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Albuquerque acusa Caldeira
ANDRÉ ALVES/ASF

Direção torna hoje posição sobre agressões no Dragão Caixa e
no Estádio cio Bessa
O diretor-geral das modalidades do
Sporting, Miguel Albuquerque, foi
agredido por adepto portista no
sábado, no Dragão Caixa, durante o
jogo de hóquei em patins com o FC
Porto. Na semana anterior fora Miguel
Nogueira Leite, membro do Conselho
Diretivo (CD), a ser agredido no Bessa
e nesse sentido, sabe A BOLA, o CD
prepara-se para tomar posição firme.
Ontem, Miguel Albuquerque usou o
Facebook para deixar longa mensagem
sobre o sucedido e apontou o dedo a
dirigentes portistas. «José Magalhães,

Fidr
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Confusão e violência no Dragão Caixa
diretor do andebol do FC Porto, e o seu
amigo Adelino Caldeira, administrador da
FC Porto SAD, são os verdadeiros
culpados das agressões», acusou o leão.
«Desde o jogo em que recebemos e

vencemos o FC Porto no Pavilhão João
Rocha, no passado dia 6 de março (...)
que o Sr. Magalhães andava a ameaçar
os responsáveis do andebol do
Sporting, garantindo que quando os
dirigentes do Sporting se deslocassem
ao Dragão Caixa iriam, segundo as
suas palavras, 'ser apertados pelos
índios'. Estas ameaças atingiram o seu
auge (...) no dia do sorteio da fase final
do Campeonato Nacional de Andebol
(...) o Sr. Magalhães voltou a dizer ao
responsável do andebol do Sporting,
Carlos Galambas, que os dirigentes do
Sporting iriam ver o jogo junto aos
índios (,..) e iriam 'ser bem
apertados'», continuou, antes de
explicar o sucedido no sábado.
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mais desporto

ANDEBOL TAÇA DE PORTUGAL

Dragão continua festa
Eliminou o Sporting em partida dos oitavos o Inverteu desvantagem
nos últimos 10 minutos o Defronta o Belenenses nos quartos
VÍTOR GARCEZ/ASF

ANDEBOL — TAÇA DE PORTUGAL — 1/8 FINAL

Dragão Caixa, no Porto

FC PORTO

•

SPORTING

12E.
12

INTERVALO

15

Alfredo Quintana (GR)
Thomas Bauer (GR)

Arjosa Cucic (GR)
Manuel Gaspar (GR)

Víctor Iturriza
Leandro Semedo

Matevz Skok (GR)
Pedro Valdés (3)

Yoan Balázquez
Miguel Martins (5)

Edmilson Araújo
Cláudio Pedroso

Djibril MBengue (2)

Carlos Ruesga (3)

Ángel Hernández (5)

Frankis Carol

Rui Silva (1)

Pedro Solha (3)

Daymaro Salina (1)

Tiago Rocha (2)

Miguel Pinto

Carlos Carneiro (3)

Alexis Borges (2)
Diogo Branquinho (1)

Fábio Chiuffa (3)
Arnaud Bingo (1)

António Areia (9)
Miguel Alves

Valentin Ghionea (5)
Ivan Nikcevic

Fábio Magalhães (2)

Luís Frade

MAGNUS ANDERSSON

HUGO CANELA

lixarmos
Daniel Martins e Roberto Martins

Miguel Martins derruba o muro do Sporting para chegar à baliza de Matevz Skok
ror

GABRIELA MELO
FC Porto eliminou o
Sporting da Taça de Portugal, ontem, por 28-23,
no segundo clássico de
festa no Dragão Caixa.
Depois da vitória no hóquei em patins, o presidente do clube, Pinto da
Costa, viu os jogadores de Magnos
Andersson recuperarem de desvantagem de três golos na reta final da
partida para ganharem por cinco a
mais. O Sporting já fez o mesmo.
O FC Porto ganhou ao campeão
nacional pela primeira vez nesta temporada, reservando encontro com o
Belenenses nos quartos, em casa.
Após duas derrotas na primeira fase
do campeonato, venceu o Sporting
com estrondo porque empurrou-o
para fora da Taça de Portugal, nos
oitavos, juntando-o ao Benfica no
infortúnio. A forma como operou a
reviravolta no Dragão Caixa, reavivou a dura aprendizagem na casa do
Sporting, a 6 deste mês, jogo em
atraso da 18. ªjornada que perdeu nos
últimos 10 minutos (23-26).
Inverteram-se os papéis no Dragão Caixa, onde o Sporting liderou
o marcador até aos últimos 10 minutos da segunda parte, quando o FC
Porto perseguiu e logrou o empate à
terceira tentativa. António Areia fica
associado ao desempenho do FC Porto nessa fase da partida porque assinou os golos do empate (23-23) e
da primeira vantagem (24-23) num
total de nove a convertê-lo no me-

O

lhor marcador do jogo. Cinco golos
sem resposta de António Areia (3),
Ángel Hernández e Fábio Magalhães
sentenciaram a eliminação do Sporting, que não voltou a marcar.
Antes desse momento, já Miguel
Martins conseguira o empate por
duas vezes (18-18 e 19-19), mas o
Sporting sacudiu a pressão com resposta de Carlos Carneiro e defesa de
Matevz Skok, em bom plano do jogo
até se magoar e necessitar de assistência, a cinco minutos do final.
Também Alfredo Quintana contri-

TAÇA DE PORTUGAL
3 Oitavos de final
ABC (I)-Benfica (I)
FC Porto (I)-Sporting (I)
-) Quartos-de final
V. Setúbal (11)-Aguas Santas
Póvoa AC (II)-Marítimo (II)

23-18
28-23
19-30
38-30

--> 3 de abril

Madeira SAD (I)—ABC (I)

19.00 h

Pavilhão Gimnodesportivo do Funchal

FC Porto (1)—Belenenses (I) hora a designar
Dragão Caixa, no Porto

buiu decisivamente para a vitória do
FC Porto, bem enquadrado na habitual estratégia de Magnos Andersson
de tirá-lo de campo para atacar com
mais um jogador. Se o anfitrião sofreu um golo de baliza aberta de mais
de meia distância, por Carlos Ruesga (10-13), o cubano evitou outro in
extremis na segunda parte.
De resto, o Sporting teve o jogo na
mão. Iniciou a partida com Valentin
Ghionea a marcar um livre de sete
metros e beneficiou de vantagem de
5-1. O FC Porto recuperou mas sem
evitar atingir o intervalo a perder por
três golos de diferença (12-15). «É
de realçar o espírito de sacrifício desta equipa. Trabalhamos muito para
este objetivo. Creio que, ao intervalo, mudou a nossa entrega. Entramos com mentalidade totalmente
diferente, sem respeito por eles. Queríamos muito esta vitória», disse Miguel Martins. A presenciá-la, alguns
jogadores portistas de hóquei em
patins que, anteontem, tambémvenceram o Sporting no Dragão Caixa.

Têm a palavra

BOM EM VEZ DE ÓTIMO
Tivemos alguns problemas com o
nosso ataque. A nossa defesa e o
guarda-redes ajudaram. Estou muito
satisfeito. É vitória importante. Não
fizemos o nosso melhor jogo, mas é um
bom desempenho porque os nossos
jogadores recuperaram de desvantagem

ERROS MUITO CAROS
4

Em primeiro lugar, quero dar os
parabéns ao FC Porto. Fez excelente jogo.
Sentimento de tristeza porque perdemos
um objetivo da época. Voltámos a errar
nalgumas situações e não podemos.
Enquanto andamos focados e a fazer o
que estava combinado, correu tudo bem

MAGNUS ANDERSSON

HUGO CANELA

Treinador do FC corto

Treinador do sporting
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ANDEBOL

FC Porto elimina
Sporting da Taça
O FC Porto apurou-se ontem para
os quartos de final da Taça de Portugal em andebol, após bater o
Sporting por 28-23, em jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto. Os
leões até começaram melhor, mas
acabaram por ceder o comando
da partida na segunda parte.
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AGRESSÕES AO SPORTING

Diretor aponta
os responsáveis
O diretor-geral das modalidades do
Sporting publicou ontem um texto
no seu Facebook onde aponta os
culpados das agressões de que diz
ter sido alvo mais a sua mulher no
jogo de andebol dos leões em casa
do FC Porto. Miguel Albuquerque
responsabiliza os portistas José
Magalhães e Adelino Caldeira.
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andebol

FC Porto elimina
Sporting da Taça
O FC Porto apurou-se ontem para os quartos de
final da Taça de Portugal em andebol, após bater o Sporting por 28-23, em jogo disputado no
Dragão Caixa, no Porto.
Um Sporting a dominar em quase todas as fases do jogo liderou o resultado durante toda a
primeira parte, numa fase em que começou por
conseguir uma vantagem de quatro golos (1-5) e
chegou ao intervalo com três (12-15).
Miguel Martins, com cinco golos consecutivos que reequilibraram a eliminatória (18-18 e
19-19), foi a primeira grande figura da segunda
parte, ajudando a equipa portista a dar a volta
ao marcador e, pela primeira vez, colocar o FC
Porto a vencer (24-23), assistindo António Areia
para uma finalização em suspensão.
Com Quintana muito bem na baliza – os
leões não marcaram nos últimos dez minutos –, a equipa da casa alargou a diferença no
marcador para 26-23, num desaire que acumulou com a lesão de Skok que teve de abandonar a partida.
Depois de nos dois jogos para o campeonato o Sporting ter ganhado por 28-31 e 26-23, os
dragões desforraram-se na Taça de Portugal, seguindo para os quartos de final onde terão pela
frente o Belenenses.
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Taça de Portugal.
FC Porto bate leões
nos oitavos-de-final
ANDEBOL O

FC Porto afastou o
Sporting da Taça de Portugal, ao
vencer no Dragão Caixa por 2823, no jogo que fechou os oitavosde-final. Os azuis-e-brancos, que
perdiam ao intervalo por três golos
(12-15), conseguiram passar para
a frente nos últimos dez minutos
e consumar assim a reviravolta,
tendo agora encontro marcado
com o Belenenses. Fora da prova
está também o Benfica, derrotado em Braga pelo ABC: 23-18. Os
minhotos terão pela frente, na
próxima ronda, o Madeira SAD.
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Dupla vitória insular
no fecho da primeira fase
o
ti
z

o
u_

Madeirenses venceram no fecho da I fase, com vitórias concludentes fora de portas.

ANDEBOL

C Negou ontem ao fim a primeira fase do Campeonato
Nacional da I Divisão de
Andebol, em femininos, e
logo com uma dupla vitória
madeirense.
Com a presença já confirmada
nos play-off, a jornada de ontem
serviu apenas para cumprir ca-

lendário.
Na Maia, a equipa do Madeira
SAD não teve problemas para
bater a formação local por claros
29-14 e somar mais uma vitória
no campeonato. A superioridade
madeirense já havia se confirmado na primeira parte, com a
equipa de Sandra Fernandes a ir
para o descanso a vencer por 167, pelo que o domínio das madeirenses nunca esteve em causa
e a vitória acaba por ajustar-se
como uma luva. O Madeira SAD

vai defrontar o Juve Lis. Também
o CS Madeira venceu na despedida da I fase batendo o Leça
por concludentes 36-23. Já o CS
Madeira terá como adversário o
SIR 1.º Maio
Refira-se que o play-off do Campeonato P Divisão Feminina tem
início a 6 de Abril e os jogos dos
quartos-de-final são disputados
à melhor de 3, jogando sempre
na situação de visitado no 2º e
possível 3º jogo o clube melhor
classificado na 1º Fase.
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Madeira SAD
e CS Madeira
já conhecem
adversários
par.31
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AIWDEBOL Após duas derrotas, ambas para o campeonato, os dragões bateram o Sporting, em casa,
apurando-se para os quartos de final da Taça de Portugal, fase em que receberão o Belenenses

À terceira deu PC Porto
"Estou feliz e

orgulhoso da
equipa. Foi um
jogo com um início
muito complicado"
"Estivemos muito
bem no sete contra
seis, mas hoje
[ontem], com o
público, foi mais
oito contra seis"
Magnus Andersson
Treinador do FC Porto

"Quando nos
preocupamos com
os erros das outras
equipas... Em dois/
três minutos
perdemos o foco e
§ /ião mais 110S
encon trámos"
Miguel Martins, que fez cinco golos e manteve o FC Porto na luta, passa entre Pedro Valdés e Frankis Carol
PC POR'.'0
SPORTING
Dragão Caixa
Árbitros: Daniel Martins e Roberto
Martins (Leiria)
FC PORTO
Agrado Quintana
Thomas Bauer
MiguelMartins
Djibril Mbengue
Daymaro Sarina
Diogo Branquinho
António Areia
Fábio Magalhães
Alexis Borges
AngelHernandez
RuiSlIva
Victor iturdza
Yoan Balasquez
Tlto
Leandro Semedo
MIguelPinho

Gr
Gr
5
2
1
1
9
2
2
5
1
•
nj
nj

Treinador:
M agnus Andersson

SPORTING
Matev2Skok
Gr
Aljosa Cu&
Gr
Pedro Valdés
3
Carlos Ruesga
3
Pedro Solha
3
Carlos Carneiro
3
Valentin Ghlonea 5
Luís F rade
Tiago Rocha
2
Cláudio Pedroso
FrankisCarol
Amaud Bingo
Fábio Chiuffa
3
Edmilson Araújo
nj
Ivan Nikcevic
Manuel Gaspar Gr/nj
Treinador:
Hugo Canela

Ao Intervalo 12-15
Marcha.05' 1-3, 10' 4-6,15'5-7, 20', 7-8,
25' 9-11,30'12-15, 35'15-18, 40'17-18,
4519-21, 50' 22-23, 55' 26-23, 60'28-23
6
EXCLUSÕES
5

o
3.3

VERMELHOS
7 METROS

O
5-5

RUIGUIMARÃES

***Quando, aos 46 minutos,
Pedro Solha fez o 19-22 para o
Sporting, Magnus Andersson
pediu mais um time-out e,
pela primeira vez no encontro
de ontem, colocou o FC Porto

a atacar com sete jogadores. A Quintana, faltava ao FC Porto rumo dos acontecimentos.
partir daí, os dragões fizeram arrojo atacante, algo que MiO acerto dos azuis e brancos
umparcial de 9-1, terminaram guel Martins deu à equipa foi notável, não sofreram qualcom uma vitória por 28-23 e o numa fase decisiva. Cinco go- quergolo de baliza desguarnerespetivo apuramento para os los consecutivos do meia-dis- cida, e, num jogo duro, que
quartos de final da Taça de Por- tância mantiveram os dragões pouco ficou a dever a alguns
tugal -jogarão o acesso à final- vivos e valeram o tal empate a duelos de Liga dos Campeões,
four (Sínes, a 1 e 2 de junho) 19 golos. Os homens de Hugo souberam confundirum Sporcom o Belenenses, no Dra- Canela reagiram com três bo- ting astuto. Já como jogo decigão.
las de seguida, abriram para os dido, nota para uma cena rara,
Até essa altura o Sporting ha- referidos 19-22 e levaram o com Carlos Ruesga, lesionado,
via mandado no jogo, sendo sueco a parar o tempo, dando- a conversare a ser abraçado por
que o máximo que tinha per- se a tal mudança radical no adeptos do FC Porto.
mitido aos donos da casa fora
quatro situações de igualdade.
1-1, 7-7,18-18 e 19-19. Os leões Miguel Albuquerque acusa
entram muito bem, com uma
grande atitude defensiva e um José Magalhães e Adelino Caldeira
ataque - comandado por Car- Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades do
los Carneiro - sereno e eficaz. Sporting, escreveu um texto no Facebook referindo-se
Tudo apontava para novo êxi- ao incidente da véspera, no jogo de hóquei em patins
to leonino, depois das duas vi- com o FC Porto, também disputado no Dragão Caixa.
tórias para o campeonato: 28- "José Magalhães, diretor do andebol do FC Porto, e o seu
31 no Dragão Caixa e 26-23 no amigo Adelino Caldeira, administrador da FC Porto SAD,
Pavilhão João Rocha...
são os verdadeiros culpados da' agressões que se verificaAndersson, que logo aos cin- ram este sábado no Dragão Caixa", acusa o dirigente
co minutos solicitara uma pa- leonino. Albuquerque diz que desde o jogo de 6 de março,
ragem do tempo, curiosamen- no Pavilhão João Rocha, que "o Sr. Magalhães andava a
te também após um golo de So- ameaçar os responsáveis do andebol do Sporting" e que
lha (1-4), foi tentando de tudo, estes "iriam, segundo as suas palavras, 'ser apertados
mudando jogadores tanto no pelos índios'. O dirigente refere-se também a Adelino
ataque como na defesa, mas o Caldeira como "um velho conhecido do desporto
Sporting mantinha-se seguro nacional, ele e as suas práticas pouco ortodoxas". O JOGO
contactou o FC Porto, mas os dragões não reagiram.
na liderança.
Com ambas as balizas muito
bem guardadas por Skok e

"Saímos tristes,
porque o FC Porto
está perfeitamente
ao nosso alcance"
Hugo Canela
Treinador do Sporting

AFIGURA

Mão quente
foi decisiva

°ater-todo ponta-direita,
que fez nove golos em
dez remates, foi muito
importante para a vitória
do FC Porto. Areia acertou
bolas quase impossíveis,
marcou numa aerea e foi
com uma bola ciele que os
dragões passaram parva
frente, aos 24.23 (21
minutos).
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PÓVOA
ESTÁ NA FINAL-FOUR
Ao bater o Marítimo, equipa
do mesmo escalão, o Póvoa
Andebol alcançou um feito
brilhante para uma equipa da
II divisão, apurando-se para a
final-four da Taça de
Portugal, que vai jogar-se em
Sines, a I e 2 de junho. O
Águas Santas, que venceu
em Setúbal, também logrou
esse passaporte. —A.r.

V. serOBAL

19
30

Pavilhão AritoineVelge

Árbitros: Rui Machado e Bruno Pereira
SETÚBAL Alexandre Moura (Gr);
Gonçalo Pereira (2), Ricardo Neves (2).
André Praxedes (1), Bruno Gaspar (4),
Mário Fuzeta (1), André Fonseca (1),
Tiago Martins (3), Francisco Fuzeta (1),
Pedro Padre (2). Artur Pereira (1) e
Tomè Salgado (1).

Treinador: Danilo Ferreira
ÁGUAS SANTAS António Campos e
Henriques Carlota (Gr); Fábio Teixeira
(2), Vasco Santos (1), José Barbosa (6),
Pedro Cruz (3), Mário Lourenço (1),
Jorge Mendes (4), Francisco Fontes (3),
Mário Oliveira (3), Belmiro Alves (3),
António Aparicio (1) e Ruben Santos (3).
Treinador: José Antonio Silva
AO INTERVALO 7.14.

38
30
MARÍTIMO
Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim
Árbitros: Vénia Sá e Marta Sá.
PÓVOA AC Tiago Amorim e Luís
Oliveira (Gr); Pedro Machado (9), João
Nogueira, André Caldas (4). Ricardo
Avila (2), Tomás Barbosa (3), João
Santos (6), Francisco Leitão (3), Tiago
Magalhães (4), Fernando Dias (1) e
Pedro Vieira (6).

Treinador: LuisSilva
MARÍTIMO Paulo Jesus e Hugo Freitas
(Gr); João Mendes (6), João Freitas (8),
Bernardo Santos (2), José Azevedo (3),
Tomás Abreu (4), Paulo Moura (3), José
M. Santos (2) e José R. Santos (2).

Treinador: Paulo Vieira
AO INTERVAL019-14.
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Segunda parte
de luxo garante
apuramento
Sporting esteve mais tempo na frente, mas
F. C. Porto dá a volta e está nos quartos da Taça
ANDE-Bol Clássico eletrizante, no qual o Sporting esteve mais tempo que o F. C.
Porto em vantagem no marcador, mas não conseguiu
impedir a reação da equipa
da casa, que venceu por 28-23 e apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal, fase na qual vai defrontar o Belenenses.
Os leões entraram a mandar e os três golos de vanta
gem com que foram para o
intervalo espelhavam a superioridade registada na primeira parte. No entanto, os
azuis e brancos reagiram no
segundo tempo. Miguel
Martins, autor dos primeiros cinco golos do F. C. Porto nesse período, levou os
dragões ao empate e depois
assistiu António Areia para

o 24-23. Esse foi o momento decisivo do clássico, pois
os comandados de Magnus
Andersson passaram pela
primeira vez e definitivamente para a frente do marcador, vencendo pela primeira vez o Sporting ao fim
de três jogos esta época. •
ÁLVARO GONÇALVES

F. C. Porto

28

Sporting

23

F. C. PORTO Ouintana; Miguel Martins (5),
Djibril Mbengue (2). Saymaro Salina (1), Metes
Borges (2), Diogo Branquinho (1), António Areia
(3), Fábio Magalhães (2), Victor lturnza, Yoan
Balasquéz, Moei Hernández (5), Rui Silva (1)
Treinador Magnus Andersson
SPORTING Skok, Cudic: Pedro Valdés (3),
Carlos Ruesga (3), Pedro Solha (3), Carlos
Carneiro (3). Ghionea (5), Luis Frade, Cláudio
Pedroso, Frankts Carol, Trago Rocha (2), Fábio
Chiufla (3), Amaud Bingo (1), Edmilson Araújo
Treinador Hugo Canela
LOCAL Dragão Caixa, Podo
ÁRBITROS Daniel Martins, Roberto Martins
AO INTERVALO 12-15

Miguel Martins conduziu reviravolta dos dragões
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ANDEBO

DRAGÃO PASSA A SER
O MAIOR FAVORITO
Depois da queda das
águias, FC Porto elimina
leões nos quartos-definal da Taça de Portugal

MAGNUS ANDERSSON

"Orgulhoso
pela equipa"

SCP

28 23
FC PORTO SPORTING
Lars AnderssonQ
CIS EXC
A. QUINTANA O O
RUI SILVA
1
ANGEL ZULUETA 5
D. MBENGUE
2
D. BRANQUINHO 1
ANTÓNIO AREIA 9
D. SALINA
1

O
O

o
O
O

Hugo Canela
CLSEXC

o

M. SKOK
O
C CARNEIRO
3
C RUESGA
3
PEDRO VAIDÉS 3 O
PEDRO SOLHA 3 O
FABIO CIUFFA
3 1
TIAGO ROCHA 2

E.BAUER O
00 A CUDIC O
OO
V. ALVAREZ
O O M. GASPAR O O o
VOAM BLANCO O 1 V GHIONEA
5 2
M MARTINS
5 1 C. PEDROSO
OO
MIGUEL PINTO O O E. ARAÚJO
OO
ALEXIS BORGES 2 1
FRANKIS CAROL O O
MIGUEL ALVES O 1
ARNAUD BINGO 1 1
F.MAGALHÃES 2 O IVAN NIKCEVIC O O
L SEMEDO
O O LUIS FRADE
OO

AO INTERVALO: 12 15
LOCAL: Pavilhão Dragão Caixa, no Porto
ÁRBITROS: Daniel Martins e Roberto Martins

ALEXANDRE REIS
E JOÃO BAPTISTA SEIXAS

El Num clássico jogado com
muita intensidade, corno já era
previsível, o FC Porto derrotou
(28-23) ontem o Sport ing e carim bou a passagem aos quartos-definal da Taça de Portugal, encontrando o Belenenses a 3 de abril.
A primeira parte foi do Conjunto leonino, mais concentrado nas
suas ações, com uma boa ligação
de jogo e consequentemente aser
mais letal na, finalização. O FC
Porto demorou a reagir, esteve
seis minutos sem marcar e a perder (2-5), tendo dificuldades em
ultrapassar a defesa do Sporting,
mas aos poucos, com o guardião
Quintana a mostrar a sua quali-

INTENSO. Dragões superiores aos leões na Taça de Portugal

dade e face a alguns erros dos
leões, atingiu a igualdade (7-7) à
passagem dos 19'. Uma decisão
da equipa de arbitragem, sancionando o treinador portista mais
um jogador com dois minutos
(24'), permitiu ao Sporting ganhar ascendente (15-12) até ao
intervalo.
Nos segundos 30' só deu, quase
sempre, FC Porto. A equipa apareceu transfigurada, com forte apoio
do público, ganhou supremacia,
tanto defensivamente, como no
ataque, e Miguel Martins, de mão
quente, marcou cinco golos consecutivos, desde os 14-17 até aos
18-19, dando a hipótese à turma
do Dragão de entrar na discussão.
O Sporting ainda respirou alguma tranquilidade (22-19), desfru-

tando de vantagem numériCa,
mas perdeu rapidamente os seus
equilíbrios ao nível defensivo,
cornos respetivos jogadores aperderem também a eficácia atacante. E como quemnão marca, sofre,
a equipa de Andersonchegoupela
primeira vez à frente do marcador, comA.ntónioAreia a colocar o
FC Porto a vencer por 24-23 (53').
Até final, os azuise brancos dilataram a vantagem, perante um
sete leonino sem argumentos e
sem orientação para discutir o
jogo. Festa para o FC Porto com
Pinto da Costa a assistir à continuidade dos dragões como princi
pais favoritos na Taça - o Benfica
foi eliminado pelo ABC -, e o Sporting a virar agulhas para outras
competições. o

R O
SLICCO
Magnus Anders son, treinador do
FC Porto, ficou feliz pela sua primei ra vitória no clássi co frente ao bicampeão Sporting, que vinha de duas vitórias consecutivas frente aos
dragões: "Estou orgulhoso
pela equipa, foi um jogo muito
difícil, com um início muito
complicado, com dificuldades
no ataque e na defesa. Na segunda parte, muitas coisas
correram de feição. O Miguel
Martins esteve muito bem,
deu-nos muita energia e a reviravolta deu-se. Foi uma boa
vitória, a primeira vez que ga nhámos ao Sporting esta época. Desta vez, talvez tenhamos
tido alguma sorte em pequenos detalhes."o

HUGO CANELA

"Problemas
na recuperação"
EM Mais uma vez,
o técnico do Sporting, Hugo Canela,
deixa fugir uma
Taça ao nível interno, ficando com
oseufuturo mais incerto numa
época em que pretende renovar: "Perdemos o fôlego nos
15 minutos finais e não mais
nos encontrámos. Não demos
amplitude ao jogo como na
primeira parte, preocupados
com erros da arbitragem. Saímos tristes, porque o FC Porto
duma equipa perfeitamente ao
nosso alcance. Perdemos um
jogo, um dos objetivos da epo ca, mas também o central
Ruesga, o guarda-redes Skok
e Carol têm uma lesão no joelho. Estamos com muitos problemas na recuperação de jo gadores devido à enorme intensidade dos jogos." o
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Mulher de dirigente do Sporting com marcas impressionantes após agressão no
Dragão Caixa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

18/03/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8e8fe973

08:01
Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades dos leões, culpa quadros do FC Porto
Tal como avançámos ontem, Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades do Sporting,
pronunciou-se, através do Facebook, sobre a agressão de que foi alvo no Dragão Caixa, no jogo de
hóquei em patins. "José Magalhães, diretor do andebol do FC Porto, e o seu amigo Adelino Caldeira,
administrador da FC Porto SAD, são os verdadeiros culpados das agressões que se verificaram",
acusou o dirigente, revelando que os incidentes verificados no sábado, na zona VIP, surgem na
sequência de ameaças que começaram a 6 de março, após o jogo de andebol no Pavilhão João Rocha.
"O Sr. Magalhães andava a ameaçar os responsáveis do andebol do Sporting, garantindo que quando
os dirigentes do Sporting CP se deslocassem ao Dragão Caixa iriam, segundo as suas palavras, 'ser
apertados pelos índios'".
Depois, Miguel Albuquerque, que ontem voltou ao Dragão Caixa para assistir ao clássico de andebol,
mas nas bancadas juntos dos adeptos leoninos, contou o que se passou no jogo de hóquei. "Durante
toda a 1ª parte, adeptos do FC Porto, colocados ao lado da zona reservada ao Sporting, foram
agredindo verbalmente todos os presentes" (...) "Rapidamente essas pessoas chegaram junto a mim,
tentando agredir-me, e em ato contínuo e cobarde, um adepto, devidamente identificado com a
camisola do clube, desferiu um murro no olho da minha esposa [foto que publicamos acima], que
tentava separar a confusão."
Albuquerque falou ainda sobre o jogo em si e o que se passou antes dele. "Quanto à arbitragem do
jogo de hóquei em patins, irei a partir de amanhã analisar lance a lance. Os meus jogadores sabem
bem do que estou a falar e os telefonemas que receberam na última semana! E este é o momento
para ponderarmos uma denúncia sobre o carrossel telefónico dos últimos sete dias".
Entretanto, o nosso jornal apurou que o Conselho Diretivo do Sporting deverá hoje tomar uma posição
sobre os incidentes verificados no Dragão Caixa, como no Bessa, quando Miguel Nogueira Leite foi
agredido pelo filho de Valentim Loureiro na tribuna presidencial.
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Andebol. FC Porto derrota Sporting
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17 mar, 2019 - 23:45
Os leões venceram para o campeonato e estiveram a ganhar este domingo, mas perderam vantagem
perto do fim.
O FC Porto apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal em andebol, depois de bater o
Sporting por 28-23, em jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto.
ANDEBOL -Taça de Portugal 1/8 Final
FC Porto 28-23 Sporting
1/4 Final - 17 março
Vitória Setúbal 19-30 Águas Santas
Póvoa Andebol Clube 38-30 Marítimo
3 abril
Madeira SAD - ABC
FC Porto - Belenenses
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