas a equipa húngara, ao ver-
se apertada, voltou a um nível su-
perior, com o croata Manuel 

Ruesga e Ghionea 
com ambição 
O central Carlos Ruesga, que 
recebeu uma calorosa sauda-
ção dos adeptos do Veszprém, 
onde já jogou, sabia que ia ser 
difícil: "Tenho muito orgulho 
no Sporting e pela caminhada 
na Champions League, onde 
ganhámos experiência. Te-
mos de estar focados no cam-
peonato e continuar a traba-
lhar, pois estamos no cami-
nho certo. O Sporting merece 
estar em grandes eliminató-
rias como nestes oitavos-de-
final". O ponta Valentin Ghio-
nea também estava recom-
pensado: "Mostrámos que 
conseguimos lutar contra 
equipas fortes. Foi a primeira 
vez que chegámos a esta fase 
e espero que no futuro hajam 
mais passos como estes e que 
façamos ainda melhor." 

OITAVOS-DE-FINAL* 
2.. mão 1.. mão 

KIELCE-Motor 34.29 (33-33) 

VESZPREM-Sporting 35-29 (30-28) 
NANTES-R. Neckar 30-27 (32-34) 

VARDAR-Zagreb 32-30 (27.18) 
Szeged-Wisla Plock 16h00 (22-20) 
Flensburg-Brest 18h00 (30.28) 
Barcelona e PSG apuraram-se diretamente 

para os quartos-de-final, ao vencerem os 
Grupos A e B, respetivamente 

Strlek (multimedalhado em 
Olimpíadas, Mundiais e Euro-
peus) a destacar-se com sete golos 
e melhor marcador da partida. Ao 
recuperar vantagem, o Veszprém 
controlou como quis. o 

CHAMP ONS 

Página 35



A36

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 10,26 x 8,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79791667 31-03-2019
IEE11€1. 

TAÇA CHALLENGE 

Madeira na meia-final 
O Madeira SAD foiàFinlândia  

com uma magra vantagem (28- DICKEN 26 26  MADEIRA SAD 
27) obtida no Funchal, mas ontem B. Monnberg o  o Paulo Fidalgo  
empatou (26 -26) em Helsínquia GL5 EXC G15 EXC 

COM o Dicken e passou à meia-  fi-  KIM DAVIDSON O O O G. CAPDEVILLE O O O 
BENNY BROMAN 1 O ELLEDY SEMEDO 7 O 

nal da Challenge, repetindo o feito Flop SODERLUND 3 1 LUAS ANTONIO 7 O 
J. GRIPENBERG 1 1 PEDRO PENEDA 6 O 

da época transata e também de-  JOACIM BROMAN 2 O ULISSES RIBEIRO 1 1 

frontando os gregos do AEK. MAX 
ANTON  

GR 
 REMY 1 0 DANIEL SANTOS 2 1 
ANLUND 9 O RUBEN SOUSA 2 1  

Numjogo equilibrado, o Madei-  MIKAEL MAKELA O O O I. CARVALHO. o o 
TEEMU HERTOLA O O JOÃO MIRANDA 1 1 ra SAD conseguiu ascendente até P ROSLANDER O O VALTER SOARES O O 

ao intervalo (12-10) e durante a ILIKKA KAMULA O O JOÃO MARTINS O O 
FELIX NILSSON O O BRUNO LANDIM O O 

segunda parte, onde chegou a es - OSKAR MONNBERG O O F. PEREIRA O O 

tara ganhar por seis golos. Desta- G
O 
 MIONTRONEN 

ND 
4 
  O 

ques individuais para Elias Antó- r, STANKEVICIUS 4 O  

nio (7 golos), Elledy Semedo (7) e AO INTERVALO: 10-12; LOCAL: Pavilhão 
Pirkkola, em Heisínquia, Finlândia; ÁRBITROS: 

Pedro Peneda (6). O Sherif Xhema e Besford Jahja (Kosovo) 
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FC PORTO COM RECORDE NA EHF 

Dragões só com vitórias 
ri O FC Porto venceu (30-27) 
ontem na receção aos romenos 
do Constanta, registando o re-
corde para urna equipa lusa de 
terminar a fase de grupos da Taça 
EH F com o pleno de seis vitórias e 
a também em primeiro lugar, se - 
gundo os novos moldes compe - 
titivos. Os dragões, que já esta-
vam apurados para os quartos - 
de- final - o sorteio é na terça 
feira -, repetem o feito do Spor- 

EHr CUP - GRUPO C 
6' jornada e última jornada 

FC PORTO (POR) 30-27 CONSTANTA (ROM) 

HOISTER130 (DIN) 34-22 CUENCA (ESP) 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D Gmt,s 

FC PORTO 12 6 6 O O 196-168 

HOLSTERBO 6 6 3 O 3 175-160 

CONSTANTA 4 6 2 O 4 165-174 

02  CUENCA 2 6 1 O 5 152-186 

tingem 2014, enquanto no anti-
go formato o ABC atingiu as 
meias- finais em 2000. 

O treinador Magnus Anders - 
son ficou feliz: "Foi um grande 
dia para o FC Porto, depois de o 
futebol ganhar em Braga. Pude 
descansar jogadores." o A.R. 

PC PORTO  30 27  CONSTANTA 

M. Andersson() OZ. Shundovski 
GLS EXC 

THOMAS BALJER O O D 
VICTOR IT uRRIZA 5 
LEANDRO SEMEDO 2 o 
YOAN 8ALÁZQUEZ 6 
MIGUEL MARTINS 4 o 

o 
o OJIBRIL "BENGUE 0 

ANGEL HERNÁNDEZ 3 

o IONUT IANCU 
o N. CRNOGLAVAC 
o DAI.IBOR CUTURA 

VENCEI CSOG 
o ZORAN NIKOLIC 
o 
o 

N. MLADENOVIC 
SABIN iGNAT 
VELKO MARKOSKI 
MARIUS MOCANU 

AO INTERVALO: 160.13; LOCAL: Pavilhão 
Dragão Ca$xa, no Porto; ÁRBITROS: Andrei 

Smailaiic e Sandra Smaiialic (Suécia) 

F. OLIVEIRA. O 
RUI SILVA O 
OAYMARO SAUNA O 
ALEXIS BORGES 4 
D. BRANQUINHO 3 
ANTÓNIO AREIA O 
MIGUEL ALVES 2 
FABIO MAGALHÃES 1 

GLS EXC 

N. MiTREVSKi O O O 
DEJAN MAUNOVIC 2 O 
IONUT IONITA O O 
A. ANDREI O O 
IRAKII CHIKOVANI 6 O 
JANKO KEVIC 2 O 
STEVAN VUJOvIC 5 1 

O 
6 
O 

O 
2 
O 

3 

o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
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Sporting eliminado da Champions, FC Porto segue na EHF e o Madeira SAD na Taça
Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2019

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=86821452

 
31 mar, 2019 - 00:19
 
Os leões ficaram fora da principal competição europeia de andebol.
 
O Sporting foi eliminado nos oitavos-de-final da Champions League de andebol, depois de ter sofrido
nova derrota com o Veszprém (35-29), na Hungria.
 
Liga dos Campeões - 1/8 Final - 1ª Mão
 
Sporting 28-30 Veszprem (Hungria)
 
2ª Mão
 
Veszprem (Hungria) 35-29 Sporting
 
Já o FC Porto soma a sexta vitória em seis jogos da Taça EHF. Desta vez os dragões derrotaram os
romenos do Constanta.
 
Taça EHF
 
Grupo C - 6ª Jornada
 
Holstebro (Dinamarca) 34-22 Cuenca (Espanha)
 
FC Porto 30-27 Constanta (Roménia)
 
Classificação
 
1- FC Porto 6 jogos/12 pontos
 
2- Holstebro 6/6
 
3- Constanta 6/4
 
4- Cuenca 6/2
 
Por sua vez, o Madeira SAD apurou-se para as meias-finais da Taça Challenge, ao empatar 26-26 com
os finlandeses do Dicken, depois de ter ganho na primeira mão.
 
Taça Challenge - 1/4 Final - 1ª Mão
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Madeira SAD 28-27 Dicken (Finlândia)
 
2ª Mão
 
Dicken (Finlândia) 26-26 Madeira SAD
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Harden marca 50 aos Kings e coloca Thunder e Spurs nos `play-offs` da NBA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2019

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f32a2374

 
Lusa
Comentários
31 Mar, 2019, 11:43
 
/ atualizado em 31 Mar, 2019, 11:43
 
| Andebol
 
James Harden conseguiu no sábado o quinto 'triplo duplo' da carreira com 50 pontos, na receção aos
Sacramento Kings (119-108), resultado que colocou Oklahoma City Thunder e San António Spurs nos
'play-offs' da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).
 
Em 37.47 minutos, 'The Beard' (o barbas), que foi o 'Jogador Mais Valioso' (MVP) da época regular em
2017/18 e repetirá, certamente, o título em 2018/19, acabou o encontro com 50 pontos, 11 ressaltos
e 10 assistências.
 
"Tentou apenas jogar com a minha intensidade, seja a fazer um passe, a ganhar um ressalto ou a
lançar ao cesto", afirmou James Harden, o melhor marcador destacado da prova, com média de 36,4
pontos por encontro.
 
Harden conseguiu o 42.º 'triplo duplo' da carreira, o terceiro jogo com pelos menos 50 pontos nos
últimos seis e marcou sete 'triplos', tornando-se o nono jogador da história da NBA a chegar aos 2.000
marcados na 'regular season'.
 
Face ao desaire com os Rockets, que contaram ainda com preciosos 24 pontos e 15 ressaltos de Clint
Capela, os Kings ficaram matematicamente fora dos 'play-offs'.
 
Os beneficiados foram os San Antonio Spurs e os Oklahoma City Thunder, que fecharam os apurados
na Conferência Oeste, juntando-se a Golden State Warriors, Denver Nuggets, Rockets, Portland Trail
Blazers, Utah Jazz e Los Angeles Clippers.
 
De fora, já estavam os Los Angeles Lakers, que anunciaram no sábado que LeBron James, com alguns
problemas físicos, não iria jogar mais até final da temporada.
 
Na ronda de sábado, destaque ainda para o facto de, pela sétima época consecutiva, ter sido batido o
recorde total de 'triplos' marcados, para já cifrado em 25.808.
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