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FC Porto em ação 
na Dinamarca 
-, Dragões defendem a liderança 
do Grupo C, só com vitórias, ante 
adversário complicado 

A contar para a Taça EHF, o FC Porto 
defronta hoje, na Dinamarca, o Holstebro, 
em jogo a contar para a 3.a jornada. Os 
dragões lideram o grupo C só com vitórias 
(com os espanhóis do Cuenca, 37-26, e os 
romenos do Constanta, 35-29), enquanto 
os dinamarqueses vêm de uma derrota 
precisamente ante o Cuenca, 26-24. Uma 
deslocação ainda assim difícil para os 
líderes do campeonato nacional, embora o 
pivot Alexis Borges se mostre confiante na 
vitória: «Eles estão num bom momento, 
mas temos a vantagem do nosso treinador 
os conhecer bem. Confio que vamos jogar 
bem e conseguir mais uma vitória.» A 2 de 
março será a vez de os dinamarqueses 
jogarem no Dragão Caixa. C. R. 

TAÇA EHF 
4 Grupo C -)  3.a  Jornada 

HOJE 

TTH Holstebro (Din)—FC PORTO(POR) 17A5 h 
Gr'ákjaer Arena, na Dinamarca  
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Benfica joga 
fora... em casa 

Defronta como visitante o AC 
Fafe, na Luz. ABC e Madeira SAD 
na disputa pelo 6.9  lugar 

Com o líder FC Porto e o Sporting, 2.°, 
envolvidos em compromissos europeus, 
o Benfica é o único do trio de líderes hoje 
em ação no Andebol 1, defrontando na 
Luz, na condição não de anfitrião mas de 
visitante, e na sequência de acordo entre 
as equipas, o Académico de Fafe, em jogo 
a contar para a 24.° jornada. E Fábio 
Vidrago confia na vitória: «Queremos 
vencer todos os jogos e este não foge à 
regra», assegura o ponta esquerdo 
encarnado. Ainda nesta ronda 24, 
destaque para o ABC-Madeira SAD, uma 
verdadeira final para o conjunto 
bracarense, em luta com a equipa do 
Funchal pelo sexto lugar da ta bela. 

CID RAMOS 

AN DEBOL 1 
4  24.' Jornada 

Sporting-Avanca 38-27 
FC Porto-Belenenses 34-22 
HOJE 

Arsenal Devesa-Boa Hora 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 

Sp. Horta-Fermentiies 
Comp. Desportivo da Horta  

Águas Santas-ISMAI 18.00 h 
Pavilhão do Águas Santas 

AC Fafe-Benfica 20.00 h 
Pavilhão n.° 2 da Luz, em Lisboa 

21.00 h 

22.00 h 

ABC-Madeira SAD 17.30 h 
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 
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ANDEBOL 1
| Rui Serapicos | 

“Jogo crucial, em que quase se
vai jogar uma época. Objectivo
fundamental é estar no Grupo A,
e estabelecido esse objectivo no
início desta época desportiva,
ainda temos essa possibilidade”,
afirmou ontem o treinador do
ABC/UMinho, Jorge Rito, em
conferência de imprensa para
antevisão ao jogo de hoje às
17.30, com o Madeira SAD. 

“Nós estamos numa situação
difícil. Importante é saber da im-
portância do jogo deste sábado
com o Madeira SAD. Nós esta-
mos numa situação em que pre-
cisamos de vencer os três jogos,
mas não vale a pena pensar no
jogo de Fermentões ou do Boa
Hora se não ganharmos o jogo
de sábado (hoje)”, acrescentou.

Em causa, no ponto de vista do
ABC/UMinho está a possibilida-
de de concluir a fase inicial do
campeonato nacional Andebol 1
no 6.º lugar, e prosseguir a  fase
final ao Grupo A, onde se decide
o título e posições de entrada nas
provas europeias.

Para isso, os academistas (que
são sétimos com 47 pontos),
têm de vencer hoje os insulares
(que são sextos com 53 pontos)

e ainda de ganhar as derradeiras
duas rondas — a 25.ª no dia 2 de
Março, em visita ao Fermentões
e a 26.ª no dia 13 de Março, ao
receberem o Boa Hora. Além
disso, precisam que Benfica e
Sporting ganhem ao Belenenses,
único clube que, sendo agora
quinto com 53 pontos, está ao al-
cance dos minhotos.

Humberto Gomes,  capitão de
equipa e guarda-redes, referiu-se
à falta de apoio do público de

Braga considerando que “isto é
cultural. Quando mais precisa-
mos, não aparecem. Só aparece
quando estamos na mó de cima.
Faço um apelo para estes dois
últimos jogos em casa e o jogo
em Fermentões, que é aqui per-
to, conseguirmos novamente a
onda amarela e que nos ajudem.
Como se viu, da última vez que
o ABC foi campeão,  é impor-
tantíssimo nós termos os adeptos
do nosso lado”. 

Mesmo o presidente do clube
relançou “um apelo reforçado
aos nossos adeptos, que são mui-
tos”, para que estejam no hoje
no jogo com  Madeira SAD. 

“A nossa equipa tem atravessa-
do um momento menos bom, é
assim no desporto, ninguém
vence sempre”, reconheceu, em-
bora adiantando que “nós entra-
mos sempre para vencer em to-
dos os jogos, ultimamente tem
acontecido menos vezes”.

Jogo de hoje com Madeira SAD 
“é crucial”, alerta Jorge Rito
HOJE ÀS 17.30, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho precisa de vencer equipa insular 
para manter a possibilidade de disputar fase final no Grupo A.

DR 

Treinador, presidente e capitão de equipa do ABC/UMinho juntos no apelo à presença de público, hoje, na recepção ao Madeira SAD
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Três últimos
Fermentões, Fafe 
e  A. Devesa em luta 
pela permanência
Fermentões, AC Fafe e Arsenal da
Devesa entram nas derradeiras
jornadas da primeira fase do An-
debol 1 ns últimas três posições.
Último com 23 pontos, o Arsenal
da Devesa recebe hoje, às 21 ho-
ras, no Pavilhão  Flávio Sá Leite, o
Boa Hora, que é 10.º com 39.
Uma hora antes, às 20, o AC Fafe,

que é penúltimo com 30 pontos,
recebe o Benfica, terceiro com 59. 
Nos Açores, às 21, o Fermentões,
que é antepenúltimo com 32
pontos, visita o Sp. Horta, que
tem mais um ponto.
Embora à entrada na fase final no
Grupo B a divisão por dois dos
pontos averbados na fase inicial
dê possibilidades aritméticas aos
três clubes minhotos, o clube da
Devesa, que soma 23 derrotas em
23 jogos, é o que vai disputar a
permanência em situação mais
inferiorizada e tem contra si o
facto de na última jornada da fa-
se inicial defrontar a 13 de Março
o campeão nacional Sporting.

24.ª jornada (hoje)
Arsenal da Devesa - Boa Hora
SC Horta - Fermentões
Fafe - Benfica

25.ª jornada (2 de Março)
Avanca- Arsenal da Devesa
ADAMaia/ISMAI - AC Fafe
Fermentões - ABC/UMInho

26.ª jornada (9 e 13 de Março)
Arsenal Devesa - Sporting (13/3)
AC Fafe - Madeira SAD (9/3) 
Águas Santas - Fermentões (9/3)

§andebol
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 pedro vieira da silva

O
ABC/UMinho joga, 

esta tarde (17h30), 

no Pavilhão Flávio 

Sá Leite, em Braga, 

uma autêntica final, com 

o Madeira SAD. Os mi-

nhotos precisam de ven-

cer a turma madeiren-

se e as duas partidas que 

faltam (e precisam que 

o Belenenses perca uma 

partida). 

«Estamos numa si-

tuação difícil e o jogo de 

amanhã (hoje) é crucial. 

Não há mais margem de 

erro. Precisamos de ven-

cer os três jogos mas te-

mos é de estar focados no 

jogo com o Madeira SAD», 

destaca o técnico da tur-

ma academista, Jorge Rito, 

recordando que a equipa 

amarela teve «uma segun-

da oportunidade» quando 

o Belenenses, que se se-

guiu à derrota forasteira 

do ABC/UMinho com o 

ISMAI, na Maia.

«Essa derrota do Be-

lenenses possibilita-nos, 

ainda não dependendo 

apenas de nós, porque 

ainda precisamos que ou-

tras equipas não somem 

pontos, sonhar. Mas te-

mos de fazer o nosso pa-

pel. Temos de fazer a nos-

sa parte e a nossa parte é 

vencer a equipa do Ma-

deira SAD», vincou, não 

querendo pensar, «porque 

não vale a pena», nas "fi-

nais" que se seguem com 

Fermentões (fora) e Boa 

Hora (casa).

«É lamentável nesta al-

tura estarmos nesta situa-

ção. Se tivéssemos mais 

cinco pontos do que te-

mos atualmente estáva-

mos praticamente apu-

ABC/UMINHO JOGA, hoje (17h30), no flávio sá leite, a primeira de três "finais"

«Este jogo com Madeira SAD vale uma época» 
rados no Grupo A. E os 

cincos pontos a quem me 

refiro são, concretamente, 

a derrota em casa com o 

Fafe, a derrota na Maia no 

último fim de semana na 

visita ao ISMAI e o empa-

te em casa com o Belenen-

ses. São equipas que tínha-

mos obrigação de vencer. 

O resto do campeonato 

são resultados dentro da-

quilo que era expetável. 

Fizemos uma primeira 

volta muito boa e, depois 

do jogo com o Belenen-

ses, entrámos num pe-

ríodo em que faltou con-

fiança à equipa e acreditar 

que podíamos dar a volta 

a alguns resultados. E en-

tramos neste ciclo de jo-

gos negativos», destacou.

«Temos que ser psico-

logicamente e emocional-

mente equilibrados para 

podermos dar uma res-

presidente do abc/Uminho, rui silva

«Queremos sentir 
o apoio dos adeptos» 

O
presidente do ABC/

/UMinho, Rui Silva, 

esteve presente, on-

tem, na sala de Im-

prensa do Flávio Sá Lei-

te, apenas para «reforçar» 

o pedido aos adeptos pa-

ra que marquem presença 

na partida de hoje.

«Estamos numa fase 

da época importante pa-

ra o ABC/UMinho. Te-

mos agora três finais pe-

la frente para manter a 

nossa equipa a lutar pe-

lo título de campeão na-

cional, ou seja, continuar 

no grupo A. Fiz questão 

de estar presente para fa-

zer um apelo aos nossos 

adeptos, que são muitos, 

para que estejam ama-

nhã (hoje) presentes no 

jogo. A nossa equipa atra-

vessa um momento me-

nos bom, é assim no des-

porto, ninguém vence 

sempre, apesar de entrar-

mos sempre para vencer 

em todos os jogos, mas, 

ultimamente, infelizmen-

te, tem acontecido me-

nos vezes. Queremos dar 

uma volta e precisamos do 

apoio de todos, dos trei-

nadores, dos atletas, e eles 

precisam do conforto dos 

nosso adeptos e da for-

ça que eles podem trazer 

sábado (hoje) para levar 

de vencida estes jogos», 

destacou.

«Temos mais dois jo-

gos em casa, na primeira 

fase, com Madeira SAD 

e Boa Hora, e queremos 

sentir nesses jogos a for-

ça dos adeptos do ABC», 

vincou, tendo, de seguida, 

feito um "resumo" da tem-

porada de todas as equipas 

do ABC/UMinho.

Rui Silva (ao centro), Humberto Gomes (à direita) e Jorge Rito pediram apoio dos adeptos

A
n

tó
n

io
 S

ilv
a

«A nossa época, em ter-

mos de clube, em todos 

os outros escalões, está a 

correr muito bem. Na for-

mação, na equipa sénior 

feminina, que está muito 

perto de atingir, pela pri-

meira vez, a final-four da 

Taça de Portugal, que seria 

inédito no clube, e quere-

mos levar também a equi-

pa sénior masculina tam-

bém à final-four, mas é já 

amanhã (hoje) que temos 

de começar a dar a volta 

a estes resultados negati-

vos. Apelo para que ve-

nham ao pavilhão ajudar 

o ABC a vencer mais um 

jogo», vincou.

Os sócios da turma 

academista têm entrada 

gratuita, enquanto os res-

tantes adeptos têm de de-

sembolsar  três euros em 

vez dos cinco habituais.

posta positiva. Este é um 

jogo crucial em que se vai 

jogar quase uma época. O 

objetivo fundamental é es-

tar no Grupo A. Temos de 

vencer. Só há essa solução 

nesse momento. Não pe-

ço aos jogadores que fa-

çam mais do que fizemos 

na Madeira. Acredito que 

da forma que trabalhá-

mos e como reagimos à 

derrota do ISMAI, as coi-

sas vão correr-nos bem», 

finalizou.

guarda-redes da turma academista, humberto gomes

«Que a onda amarela
volte para nos apoiar» 

H
umberto Gomes, 

guarda-redes da tur-

ma academista, diz 

estar a viver uma 

situação «inédita». Mas 

acredita que o ABC/UMi-

nho vai estar na fase de 

apuramento de campeão. 

«É uma situação nova e 

completamente inespe-

rada. Trabalhámos bem 

durante a época para con-

seguirmos atingir os ob-

jetivos que nos propuse-

mos atingir, um deles era 

ficar no grupo A, mas, in-

felizmente, a três jogos do 

fim, e não dependendo 

apenas de nós, ainda não 

conseguimos esse objeti-

vo», vincou. «Espero e te-

nho a certeza que vamos 

vencer estes três jogos e 

conseguir o apuramento 

para o grupo A», enfati-

zou, analisando, depois, a 

falta de apoio dos adeptos.

«Eu tenho a noção per-

feita que isto é uma ques-

tão cultural. Quando mais 

precisamos do público 

é quando ele não apare-

ce. Só aparecem quando 

estamos na mó de cima, 

mas faço um apelo para os 

dois jogos em casa e para 

a partida em Fermentões 

conseguirmos novamen-

te a onda amarela que nos 

ajuda muito, como se viu 

da última vez que fomos 

campeões. É importantís-

simo termos os adeptos 

do nosso lado», finalizou.

guarda-redes e a pressão

«Hora de mostrarmos o verdadeiro ABC»

«Amanhã (hoje) pode colocar-se essa questão da pres-

são, mas não pode haver desculpas para nada: é jogo 

de "mata-mata". Nós ( jogadores) temos a noção perfei-

ta de quem são três finais, demos tiros nos pés mais do 

que suficientes, e está na hora de mostrarmos o ver-

dadeiro ABC», destaca, ainda, Humberto Gomes, que 

elogia a qualidade do Madeira SAD.

«Eles não têm grandes individualidades, valem pe-

lo todo. Tenho a certeza de que se fizermos um jogo 

igual ao da Madeira, que não foi nada de extraordiná-

rio, foi um jogo normal do ABC, venceremos», concluiu.

Página 5



A6

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,32 x 15,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79227746 23-02-2019

A AC Fafe, após uma se-

quência de 12 jogos sem 

conhecer o sabor da vi-

tória, mudou de treina-

dor: Viktor Tchikoulaev 

deixou o comando técni-

co e para o seu lugar en-

trou Armando Pinto, que 

era o treinador-adjunto, e 

os resultados foram ime-

diatos, com vitórias mora-

lizadoras frente a Arsenal 

da Devesa (20-35) e ABC/

UMinho (27-28), esta últi-

Fafe quer travar o Benfica

O  
AC Fafe mede forças, 

esta noite (20h00), 

no Pavilhão N.º 2 

da Luz, em Lisboa, 

com o Benfica, em parti-

da da 24.ª jornada da fa-

se regular do Nacional de 

andebol da I Divisão.

«Esperamos o mesmo 

do que aquilo que espe-

ramos em todos os jogos, 

que é vencer. O nosso ob-

jetivo é sermos campeões 

nacionais, enquanto o Fafe 

tem objetivos diferentes», 

destacou, em entrevista à 

BTV, Fábio Vidrago, ponta 

do Benfica e antigo ande-

bolista do ABC/UMinho.

Depois da vitória ob-

tida na primeira volta 

(22-40), os encarnados es-

peram somar mais um 

triunfo, antes da receção, 

na quarta-feira (dia 27), o 

FC Porto.

Andebol: I Divisão 

Fafe joga fora com Benfica
e Arsenal recebe Boa Hora

ma histórica.

Mas, nas últimas qua-

tro partida, a turma fa-

fense sofreu quatro der-

rotas, diante de Águas 

Santas, FC Porto, Spor-

ting e Belenenses.

Também esta noite, pe-

las 21h00, no Pavilhão Flá-

vio Sá Leite, em Braga, o 

Arsenal da Devesa, lan-

terna vermelha da prova, 

recebe o Boa Hora, 10.º 

classificado.

Jogos de hoje
ABC/UMinho-Madeira 

SAD (17h30, Andebol TV), 

Águas Santas-Maia/ISMAI 

(18h00), Benfica-AC Fafe 

(20h00, Benfica TV/TV 

Andebol) e Arsenal Clu-

be da Devesa-Boa Hora 

FC e SC Horta-CCR Fer-

mentões (ambas as parti-

das às 21h00).

S
L

 B
e

n
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c
a
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ABC pode ser decisivo 
na caminhada insular 

Formação de Paulo Fidalgo defronta em Braga o ABC. 

A\ E31 
Décio Ferreira 
decioferreira@jm-madeira.pt  

/ 

E
mais um entrave no cami-
nho do Madeira SAD e que 
até pode vir a ser decisivo 
no percurso dos insulares 
rumo ao grupo A. 

A equipa madeirense é o atual 
6.2  classificado com um total de 
52 pontos, mais cinco do que o 
adversário desta tarde, o ABC, que 
é 7.º. Em caso de vitória, os ma- 
deirenses quase que garantem a  

presença no grupo A, isto tendo 
em conta que ainda ficam a faltar 
três jogos aos insulares até ao 
término da I fase do campeonato, 
frente ao Águas Santas e Fafe, 
isto para além do jogo em atraso 
diante do Benfica. 

A equipa de Paulo Fidalgo, re- 
corde-se, completa esta tarde o 
13.º jogo desde o passado dia 16 
de janeiro, entra em campo pelas 
17h30 diante dos bracarenses. 

"O ABC de Braga é uma equipa 
constituída por excelentes atletas 
e com experiência internacional, 
luta todos os anos pelos lugares 
cimeiros da tabela, no entanto, 
nesta 24  volta, teve nalguns jogos 
resultados inesperados e tem sá- 

bado uma final. O Madeira SAD 
vai trabalhar para se apresentar 
o melhor possível para este de- 
safio, estamos com jogos inten- 
sos, competitivos e europeus nas 
últimas semanas, o que se reflete 
no estado de alguns atletas, ao 
nível do desgaste físico e até mes- 
mo lesões. Vamos lutar para nos 
superarmos e para alcançar a 
vitória, independentemente das 
lesões e desgaste evidente da 
equipa. Sabemos que o ABC é 
uma equipa que aparece forte 
em momentos decisivos e certa- 
mente vai apresentar muitos pon- 
tos fortes, individual e coletiva- 
mente", assegura Daniel Santos, 
jogador dos insulares. 
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Madeira SAD em Braga 
Equipa de Paulo Fidalgo soma hoje, no Minho, 
o 13.º jogo em pouco mais de um mês. O confronto 
frente ao ABC pode ser decisivo nas contas de acesso 
ao grupo A.  pág. 31 
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Frade, entre Bingo e Ruesga, é saudado por um adepto do Sporting 

Luís Frade crê que o Sporting pode bater hoje 
o Dínamo Bucareste rumo aos "oitavos" da Champions 

"Tecnicamente 
são acessíveis" 
Pivô leonino realça a 
necessidade de o leão 
continuar o percurso 
histórico na maior prova 
de clubes do mundo, sendo 
que o Sporting foi a 
primeira equipa lusa, neste 
formato, a chegara tal fase 

FREDnucositirroLo 
••• Luís Frade, jogador de 
andebol do Sporting, não faz a 
coisa por menos e acredita que 
a equipa pode hoje (18h00) 
superar o Dínamo Bucareste 
no João Rocha por um avanço 
que lhe permita estar tranqui-
lo na Roménia, no dia 28, am-
bos os compromissos de aces-
so aos oitavos de final da Liga 
dos Campeões. "Queremos a 
maior margem possível para 
irmos confortáveis a um pavi-
lhão difícil, depois de uma 
viagem sempre complicada", 
principia por dizera OJOGO o 
pivõ de 20 anos, que tem assu-
mido a valia mostrada ao lon-
go do percurso formativo no 
Águas Santas. 
Frade realça a importância do 
fator casa para enfrentar os 
romenos, primeiros no Grupo 
D da fase de grupos mas tidos 
comoaoalcancedobicampeão 
português. "Tentamos sem-
preganharfora, masamargem 
de manobra aumenta comum 
melhor resultado em casa. E  

aqui [Lisboa] ninguém nos 
pode derrubar! Vimos os ví-
deos e achamos que, tecnica-
mente, são acessíveis. Temos 
equipa para eles", explica, sem 
indicar a margem desejável: 
"Dependedojogo, masganhar 

"Mn guérn nos 
pode derrubar em 
casa. Ternos 

uipa para eles" 
Luís Frade 
Pivô rio Sporting 

em casa é importante." 
O Sporting ultrapassou pela 

primeira vez a fase de grupos, 
num formato que começou 
em 2015/16, e está agora a um 
jogo de poder chegar aos 16 
melhores, 14 dos quais distri-
buídos pelos Grupos A e B, 
uma elite que discutirá o títu-
lo.Ainda que o leão seja histó-
rico - recorde-se que Portugal 
esteve 12 anos sem represen-
tação na Champions -, oABC, 
noutros formatos competiti-
vos, conseguiu chegar à final 
de1993/94 (perdida frente ao 
Teka de Santander) e aos 
"quartos" em quatro ocasiões. 
Frade vinca o orgulho: "Quem 
quer ser alguém no andebol, 
sonha com este privilégio." 

Ruesga valoriza percurso leonino 
Carlos Ruesga tem sido uma das figuras do Sporting na 
prova, com golos magistrais e decisivos. Associando-se a 
Skok, Frade e ao recém-chegado Arnaud Bingo num dia 
de assinatura de autógrafos, pormenorizou o rival: "Será 
uma eliminatória equilibrada, com dois grandes jogos de 
andebol. O Dínamo é forte fisicamente, tem um jogo 
agressivo e uma defesa compacta. Teremos de estar bem 
em todos os aspetos." O central espanhol acredita na 
superação leonina, mas tem os pés na terra quanto às 
ambições europeias: "Podemos crescer enquanto equipa, 
mas sabemos que já fizemos uma grande competição." 
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Imo O Chartres, de Ricardo 
Candeias, bateu oCaen e man-
teve-se na liderança da II liga 
francesa de andebol, numa 
ronda em que o Selestat, de 
Tiago Pereira, perdeu. No país 
vizinho, o Huesca, num jogo 
em que Filipe Mota fez três 
golos, bateu o Guadalajara, fi-
cando assim no grupo de ter-
ceiros, a um ponto do segun-
do, o Irun. Comanda, bem 
isolado, o Barcelona. —A.F. 

— LIGA ASOBAL 
Huesca (F. Mota, 3)-Guadalajara 26-25 

— PROLIGUE 
Chartres (R. Candetas)-Caen 33-27 
Cherbourg-Selestat(T. Pereira.1) 26-25 

Página 10



A11Luísa Cortês fez a melhor defesa na 17.ª jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/02/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a105f2f7

 
2019-02-23 11:54
 
Não foi suficiente para evitar a derrota, em casa do Maiastars, por 28-27, mas foi de Luisa Cortês, do
JAC Alcanena, a melhor defesa da 17.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol feminino. Uma
intervenção corajosa a parar um forte remate aos seis metros. Veja as cinco melhores paradas da
ronda 17.
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Melhor golo da 17.ª jornada é de Patrícia Mendes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/02/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=20862bfd

 
2019-02-23 11:49
 
É um golo raro, aquele que foi eleito como o melhor da 17.ª jornada do Campeonato Nacional de
andebol feminino. Patrícia Mendes, de livre de nove metros, atirou forte e colocado, na vitória da
equipa que representa, a Juve Lis, sobre o CALE, em Leça da Palmeira, por 31-22. Vale a pena ver os
cinco melhores golos desta ronda
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VÍDEO EM DIRETO | ABC-Madeira SAD, este sábado às 17h30
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/02/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5f44dd2c

 
2019-02-23 11:59
 
Acompanhe em direto o encontro da jornada 24 do campeonato de andebol.
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VÍDEO EM DIRETO | Fafe-Benfica, este sábado às 20h00
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/02/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5075a9c8

 
2019-02-23 12:04
 
Encontro da jornada 24 do campeonato de andebol entre Fafe e Benfica para ver em direto.
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••••••••••••••J••• ...., 

André Gomes e Pedro Valdés são armas do F. C. Porto e do Sporting 

LEÕES E DRAGÕES COM 
ARGUMENTOS PARA 
CONQUISTAR A EUROPA 
Sporting estreia-se nos 16 avos da Liga dos Campeões 
e F. C. Porto quer manter bons resultados na Taça EHF 

Álvaro Gonçalves dado para hoje [18 horas, Com duas vitórias nas pri- 
desporto@jn.pt Sporting TV]. "O Dínamo meiras duas jornadas do 

Bucareste é uma equipa po- grupo C, o F. C. Porto está 
ANDEBOL O Sporting fez derosa, agressiva, com um motivado para a deslocação 
história ao tornar-se na pri- sistema defensivo forte e de hoje [17.45 horas, Porto 
meira equipa portuguesa a com jogadores possantes Canal] ao reduto do Holste-
superar a fase de grupos da que podem fazer a diferen- bro, que ocupa a terceira po-
Liga dos Campeões. No ça. Da nossa parte podem sição no campeonato da Di-
play-offdos oitavos de final, esperar toda a entrega pos- namarca. 
os bicampeões nacionais sível porque o Sporting me- "Vamos entrar com tudo 
vão medir forças com o Dí- rece estar entre os melho- para conseguir a vitória. 
namo Bucareste, atual res. Já fizemos história ao Eles têm uma boa equipa e 
quinto classificado do cam- passara fase de grupos, mas estão a jogar bem, mas o 
peonat o da Roménia, que o clube merece mais", acres- nosso treinador conhece-os 
na fase de grupos somou tentou o central espanhol. bem e tem-nos falado sobre 
sete vitórias e três derrotas. eles. Acredito que vamos jo- 

"Vamos ter um jogo muito DRAGÕES DE ALTO NÍVEL gar bem e voltar com a vitó- 
importante e temos de fa- O F. C. Porto tem feito uma ria", anteviu Alexis Borges. 
zer uma grande partida. Pre- excelente campanha na "Estamos a passar uma boa 
cisamos do apoio dos nossos Taça EHF. A vitória na eli- fase e as coisas estão a cor-
adeptos porque nos grandes minatória sobre o poderoso rer-nos bem. Temos traba-
jogos eles fazem a diferen- Magdeburgo aumentou as lhado para isso. Os guarda-
ça", afirmou Carlos Ruesga, expectativas dos dragões na -redes têm ajudado quando 
uma das principais figuras prova europeia e até ao mo- é necessário e no ataque as 
dos leões, na antevisão ao mento a equipa de Magnus coisas têm funcionado. A tá-
duelo da primeira mão, no Andersson não tem defrau- tica do treinador é funda- 
Pavilhão João Rocha, agen- dado. mental", sublinhou. • 
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AI: BÉ A O TENTA RUGIDO 
• 

Sporting recebe 

Dínamo Bucareste 

(18 horas) na 1.a mão do 

playoff da Champions 

JOSÉ MORGADO 

Chegou o dia: o Sporting vive 
hoje um dos momentos mais im-
portantes da história recente da 
sua secção de andebol, ao receber 
os romenos do Dínamo Bucareste 
na 1a mão do playoff da Liga dos 
Campeões, que dá acesso aos oita - 
vos-de-final daprova, onde esta - 
rão as 16 melhores equipas euro-
peias da modalidade. 

Depois de ter terminado a fase 
de grupos no segundo posto do 
Grupo C, os bicampeões nacionais 
defrontam agora os atuais cam-
peões da Roménia, num duelo que 
o técnico leonino Hugo Canela 
acredita poder vencer. "Vamos 
jogar contra uma equipa extrema-
mente agressiva, que ataca com 
muita intencionalidade e temos de 
conseguir igualar essa intensida-
de, porque senão vamos ter mui-
tos problemas. Acredito que va-
mos conseguir controlar o nível de 
agressividade do adversário. Se 
conseguirmos ter a alma e o dis-
cernimento necessários para não 
entrarmos no jogo deles, será pos-
sível levá-los de vencida", anali-
sou o técnico que tem ajudado os 
leões nesta campanha histórica. 

Canela espera poder levar deLis -
boa umaboa vantagem, até porque 
lembra que o jogo na Roménia, na 
quinta-feira, será muito difícil. "É 
um ambiente extremamente hos- 

LEÕES PASSARAM A FASE 
DE GRUPOS PELA PRIMEIRA VEZ 
NA HISTÓRIA DO CLUBE 
MAS AGORA QUEREM... MAIS 

LIGADOS CAMPEÕES -PLAYOFF 
WISLA PLOK 17h00 SIIKEBORG 

SPORTING 18h00 D. BUCARESTE 

til, com público e claques muito 
pressionantes", assegurou. 

Ruesga preparado 
Quem também está pronto para 
voltar a brilhar na Europa - os seus 
golos já são famosos na Cham-
pions - é Carlos Ruesga. 

"E tunaequipa poderosa, agres-
siva, com um sistema defensivo 
forte e com jogadores possantes 
que podem fazer a diferença. Mas 
acredito que vamos conseguir 
mostrar o nosso potencial e que 
será um grande jogo", disse ao site 
do clube o experiente central, que 
recentemente confessou o desejo 
que terminar a carreira nos leões. 

Também Ruesga conta com um 
encontro muito difícil na 2a mão e 
quer fazer a diferença na la. "Pre-
cisamos de aproveitar este jogo, 
com os nossos adeptos. Da nossa 
parte podem esperar toda a entre-
ga, porque queremos estar entre 
os melhores. Já fizemos história, 
mas merecemos mais." o 

APELO AOS ADEPTOS 
"PRECISAMOS QUE FAÇAM 
BARULHO E QUE APOIEM, 
PORQUE VAI SER UM 
ESPETÁCULO ÚNICO. 
VENHAM PARTICIPAR 
NESTA HISTÓRIA CONNOSCO" 

HUGO CANELA. treinador 

"PRECISAMOS DO APOIO 
DOS NOSSOS ADEPTOS 
PORQUE NOS JOGOS GRANDES 
ELES COSTUMAM FAZER 
TODA A DIFERENÇA" 

CARLOS RUESGA. jogador 
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CAMPEONATO 

Luta pelo Grupo A 
está animada 

Com a primeira fase do 
campeonato nacional a entrar 
na reta final, continua interes-
sante a luta pelos seis primeiros 
lugares, que dão acesso ao Gru-
po A da fase final. 

Nesse sentido, o encontro 
entre o ABC e o Madeira SAD, 
em Braga, é um dos jogos de 
destaque da jornada de hoje já 
que frente a frente vão estar 
duas das equipas que ainda 
procuram garantir um lugar 
entre os seis primeiros. 

Já o Benfica, 39, é favorito na 
visita ao reduto do Fafe, pernil-
timo classificado. o 

ANDEBOL 
24' jornada 

ABC 17h30 MADEIRA SAD 

AC FAFE 20h00 BENFICA 

AGUAS SANTAS 18h00 MAIA ISMAI 

ARSENAL 21h00 BOA HORA 

SP. HORTA 211100* FERMENTÕES 

FC PORTO 34-22 BELENENSES 

SPORTING 38-27 AVANCA 
*mais uma hora em portuga' continental 

Página 17



A18

Leão tenta rugido europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/02/2019

Meio: Record Online Autores: José Morgado

URL: https://www.record.pt/modalidades/andebol/detalhe/leao-tenta-rugido-europeu

 
04:09
 
Sporting recebe Dínamo Bucareste (18 horas) na 1.ª mão do playoff da Champions
 
Chegou o dia: o Sporting vive hoje um dos momentos mais importantes da história recente da sua
secção de andebol, ao receber os romenos do Dínamo Bucareste na 1ª mão do playoff da Liga dos
Campeões, que dá acesso aos oitavos-de-final da prova, onde estarão as 16 melhores equipas
europeias da modalidade.
 
Depois de ter terminado a fase de grupos no segundo posto do Grupo C, os bicampeões nacionais
defrontam agora os atuais campeões da Roménia, num duelo que o técnico leonino Hugo Canela
acredita poder vencer. "Vamos jogar contra uma equipa extremamente agressiva, que ataca com
muita intencionalidade e temos de conseguir igualar essa intensidade, porque senão vamos ter muitos
problemas. Acredito que vamos conseguir controlar o nível de agressividade do adversário. Se
conseguirmos ter a alma e o discernimento necessários para não entrarmos no jogo deles, será
possível levá-los de vencida", analisou o técnico que tem ajudado os leões nesta campanha histórica.
 
Canela espera poder levar de Lisboa uma boa vantagem, até porque lembra que o jogo na Roménia,
na quinta-feira, será muito difícil. "É um ambiente extremamente hostil, com público e claques muito
pressionantes", assegurou.
 
Ruesga preparado
 
Quem também está pronto para voltar a brilhar na Europa - os seus golos já são famosos na
Champions - é Carlos Ruesga.
 
"É uma equipa poderosa, agressiva, com um sistema defensivo forte e com jogadores possantes que
podem fazer a diferença. Mas acredito que vamos conseguir mostrar o nosso potencial e que será um
grande jogo", disse ao site do clube o experiente central, que recentemente confessou o desejo que
terminar a carreira nos leões.
 
Também Ruesga conta com um encontro muito difícil na 2ª mão e quer fazer a diferença na 1ª.
"Precisamos de aproveitar este jogo, com os nossos adeptos. Da nossa parte podem esperar toda a
entrega, porque queremos estar entre os melhores. Já fizemos história, mas merecemos mais."
 
José Morgado
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Leão tenta rugido europeu
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Leões passaram a fase de grupos pela primeira vez na história do clube, mas agora querem mais -
Última Hora , Sábado
 
Leões passaram a fase de grupos pela primeira vez na história do clube, mas agora querem mais
 
Por José Morgado - Record
 
Chegou o dia: o Sporting vive hoje um dos momentos mais importantes da história recente da sua
secção de andebol, ao receber os romenos do Dínamo Bucareste na 1ª mão do playoff da Liga dos
Campeões, que dá acesso aos oitavos-de-final da prova, onde estarão as 16 melhores equipas
europeias da modalidade.
 
Depois de ter terminado a fase de grupos no segundo posto do Grupo C, os bicampeões nacionais
defrontam agora os atuais campeões da Roménia, num duelo que o técnico leonino Hugo Canela
acredita poder vencer. "Vamos jogar contra uma equipa extremamente agressiva, que ataca com
muita intencionalidade e temos de conseguir igualar essa intensidade, porque senão vamos ter muitos
problemas. Acredito que vamos conseguir controlar o nível de agressividade do adversário. Se
conseguirmos ter a alma e o discernimento necessários para não entrarmos no jogo deles, será
possível levá-los de vencida", analisou o técnico que tem ajudado os leões nesta campanha histórica.
 
Canela espera poder levar de Lisboa uma boa vantagem, até porque lembra que o jogo na Roménia,
na quinta-feira, será muito difícil. "É um ambiente extremamente hostil, com público e claques muito
pressionantes", assegurou.
 
Ruesga preparado
 
Quem também está pronto para voltar a brilhar na Europa - os seus golos já são famosos na
Champions - é Carlos Ruesga.
 
"É uma equipa poderosa, agressiva, com um sistema defensivo forte e com jogadores possantes que
podem fazer a diferença. Mas acredito que vamos conseguir mostrar o nosso potencial e que será um
grande jogo", disse ao site do clube o experiente central, que recentemente confessou o desejo que
terminar a carreira nos leões.
 
Também Ruesga conta com um encontro muito difícil na 2ª mão e quer fazer a diferença na 1ª.
"Precisamos de aproveitar este jogo, com os nossos adeptos. Da nossa parte podem esperar toda a
entrega, porque queremos estar entre os melhores. Já fizemos história, mas merecemos mais."
 
2019-02-23 04:21:44.000
 
Record
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