9

Revista de Imprensa

1. Andebol - Espanhóis no Dragão, Bola (A), 09/02/2019

1

2. Andebol - encerrado, Bola (A), 09/02/2019

2

3. Andebol - FAP com mão pesada, Bola (A), 09/02/2019

3

4. Andebol - Benfica de visita a Braga, Bola (A), 09/02/2019

4

5. Andebol - ABC-Benfica é “uma oportunidade para mostrarmos o valor que temos”, Correio do Minho,
09/02/2019

5

6. Andebol - «Uma grande oportunidade para mostrarmos o nosso valor», Diário do Minho, 09/02/2019

6

7. Andebol - Arsenal da Devesa recebe Madeira SAD, Diário do Minho, 09/02/2019

7

8. Andebol - Marítimo recebe Santo Tirso interessado no 6º lugar, JM, 09/02/2019

8

9. Andebol - Madeira SAD focado no grupo A, JM, 09/02/2019

9

10. Andebol - FC Porto arranca para sonho antigo, Jogo (O), 09/02/2019

10

11. VÍDEO EM DIRETO | Avanca-Boa Hora, este sábado às 18h00, Jogo Online (O), 09/02/2019

11

12. VÍDEO EM DIRETO | Alavarium-Alcanena, este sábado às 18h30, Jogo Online (O), 09/02/2019

12

13. FC Porto arranca com ambição para sonho europeu, Jogo Online (O), 09/02/2019

13

14. Andebol - Casa cheia no regresso do F.C. Porto ao sonho europeu, Jornal de Notícias - Ataque,
09/02/2019

14

15. Andebol - ABC e Benfica animam ronda, Record, 09/02/2019

15

A1

ID: 78989562

09-02-2019

Espanhóis
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TAÇA EHF
-, crupo c -,1.' Jornada

-, Hoje

FC Porto defronta hoje o
Cuenca, na 1. <3 jornada da
fase de grupos da Taça EHF

TTH Holstebro (Din)-HC DS
Constanta (Rom)
14.00 h
Grãkjaer Aren, em Holstebro, Dinamarca
FC PORTO (POR)-L. Cuenca (Esp)
Dragão Caixa, no Porto
18.00 h

Na antevisão do jogo dos dragões
que integram o grupo C com o
Holstebro (Dinamarca) e o Dobrogea (Roménia), o guarda-redes
austríaco Thomas Bauer salientou:
«A equipa está preparada para a
EHF. Vai ser um jogo difícil. São
rápidos e fazem muitas
alternâncias a nível defensivo.

Vamos dar tudo para conseguir a
vitória.» O Cuenca é 7.° na liga
espanhola após 16 jornadas, tendo
como figura maior o brasileiro
Leonardo Dutra, 22 anos, autor de
mais de 100 golos na última época.
Dia 16 é a vez do FC Porto defrontar
o Dobrogea, da Roménia, e na 3,'
jornada o Holstebro, dia 23.
C. R,
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andebol
O ENCERRADO. António
Areia, internacional e ponta-direito do FC Porto, já pagou
os 25 mil euros ao Benfica a
que tinha sido condenado pelo
Tribunal da Relação de Lisboa,
por considerar que rescindiu
sem justa causa, segundo
nota publicada no site oficial
do clube da Luz, que considera
«o caso entre aspartes encerrado», Areia representou o
Benfica de 2010 a 2015. Em
2015/16assinou pelos dragões
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ANDEBOL

FAP com
mão pesada
--> Incidentes no Albicastrense-São Bernardo alvo
de duros castigos
A Federação de Andebol de
Portugal (FAP) teve mão pesada
para os incidentes de sábado
passado, em Castelo Branco, no
jogo da II Divisão (1.a Fase, Zona 2)
de seniores masculinos, entre o
Albicastrense e o São Bernardo
onde, alegadamente, o treinador e
presidente do clube da Beira Baixa,
António Mata, terá agredido, a soco,
o jovem árbitro da AA Lisboa, André
Gameiro. O Conselho de Disciplina
(CD) da FAP suspendeu,
preventivamente, António Mata,
enquanto decorre o processo
disciplinar, e castigou, por 30 dias, o
dirigente do Albicastrense, Carlos
Fernandes. O CD da FAP interditou
ainda o recinto do Albicastrense
por três jogos e aplicou-lhe derrota
por falta de comparência (0-15) no
jogo de sábado, com o S. Bernardo,
que fora suspenso a cerca de 20
minutos da 1,a parte quando a
equipa de Aveiro vencia por 4-11.
Foi ainda aplicada a «suspensão de
classificação de clube responsável
do policiamento», o que deverá

implicar, daqui em diante, que o
Albicastrense tenha de ter em
todos os seus jogos elementos das
forças policiais, neste caso a PSP.
Foi-lhe aplicada, também, uma
multa de 500 euros e está em
curso um processo disciplinar.
Recorde-se que António Mata já
esteve envolvido, em 2004, num
outro caso em que terá agredido o
árbitro da AA Aveiro, Mário
Coutinho, que faz dupla com Ramiro
Silva, num jogo entre o seu clube e
o Vela Tavira. Nessa altura, Mata foi
suspenso pela FAP por 12 épocas.
No entanto, a Federação acabou
por permitir a sua inscrição e
participação nos campeonatos de
andebol ao fim de oito temporadas.
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AN DEBOL 1
4 22.a Jornada

1

4' Hoje

ABC-Benfica

-, Sporting deve estrear reforço Bingo, hoje, na receção ao Fermentões

15.00 h

Pav. Flávio Sá Leite, em Braga

AC Fafe-Belenenses

18.00 h

Pav. Municipal de Fafe

Avanca-Boa Hora

18.00 h

Pav. Comendador Adelino D. Costa, em Avanca

A visita do Benfica a Braga marca,
hoje, a 22.a jornada do Andebol 1.
No 7.° lugar e a atravessar fase menos boa, a equipa bracarense assumiu desejo de voltar às vitórias
pela voz do ponta direito André Rei:
«Temos muita vontade de ganhar,
apesar dos resultados negativos. É
possível conquistarmos a vitória,»
João Pais assegura que o «Benfica
encara este jogo com a máxima
seriedade, apesar dos resultados

Sporting-Fermentões

21.00 h

Pav. João Rocha, em Lisboa

Ars. Devesa-Madeira SAD 21.00 h
Pav. Flávio Sá Leite, em Braga

Águas Santas-FC Porto 21.00 h
Pav. do Águas Santas

Sp. Horta-ISMAI

22.00 h

Pav. Desp. Da Horta

negativos do ABC nas últimas jornadas». O Sporting, 2.° classificado,
recebe o Fermentões e já deve estrear o reforço Arnaud Bingo. C. R.
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ABC-Benfica é “uma oportunidade
para mostrarmos o valor que temos”

HOJE ÀS 15 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC recebe o Benfica. Treinador dos academistas,
Jorge Rito, apela aos adeptos “que consigam perceber o momento delicado que a equipa está a passar”.

Às 18 e às 21 horas
AC Fafe-Belenenses
e A. Devesa-Madeira
Hoje às 18 horas o AC Fafe recebe o
Belenenses.
Às 21 horas, o Fermentões visita o
Sporting e em Braga o Arsenal da
Devesa recebe o Madeira SAD.
Hoje
Avanca - Boa Hora
Sporting - Fermentões
Arsenal Devesa - Madeira SAD
ABC/UMinho - Benfica
AC Fafe - Belenenses
SC Horta - Maia /ISMAI

ANDEBOL 1

| Rui Serapicos |

“É o primeiro de cinco jogos que
faltam para terminar a primeira
fase. Uma oportunidade para nós
conseguirmos mostrar o valor
que temos, para os jogadores
mostrarem que são uma verdadeira equipa e nós tentarmos
uma recuperação para os objectivos que temos traçados para
esta primeira fase”, disse ontem
o treinador do ABC, Jorge Rito,
ao fazer uma antevisão ao jogo
de hoje às 15 horas, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, com o Benfica,
para a 22.ª ronda do Andebol 1.
O treinador dos academistas
respondia à questão de ser esta
uma das situações classificativas
mais desfavoráveis da equipa
minhota numa recepção ao clube
da Luz.
É em sétimo lugar, com 45
pontos, e a lutar por uma posição
entre as primeiras seis que o
ABC/UMinho recebe o terceiro
cm 53 pontos, mas menos dois
jogos. Os ‘encarnados’ têm em
atraso as partidas, ambas na Luz,
com o Madeira SAD, referente à
15.ª jornada, adiada para 4 de
Março e com o Sporting, referente à 19.ª jornada, adiada para
9 de Março.

§22.ª jornada

20 de Fevereiro
Águas Santas - FC Porto.

ROSA SANTOS

Jorge Rito e André Rei fizeram ontem a antevisão ao jogo com o Benfica, no ponto de vista do ABC/UMinho

A vitória mais recente do ABC
ocorreu à 17.ª jornada, dia 16 de
Janeiro, quando bateu em casa o
SC Horta por 41-18. Seguiu-se à
18.ª ronda um empate (26-26)
em Braga com o Belenenses, à
19.ª uma derrota na Maia com o
Águas Santas (27-21), derrota à
20.ª jornada na recepção ao AC
Fafe (27-28) e na ronda 21 outro
desaire no Dragão, diante do FC

Porto (36-22).
“Eu tenho a certeza absoluta de
que os atletas e a equipa dão
sempre o seu máximo empenho
diariamente para a equipa conseguir os melhores resultados”,
adiantou.
Questionado se a alteração da
hora do jogo, para as 15, pode
ser mais favorável ao público,
Jorge Rito respondeu: “muito do

que é conhecido como a mística
do ABC vem das bancadas e
desse ambiente contagiante que
se faz chegar aos jogadores”.
Considerando um ambiente
que “infelizmente não temos
conseguido ter nos nossos jogos
em casa”, Jorge Rito lançou o
apelo aos adeptos: “que consigam perceber o momento delicado que a equipa está a passar”.

lll
“É o primeiro ano em que eu
estou cá. Sempre conheci o
ABC pela garra, pela luta e
determinação, de deixar
tudo dentro de campo.
Desde que eu estou cá, é
isso que tenho sentido. Não
é pelos resultados menos
positivos que esse factor
baixou. Temos a mesma
vontade de ganhar. Não
estamos tão felizes como
podíamos estar. Confesso
que noutros anos, em que
eu vim cá jogar, senti que o
ABC tinha mais apoio dos
adeptos”.
ANDRÉ REI
Jogador do ABC/UMinho
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ABC/UMinho recebe hoje o benfica (15h00) e jorge rito pede apoio aos adeptos

DM

«Uma grande oportunidade
para mostrarmos o nosso valor»

Jorge Rito e André Rei

Luís Filupe Silva

momento do ABC/
/UMinho no campeonato não é o melhor mas o técnico
dos academistas, Jorge
Rito, faz do jogo de hoje,
frente ao Benfica (15h00),
«uma grande oportunida-

O

de» para relançar o clube
na prova.
«É um momento que
para nós é visto como
uma grande oportunidade. Aliás, este é o primeiro dos cinco jogos que
faltam para terminar esta primeira fase do campeonato nacional e aqui-

lo que posso dizer é que
é uma grande oportunidade para nós conseguirmos mostrar o valor que
temos; para os jogadores
mostrarem o valor como
equipa e para nós conseguirmos fazer aqui uma
recuperação em relação
aos objetivos que temos

traçados para esta primeira fase», disse o treinador
do ABC na conferência de
imprensa de lançamento
da partida.
Rito elencou as grandes
dificuldades que um clube
com os recursos do Benfica irá colocar ao ABC, mas
não se escudou nelas. «Estes
jogos têm armas desiguais
mas sempre encaramos estes jogos como desafios em
que nos vamos testar. Nunca nos lamentámos, antes
pelo contrário, são oportunidades para provarmos o
nosso valor», disse.
O treinador fez ainda
um apelo aos adeptos do
ABC para comparecerem
em força e prestar apoio
à equipa neste momento
mais difícil da temporada.
«Acho que muito daquilo que é conhecido
hoje como “a mística do
ABC” vem das bancadas e
do ambiente contagiante

que se faz chegar aos jogadores. Este ano, por várias razões, infelizmente
não temos conseguido ter
ambientes desses nos jogos em casa e o apelo que
fazemos é que os adeptos
saibam perceber o momento mais delicado pelo qual estamos a passar e
apoiem a equipa e os jogadores», disse.
O técnico reconheceu
que a equipa atravessa um
momento de menos confiança, mas acredita na
recuperação. «A dedicação dos atletas nos treinos é sempre a mesma.
O empenho nos jogos é
sempre o mesmo. Não
viram a cara ao trabalho,
são atletas que dão tudo e
tentam preparar-se o melhor possível para os jogos
do fim de semana. Não temos nenhum psicólogo a
trabalhar na equipa e acho
que poderia ser uma área

de intervenção no futuro,
tal como a nutrição mas o
clube não tem condições
para ter uma equipa técnica tão alargado».

André Rei:
«É perfeitamente
possível vencer
o Benfica»
André Rei acredita ser
«perfeitamente possível
vencer o Benfica».
«Temos de querer mais
do que eles e correr mais
do que eles porque também temos qualidade. É
perfeitamente possível
vencermos o Benfica»,
disse.
O jogador academista
pediu também o apoio da
massa associativa. «Confesso que noutros anos
que vim cá jogar senti que
o ABC tinha mais apoio
dos adeptos e queremos
a força deles para podermos vencer».
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Hoje, Às 21h00

Arsenal da Devesa
recebe Madeira SAD
A 22.ª jornada do campeonato Andebol 1 disputa-se hoje e para além do desafio entre ABC/UMinho e Benfica, a partir das 15h00, no Flávio Sá
Leite, há também o jogo entre o Arsenal da Devesa e o Madeira SAD, a partir das 21h00, também no Pavilhão Flávio Sá Leite.
Também no Minho, o AC Fafe recebe hoje o
Belenenses, a partir das 18h00.
Por seu turno, o Fermentões joga em Alvalade frente ao Sporting, às 21h00.
Os jogos agendados para hoje: Avanca-Boa Hora (18h00), Sporting-Fermentões (21h00), Arsenal Devesa-Madeira SAD (21h00), ABC/UMinho-Benfica (15h00), AC Fafe-Belenenses (18h00) e
Sp. Horta-Maia/ISMAI (21h00).
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MARÍTIMO RECEBE SANTO TIRSO
INTERESSADO NO 6.2 LUGAR

O Marítimo, 7.º classificado da
1.º Fase - Zona 1 da II divisão
nacional de andebol, recebe
hoje a formação do Ginásio de
Santo Tirso, 6.º colocado com
mais um ponto, a partir das
17h30 no Pavilhão do Complexo Desportivo do Marítimo,
em Santo António.
A partida, que conta para 17.º e
penúltima jornada da referida
fase, promete emoção até ao
fim, uma vez que os verde-rubros pretendem alcançar a melhor classificação possível e na
última jornada visitam o último
classificado, o São Paio Oleiros.

Página 8

A9

ID: 78990819

09-02-2019

Meio: Imprensa

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,28 x 21,68 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Madeira SAD em Braga
focado no grupo A

A equipa orientada por Paulo Fidalgo ainda sonha com uma classificação entre os seis primeiros da fase regular.

ANDEBOL

Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

duelo que o Madeira Andebol SAD disputa este sábado acontece no pavilhão
do lanterna-vermelha da
fase regular do campeonato nacional, o Arsenal Devesa.
Mas o conjunto madeirense, ciente de que não pode esperar facilidades por parte da formação
bracarense, vai encarar o desafio
como mais uma final para atingir
o objetivo de se qualificar entre

O

os seis primeiros. "Nesta fase
do campeonato todas vitórias
são indispensáveis para atingirmos o objetivo de ficar no
grupo A. Há um mês parecia
impossível, agora estamos na
luta", disse o central Lourenço
Silva, na antevisão ao encontro
a contar para a 22.'2 jornada.
Para o jogador, o "Arsenal não
tem nada a perder e nós temos
de trabalhar no máximo para
evitar qualquer passo em falso".
A posição que o adversário ocupa na tabela classificativa não
pode servir para injetar mais
confiança na equipa madeirense.
"O nosso único foco é a vitória
e estamos confiantes que a va-

mos trazer, apesar de sabermos
que Arsenal coloca muitas dificuldades com a sua defesa
3x2x1", referiu, acrescentando
que depois do "excelente resultado" alcançado na passada
quarta-feira (vitória por 24-21
ante o ADA Maia / ISMAI], é preciso continuar a "trabalhar no
máximo para alcançar a segunda vitória consecutiva".
"Estamos lúcidos. O nosso
foco está a 100 por cento neste
próximo embate e sabemos que
para alcançar a vitória temos
de estar unidos e jogar andebol
com responsabilidade", assegurou, embora observando que a
equipa não vai "deixar de desfrutar do prazer do jogo".
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`4'

FC Porto-Cuenca terá transmissão
no Porto Canal e no site de O JOGO

Ver:

tíA!!it

•

Magnus Andersson já venceu a Taça EHF duas
vezes e abre hoje a fase de grupos tendo ambições

TAV, [HF
Sem portugueses na fase de
grupos. Venceu o
Rhein-Neckar Lowen
(Alemanha)

SPORTING foi segundo na
fase de grupos e eliminado
nos "quartos" pelo Pick
Szeged (Hungria), que
venceria

FC PORTO foi terceiro na
fase de grupos. Venceu o
Fuchse Berlim (Alemanha)
Fase de grupos sem lusos.
Venceu o Fnsch auf
Goppingen (Alemanha)

FC PORTO e BENFICA foram
ambos terceiros nos grupos.
Venceu o Goppingen

Lár
- Fase de grupos sem lusos e
venceu o Fuchse Berlim
BENFICA fez duas rondas e
foi eliminado. FC PORTO fez
três rondas e está nos
grupos

GRUPOC
1...tORHAD;,14oje
FCPORTO-Cuenca (Espanha)
2.
Sáhack>,16/02
Constanta (Roménia)-FC PORTO
Sáixado, 23/02
Holstebro(Dinamarca)-FC PORTO
Sábado, 02/03
FC PORTO-H olstebro
5..
Domingo, 24/03
Cuenca-FC PORTO
Sábado. 30/03
FC PORTO-Constanta

18h00
12h45
17h45
15h00
11800
18800

FCPORTOARRANCA
PARASONHOANTIGO
Sétimo da Liga Asobal, o
Cuenca é um adversário a
levar em conta, tendo no
plantei o melhor marcador
da prova, o brasileiro
Leonardo Dutra Ferreira.
"É a quem devem dar mais
atenção", avisa Filipe Mota
=GUIMARÃES

***Não é de agora que o andebol do FC Porto sonha com um
feito nas competições europeias. Em 2013/14, os dragões
chegaram à fase de grupos da
Liga dos Campeões - terminando comum vazio del2anos
dos portugueses -, repetindo a
presença em2015/16.Este ano,
naTaça EHF, prova que o sueco
MagnusAndersson, treinador
dos azuis e brancos, já venceu
(em duas épocas seguidas, ao
serviço dos alemães do Goppingen), os porristas voltam
a apresentar-se com ambição.
De resto, para chegar a esta
fase, que alcança pela terceira
vez, o FC Porto eliminou uma
das equipas candidatas a vencer a prova: o Magdeburgo, da
Alemanha.
A caminhada para o acesso
aos quartos de final inicia-se

hoje, às 18h00, no Dragão Caixa, frente ao Cuenca, de Espanha. "Euma típica equipa espanhola, com alguns jogadores
argentinos, mas temos uma
boa hipótese de vencer", comenta Andersson.
Já Filipe Mota, centrala cumprir a terceira época em Espanha - esteve dez anos no FC
Porto -, conhece bem o Cuenca: "As principais armas deles
são o remate exterior, o jogo
um contra um e o ataque rápido. São muitovelozes a sairem
contra-ataque ou ataque rápido, mesmo sofrendo golo. Eu
diria que o jogador mais influente é o lateral-esquerdo
brasileiro, o Dutra. Muito do
jogo é ele que inicia. Embora o
Ponc-iano,outrolateral-esquerdo brasileiro, e o Montoro, lateral-direito espanhol, também
façam um jogo exterior muito
perigoso, é ao Dutra que devem
dar mais atenção." Mota, de 34
anos, a jogar pela segunda época consecutiva noAnaitasuna,
diz mais: "O Cuenca defende
bem ao centro, mas para o exterior já não são tão bons, ou
seja, o FC Porto deve abusar nas
jogadas em continuidade até as

pontas. Acima de tudo, devem
correr, porque eles gostam
mais de correr para a frente do
que para trás." A visita a Cuenca será apenas a 24 de março,

"O FC Porto que
tenho visto é
definitivamente
favorito contra o
Filipe Mota
Jogador do Ana i tasuna, de Espanha

mas Filipe Mota antecipa o
ambiente: "O pavilhão é pequeno mas está sempre
cheio."
Ao Cuenca seguem-se os romenos do Constanta e os dinamarqueses do Holstebro. "O
Constantatem muitosjogadores bálticos; o Holstebro é talvez a equipa mais forte deste
grupo, depois do FC Porto",
brinca MagnusAndersson,que
não esconde a ambição. "O objetivo é passar à próxima ronda.0 meu sonho é chegara essa
fase, depois temos de ver que
adversário nos sai", diz o técnico, que sobre uma ida àfinal-4,
interroga: "Podemos sonhar,
certo?"

Sporting e Madeira também jogam
Também o Sporting, na Liga dos Campeões, e o Madeira
SAD, na Taça Challenge (frente ao Donbas), ainda jogam
as provas da EHF. O Sporting defrontará o Dínamo
Bucareste dias 23 e 28, tentando chegar aos oitavos de
final, fase que, neste modelo, nenhuma equipa lusa
atingiu. O ABC foi finalista, frente ao Teka de Santander,
em 1993/94, no primeiro ano de Liga dos Campeões.
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VÍDEO EM DIRETO | Avanca-Boa Hora, este sábado às 18h00

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

09/02/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c1247698

2019-02-09 09:41
Acompanhe a transmissão em direto do encontro entre Avanca e Boa Hora, da jornada 22 do
campeonato de andebol.
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A12

VÍDEO EM DIRETO | Alavarium-Alcanena, este sábado às 18h30

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

09/02/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=17c8e2c8

2019-02-09 09:48
Alavarium e Alcanena jogam para a jornada 16 do campeonato feminino de andebol. Não perca a
transmissão em direto.
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A13

FC Porto arranca com ambição para sonho europeu

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

09/02/2019

Meio:

Jogo Online (O)

Autores:

Rui Guimarães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6eb7a993

2019-02-09 08:30
O FC Porto, cujo treinador, Magnus Andersson, venceu a Taça EHF duas vezes, começa sábado a fase
de grupos, em casa, frente ao Cuenca. Sétimos classificados da Liga Asobal, os espanhóis são um
adversário a ter em conta, tendo no plantel o melhor marcador da prova, o brasileiro Leonardo Dutra
Ferreira. "É a quem devem dar mais atenção", avisa o ex-dragão Filipe Mota. Não é de agora que a
estrutura diretiva do andebol do FC Porto sonha com um feito nas competições europeias. Em
2013/14, os dragões chegaram à fase de grupos da Liga dos Campeões - algo que, havia 12 anos,
nenhuma equipa portuguesa conseguia -, repetindo a presença em 2015/16. A caminhada para o
acesso aos quartos-de-final inicia-se hoje, às 18 horas, no Dragão Caixa, frente ao Cuenca, de
Espanha.
Rui Guimarães
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A14

ID: 78989797

09-02-2019 | Ataque

Meio: Imprensa

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,54 x 13,19 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Casa cheia
no regresso
do F. C. Porto
ao sonho
europeu
Concluída com
sucesso a missão quase impossível de eliminar o poderoso Magdeburg na eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça EHF, o F. C. Porto dá início à participação
no grupo C, frente ao Liberbank Cuenca, sétimo classificado da Liga espanhola.
Os dragões surpreenderam a Europa e agora pretendem chegar o mais longe possível na Taça EHF,
pelo que o objetivo na receção aos espanhóis [hoje, 18
horas] passa pelo triunfo.
"Talvez" não seja realista
pensar que vamos ganhar a
final-four. Teríamos de passar pelo Kiel [organiza essa
fase] em casa, mas espero
chegar lá", afirmou o técnico Magnus Andersson. • A.G.
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A15

ID: 78990128

09-02-2019

II111
ANDEBOL

Meio: Imprensa

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,48 x 13,75 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

'41/4
1419

ABC e Benfica
animam ronda
Ell O ABC recebe hoje (15h00)
o Benfica em Braga, no clássico
aliciante que vai animar a 22"
jornada do campeonato, que só
ficará completa dia 20 com o
Águas Santas-FC Porto. Já o
Sporting vai estrear hoje
(21h00) o seu novo reforço, o
francês Arnaud Bingo, na receção ao Fermentões.
No Dragão, atenções viradas
para a estreia do FC Porto na
fase de grupos da Taça EHF, re cebendo os espanhóis do Cuenca, na P jornada daSerie C, que
contempla também o Holste bro (DIN) -Constanta (ROLAI). o
ANDEBOL
22., jornada

ABC 15h00 BENFICA
AC FAFE 18h00 BELENENSES
AVANCA 18h00 BOA HORA
SPORTING 21h00 FERMENTÕES
ARSENAL 21h00 MADEIRASAD
SP. HORTA 21h00* MAIAISMAI
AGUAS SANTAS 20 fev. FC PORTO
*Mais uma hora em Portugal Continental
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