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ANU' E.R0L 

FC Porto sonha 
com os quartos 
O »O FC Porto volta a defrontar os 

dinamarqueses do TTH Holstrebo, 
agora no Dragão Caixa, uma semana 
após ter ganho, fora, por 33-31. Tem 
três triunfos nas três jornadas 
realizadas no Grupo C, que lidera 
com 6 pontos (mais 2 que os 
restantes), com 105 golos marcados 
e 86 sofridos, contra 84/84 do 
Holstrebo. O apuramento para os 
quartos da Taça EHF está próximo. 

TAÇA EHF 
4  Hoje 4 Grupo C 4 4.1ornada 

FC Porto-HTT Holstrebo 15.00 h 
Dragão Caixa 
4  Amanhã 

LiberBank Cuenca-HC Dobrogea 11.00 h 
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Leões regressam 
da Champions 

O Sporting (2.°) recebe amanhã o 

Belenenses (6.°), três dias após a 

histórica qualificação para os oitavos 

da Liga dos Campeões. Procurará 

diminuir a diferença de 6 pontos para o 

líder FC Porto, que tem mais dois jogos. 

ANDEBOL 1 
4  Hoje 3 25.ajornada 

Madeira SAD-Águas Santas 16.00 h 
Pavilhão do Funchal, na Madeira 

Fermentões-ABC 18.00 h 
Pavilhão Casa do Povo de Fermentões 

Maia/ISMAI-AC Fafe 
Pavilhão Municipal da Maia  

Avanca-Arsenal Devesa 

18.00 h 

18.00 h 
Pav. Municipal Comendador Adelino Dias Costa 

4  Amanhã 

Boa Hora-Sp. Horta 16.00 h 
Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa  

Sporting—Belenenses 18.00 h 
Pavilhão João Rocha, em Lisboa  

Benfica-FC Porto 25-27  (27 fev.) 
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AGENDA"` 

HOJE 
FUTEBOL - II LIGA 
P.Ferreira-V.GuimarãesB 
24.a jornada, no Estádio da Ca-
pital do Móvel, pelas11h00. 

AMANHA 
ANDEBOL 
Sporting-Belenenses 
Pavilhão João Rocha,18h00. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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ANDEBOL FEMININO
| Redacção | 

A equipa feminina de andebol
do ABC/UMinho recebe hoje, às
17.30, no Flávio Sá Leite, o Ba-
talha AC,  para a ronda inaugural
da fase final do Nacional da II

Divisão. Ainda hoje disputam-se
também os encontros São Pe-
dro do Sul-Ílhavo, Almeida Gar-
rett-Didáxis e Benfica-Académi-
co.

Sobem à I Divisão Nacional as
duas equipas melhor classifica-
das na 'poule' em sistema todos

contra todos. 
Na segunda jornada, dia 9, as

academistas voltam a jogar em
casa, no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, às 17.30 com o Almeida Gar-
rett, e as famalicenses da Didá-
xis recebem às 18 horas o Ben-
fica. 

Primeira jornada hoje às 17.30 horas

Raparigas do ABC/UMinho recebem Batalha
no arranque da fase final da II Divisão
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho visita hoje às
18 horas o Fermentões, para a
25.ª e penúltima jornada da fase
inicial do campeonato nacional
Andebol 1. 

Orientados por Jorge Rito, os
academistas, que bateram na
ronda anterior em o Madeira
SAD, precisam hoje de ganhar
para disputarem a fase final no
Grupo A. Os vimaranenses,
orientados por José Vieira, tra-
zem da ronda 24 uma derrota no
reduto do Sporting da Horta.

“Há que repetir o que fizemos
com o Madeira em termos de
empenho, de ambição, de querer
ganhar, e nunca em qualquer
momento subestimar a equipa
do Fermentões pela posição que
ocupa. Já tivemos aqui, na pri-
meira volta, uma prova do que o
Fermentões é capaz de fazer e
queremos estar muito preveni-
dos em relação a isso e não des-
perdiçar a oportunidade de con-
quistar os três pontos”, salientou
Jorge Rito. 

Contactado pelo Correio do
Minho, José Vieira, o treinador
do Fermentões, lembrou o bom
jogo que na primeira volta fez
em Braga (perdeu por 27-26 no
Flávio Sá Leite) e, reconhecendo
que o clube de Guimarães preci-
sa de todos os pontos que ainda
puder amealhar, considerou que
“hoje vencer seria um prémio
muito bom para os rapazes”.

O técnico, que quando jogador

se formou no ABC, tendo sido
orientado por Jorge Rito, afirma
que é sobre o clube de Braga que
recai mais pressão.“Nós estamos
focados só no Grupo B e todos
os pontos que pudermos ir
amealhando são bons, mas eles
sabem que se não nos ganharem
não vão à fase final no Grupo
A”, sublinhou, reconhecendo
que “eles são melhores do que
nós e têm condições melhores
do que nós”.

Numa situação classificativa
semelhante à do Fermentões, o
AC Fafe, que é penúltimo com
32 pontos, visita hoje na Maia o
ISMAI, oitavo com 45, uma das
equipas que mais surpresas cau-
sou na primeira fase, ainda as-
sim já sem conseguir evitar ter
de disputar a fase final a disputar
a permanência, no Grupo B. É
uma deslocação de que só com
grande transcendência a equipa
fafense, ainda em busca de si

própria após uma mudança de
treinador  poderá sair com um
resultado positivo.

Resta o quarto clube minhoto
em prova no escalão maior do
andebol nacional, o Arsenal da
Devesa, que, em 24 jogos que
leva disputados, averbou outras
tantas (24) derrotas e tem em
agenda para hoje uma visita ao
recinto do Avanca, que é o nono
classificado com 44 pontos.

A jornada 25 cumpre-se com
os encontros seguintes:

Hoje
Avanca – Arsenal da devesa
Maia Ismai – AC Fafe
Fermentões – ABC/UMinho
Madeira SAD - Águas Santas

Amanhã
Sporting – Belenenses
Boa Hora – SC Horta
27 de Fevereiro
Benfica, 25 – FC Porto, 27

Fermentões espera ABC 
em dérbi de necessitados
PENÚLTIMA JORNADA da fase inicial coloca hoje face a face Fermentões
em luta pela manutenção e ABC em esforço por um lugar no  Grupo A.

DR

José Vieira, treinador do Fermentões

DR

Jorge Rito, treinador do ABC
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HOJE A Fase Final do Cam-
peonato Nacional da 2.ª Divi-
são Feminina arranca esta tar -
de. Ao todo são oito as equipas
que vão disputar a subida ao
primeiro escalão, merecendo
destaque a presença do Ílhavo
AC, formação que “passeou” na
primeira fase da competição,
que venceu só com vitórias
(20). E, na verdade, é grande a
probabilidade de se manter na
senda dos êxitos no arranque
desta fase decisiva da compe-

tição, uma vez que hoje (18 ho-
ras) joga em São Pedro do Sul,
frente à Academia SPS, equipa
que derrotou por quatro vezes
(30-23, 32-15, 28-15 e 31-26) na
primeira etapa do campeo-
nato.

Na segunda jornada, o Ílhavo
AC volta a jogar fora, no recinto
do Batalha AC, ao passo que a
sua estreia caseira está agenda -
da para a terceira ronda, mar -
cada para o próximo dia 16, e
será frente ao Académico. ABC,
Almeida Garrett, Didaxis e
Benfica sãos as restantes equi-
pas em prova. |

Ílhavo AC disputa
subida à 1.ª Divisão
Andebol
2.ª Divisão Nacional
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 Luís Filipe Silva

O 
ABC/UMinho en-

frenta hoje, na cur-

ta deslocação a Fer-

mentões, às 18h00, 

mais uma final por um 

lugar no play-off da luta 

pelo título.

Os academistas estão 

obrigados a vencer e a tor-

cer para que o Belenen-

ses não vença os dois jo-

gos que tem pela frente 

(Sporting e Benfica) pelo 

que hoje só os três pon-

tos interessam à formação 

orientada por Jorge Rito.

Na antevisão que fez à 

partida, o técnico do ABC 

apela à concentração dos 

seus jogadores frente a um 

adversário que apesar da 

sua classficação modes-

ta poderá ser incómoda 

dentro das quatro linhas, 

conforme se comprovou 

na primeira volta, onde 

os academistas só conse-

guiram vencer no Sá Leite 

por um golo de diferen-

ça (27-26).

«E em momento algum 

podemos subestimar a 

equipa do Fermentões pe-

la posição que ocupa. Na 

Jorge rito, técnico do ABC/UMinho, fala de mais uma final

primeira volta já tivemos 

uma prova daquilo que 

o Fermentões é capaz de 

fazer e não podemos des-

perdiçar a oportunidade 

de somar os três pontos  

num jogo que se apresen-

ta como muito importante 

para a nossa equipa», re-

feriu Jorge Rito.

O técnico dos braca-

renses pediu também aos 

seus jogadores para repe-

tirem aquilo que fizeram 

no último jogo ante o Ma-

deira SAD.

«Neste momento, va-

mos ter mais um jogo que 

Jorge Rito, técnico do ABC/UMinho

D
R

«Não podemos subestimar 
o Fermentões»

para nós é decisivo e fal-

tam dois para acabar es-

ta fase. Passámos no pri-

meiro teste na semana 

passada frente ao Madei-

ra SAD e agora há que re-

petir o que fizemos frente 

ao Madeira em termos de 

entrega, ambição e querer 

ganhar», disse.

AC Fafe na Maia
A 25.ª jornada do Cam-

peonato de Andebol 1 

contempla ainda a des-

locação do AC Fafe ao pa-

vilhão do Maia/ISMAI, a 

partir das 18h00.

Os jogos para ho-

je: Sporting-Belenenses 

(18h00), Avanca-Arsenal 

(18h00), Boa Hora-Sp. 

Horta (16h00), Maia/IS-

MA-AC Fafe (18h00), e 

Fermentões-ABC (18h00).
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Equipa de Paulo Fidalgo 
tem hoje uma missão difícil 
mas não impossível. 

o o u_ 

ANDEBOL 

Décio Ferreira 
decioferreira@jm-madeira.pt  

f—N Madeira SAD defronta esta 
tarde o Águas Santas, em 
partida a contar para a 25.ª 
jornada do Campeonato Na- 
cional da I Divisão. Um jogo 

complicado para os madeirenses, 
tendo em conta o objetivo dos in- 
sulares, que passa por garantir pre- 
sença no grupo A. A formação de 
Paulo Fidalgo segue na 5) posição 
da tabela classificativa com 53 pon- 
tos, a dois do Águas Santas, pelo  

que uma vitória cimenta a cami- 
nhada. 

Para Bruno Landim, o Águas 
Santas é um adversário difícil mas 
o jogador assegura que a equipa 
vai disputar o jogo por forma a 
assegurar o maior número de pon- 
tos possível. 

"Jogo muito exigente para o Ma- 
deira SAD contra uma equipa com 
muito histórico no andebol por- 
tuguês. Uma equipa bem orienta- 
da, que apresenta excelentes atletas 
e que já realizou resultados muito 
positivos esta época desportiva. 
Estamos com algumas lesões no 
nosso plantel, mas sabemos que 
o importante será jogar andebol 
e lutarmos com as armas que te- 

mos para podermos apresentar 
um bom andebol e tentar disputar 
o resultado até ao fim do jogo. Es- 
tamos num excelente 5Y lugar, 
mas ainda faltam pontos para o 
grupo A. Precisamos dos nossos 
adeptos para fazer um bom espe- 
táculo no Pavilhão", disse. 

JORNADA DUPLA CASEIRA 
No que diz respeito aos femini- 

nos, nota para a jornada dupla do 
Madeira SAD para o grupo A. Hoje 
defronta a Juve Lis, pelas 16h00, 
e amanhã, também pelas 16h00, 
o JAC Alcanena. Já o CS Madeira 
defronta hoje o Alcanena e ama- 
nhã a Juve Lis, pelas 15h00 e 
12h00, respetivamente. 
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Madeira SAD 
aponta ao Grupo A 
Madeirenses defrontam hoje 
o Águas Santas no Funchal, 
com o intuito de vencer e manter 
as aspirações intactas relativamente 
ao Grupo A.  pág. 32 
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FC Porto torna 
a virar-se para a EHF 
Dragões recebem 
esta tarde os dina-
marqueses do 
Holstebro, em jogo 
da quarta jornada 

••• Após a vitória na Luz, 
frente ao Benfica, em jogo da 
25.a jornada do Campeonato 
Nacional, o FC Porto dedica-se 
esta tarde, às 15 horas, no Dra-
gão Caixa, à Taça EHF. Cum-
prirá a quarta jornada da fase 
de grupos, defrontando o 
Holstebro, que venceu, no fim 
de semana passado, na Dina-
marca, por33-31. "Éuma equi-
pa de qualidadee nãotemos de 
nos preocupar com jogadores 
em particular. Nós também 
temos uma ótima equipa e 
podemos bater-nos com qual-
quer adversário, vencemos o 
Magdeburgo com uma exce-
lente exibição e por isso esta-
mos bastante confiantes", diz 
o alemão Djibril Mbengue, 
uma das caras novas do ande-
bol portista. "Temos feito 
muitas viagens nas últimas 
semanas, mas temos um bom 
treinador que nos prepara  

bem para os jogos", continua 
o lateral-direito, referindo-se 
ao facto de os portistas esta-
rem a jogar a cada três/quatro 
dias desde o início de feverei-
ro, o que, pelo menos até ao 
final de março, se vai manter. 
Na liderança do Grupo C da 
EHF, Mbengue sabe que "o 
desafio contra o Holstebro é 
extraordinariamente impor-
tante". Avitória não garante a 
qualificaçãopara os quartosde 
final, mas deixará os portistas 
praticamente nessa fase da 
prova. 

No campeonato, completa-
se a 25.a jornada, hoje comum 
interessante Madeira SAD-
Águas Santas e amanhã como 
Sporting a receber o Belenen-
ses. —RulatnmARAEs 

AGENDA 

lA tll 

FC Porto-Hoktebro 151100 
CAMKON Ai O N ACIONAI 
HOJE 
Avanca•Arsenal 181100 
Madeira 5AD-Águas Santas 161100 
ISMAI-AC Fale 181100 
Fennentões-ABC 18h00 
AMANHA 
Sporting-Belenenses 181100 
Boa Hora-Sp. Horta 161100 

Djibril Mbengue elogia MagnusAnders son 
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A11AO VIVO | Madeira SAD-Águas Santas, sábado às 16h00
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/03/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=84d93e3c

 
2019-03-01 06:06
 
Madeira SAD-Águas Santas a contar para o Nacional de Andebol 1
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Equipa de andebol do Sporting recebida em festa depois de fazer história na Liga dos
Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/03/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3b847842

 
2019-03-02 08:36
 
O Sporting apurou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol, um feito inédito na
história do clube. Na chegada a Lisboa, foram muitos os sportinguistas que quiseram estar presentes e
dar os parabéns à equipa.
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F. C. Porto procura 
abrir caminho para 
os quartos da EHF 

Dragões só sabem vencer na 
Europa e procuram manter bons 
resultados na receção ao Holstebro 

A protagonizar 
uma campanha fantástica 
na Taça EHF, o F. C. Porto 
está cada vez mais próximo 
de assegurar o passaporte 
para os quartos de final da 
competição. Líderes do 
grupo C com seis pontos, 
fruto de três vitórias nas 
primeiras três jornadas, os 
dragões somam mais qua-
tro pontos que os restantes 
opositores: Holstebro (Di-
namarca), Dobrogea Cons-
tanta (Roménia) e Cuenca 
(Espanha). 

Nas próximas duas rondas, 
os azuis e brancos vão jogar 
em casa, pelo que têm tudo 
a favor para garantir o apu-
ramento. O primeiro adver-
sário é o Holstebro, que o F. 
C. Porto derrotou na Dina-
marca, por 33-31, e com 
quem tem novamente en-
contro marcado hoje [15 ho- 

ras, Porto Canal]. "É uma 
equipa de qualidade, mas 
nós também temos uma 
ótima equipa e podemos ri-
valizar com qualquer adver-
sário. Batemos o Magdebur-
go com uma excelente exi-
bição e por isso estamos bas-
tante confiantes", afirmou 
Djibril M'Bengue, lembran-
do o triunfo sobre o colosso 
alemão no play-off, que per-
mitiu aos comandados de 
Magnus Andersson dispu-
tar a fase de grupos. 

Motivação não falta ao F. C. 
Porto. Os dragões não só têm 
dado cartas na Europa, como 
lideram o campeonato nado-
nal, tendo a meio da semana 
ganho ao rival Benfica, na 
Luz. "O jogo foi especial, ga-
nhámos e isso é importante. 
Agora temos de descontrair e 
estar a 100 por cento para o 
Holstebro". •  A.G. 
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OS HERDEROS DO 
LEGADO DE EXITOS 
DE VARIAS GERAÇOES 
Póvoa Andebol recupera o entusiasmo da cidade 
pela modalidade e já movimenta mais de 170 atletas 

José Pedro Gomes 
desporto@jn.pt  

PÓVOA DE VARZIM Fundado 
em 2003 para recuperar a 
forte tradição que o andebol 
teve na cidade, sobretudo  

nas décadas de 1970 e 1980, 
o Póvoa Andebol Clube tem 
vindo a assumir-se como o 
herdeiro de um legado de 
dedicação e êxitos que vá-
rias gerações de poveiros ti-
veram neste desporto, ao  

serviço do Clube Desporti-
vo da Póvoa, que nos anos 
de 1990 extinguiu a secção. 
Seguiu-se, então, um hiato 
de cerca dez anos, até o Pó-
voa de Andebol surgir com 
um projeto, inicialmente tí- 

mido, que abrangia pouco 
mais de 20 atletas, mas que 
em pouco tempo explodiu 
em dimensão e resultados, 
abrangendo, agora, mais de 
170 praticantes, desde os es-
calões mini até à equipa sé-
nior, que milita na 2.a Divi-
são Nacional. 

FORTE RECRUTAMENTO 
A atual Direção, que assu-
miu os destinos do clube em 
2012, foi reativando a pai-
xão dos poveiros pela moda-
lidade, cativando não só os 
familiares de ex-pratican-
tes, mas, também, imple-
mentando uma forte políti-
ca de promoção nas escolas. 

"O nosso objetivo princi-
pal foi evoluir em quantida-
de mas também em qualida-
de, e a aposta na formação 
tem sido um sucesso. De 
mês para mês, chegam-nos 
novos atletas, não só da ci- 

dade, como também das fre-
guesias, e até do concelho 
vizinho de Vila do Conde", 
explica, ao JN, o coordena-
dor técnico Jorge Castro Lo-
pes, que mesmo reconhe-
cendo que os espaços de 
treino já começam a ser exí-
guos para tanta atividade, 
garantiu que o recrutamen-
to não vai abrandar. 
"Como promotores do 

desporto o nosso papel é 
também educar para que es-
tes jovens, além da prática 
desportiva, sejam bons ci-
dadãos. Por isso, vamos con-
tinuar a receber de braços 
abertos todos os que nos 
procuram", adianta. 

Com o crescimento expo-
nencial dos últimos anos, a 
Direção do Póvoa Andebol 
teve de ir readaptando toda 
a estrutura, e além do apoio 
da autarquia, conseguiu 
sustentá-la com recurso a 

Póvoa Andebol Clube 
nasceu em 2003 e pauta-se 
por formar jogadores 
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alguma imaginação. "Ten-
tamos não circunscrever a 
atividade do clube ao que se 
passa apenas no pavilhão. 
Fazemos concertos com 
músicos de referência, jan-
tares, galas, e até teatros in-
fantis em que convidamos 
os filhos dos colaboradores 
das empresas que nos 
apoiam", revela José Perei-
ra, presidente do Póvoa An-
debol Clube, que reconhe-
cendo a importância dos 
êxitos da equipa sénior, que 
está a um passo de se quali-
ficar para a final four da Taça 
de Portugal de andebol, não 
vai abdicar da principal mis-
são. "Seremos sempre um 
clube formador, que trans-
mite os valores do desporto 
e da cidadania, fazendo por 
merecer a confiança dos 
pais que nos confiam os 
tempos livres dos seus fi-
lhos", garante o dirigente. • 

PÓVOA ANDEBOL 
CLUBE 

Fundação: 10 de janeiro de 
2003 
Sócios: 620 
Atletas na formação: 170 
Palmarás: campeão 
nacional de juvenis 
(2017/18), campeão regional 
de juvenis (2008/09 e 
2016/17) 
Treinos: de segunda-feira a 
sábado 
Horários: das 18.15 às 23 
horas 
Mensalidade: de 12 a 15 
euros 

Jorge Castro 
Lopes é o 
coordenador 
técnico 
do Póvoa 
Andebol 
Clube, 
presidido 
por José 
Pereira 

) 
Pais e filhos 

Sandra Santos 
37 anos /doméstica 

"Este clube é uma 
família. O meu filho, 
que não praticava 
desporto, desde que 
entrou no andebol 
desenvolveu-se muito" 

Ângelo Lima 
43 anos / gestor comercial 

"Também joguei 
andebol e fiquei 
muito feliz pelo meu 
filho ter seguido o 
meu gosto num clube 
com união e ambição" 

Paulo Rosa 
52 anos /serralheiro mecânico 

"Além dos atletas, 
também os pais fazem 
parte deste projeto. 
Acompanhamos as 
equipas, o que nos faz 
ter uma grande ligação" 

Carmo Parreira 
54 anos/contabilista 

"Há uma 
camaradagem entre 
eles que me fascina. 
Todos se ajudam nas 
dificuldades, e isso é 
visível na forma como 
depois jogam" 

João Cardoso 
16 anos 

"Somos mais do que 
colegas de equipas, 
somos amigos e isso 
reflete-se muito na 
nossa prestação nos 
jogos" 

Pedro Magalhães 
3 anos 

"Forma-se uma 
grande amizade e 
união entre todos, e 
há uma grande 
cumplicidade entre 
todos os escalões" 

Vasco Teixeira 
13 anos 

"Adoro vir treinar, até 
para desanuviar da 
escola. Divertimo-nos 
imenso e partilhamos 
o sonho de chegarmos 
à equipa sénior" 

João Almeida 
ro anos 

"Ganhei amigos desde 
que vim para cá e 
divirto-me quando 
venho para os treinos. 
Há uma proximidade 
e estamos sempre 
aprender" 
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VÍDEO: ambiente fantástico no aeroporto para receber o andebol do Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/03/2019

Meio: Mais Futebol Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=168098a8

 
2019-03-01T11:59:00.000
 
Equipa leonina fez história, ao tornar-se na primeira equipa portuguesa a chegar a esta fase da prova
no atual formato
 
Uma receção em grande! Foi este o ambiente dedicado pelos adeptos do Sporting aos jogadores da
equipa de andebol em pleno Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa
 
Já perto da meia-noite eram muitas as dezenas de pessoas que aglomese ravam na zona de
chegadas. Tudo com um objetivo: prestar homenagem à equipa que conseguiu nesta quinta-feira um
apuramento histórico para os oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol.
 
Veja o vídeo:
 
É este o ambiente que espera a nossa equipa de #AndebolSCP no aeroporto de Lisboa!
 
1/8 Final da @ehfcl #SempreJuntos pic.twitter.com/osfAOWSurr
 
- Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) March 1, 2019
 
Redação Maisfutebol
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VÍDEO: ambiente fantástico no aeroporto para receber o andebol do Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/03/2019

Meio: Mais Futebol Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e09fd460

 
2019-03-01T11:59:00.000
 
Equipa leonina fez história, ao tornar-se na primeira equipa portuguesa a chegar a esta fase da prova
no atual formato
 
Uma receção em grande! Foi este o ambiente dedicado pelos adeptos do Sporting aos jogadores da
equipa de andebol em pleno Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa
 
Já perto da meia-noite eram muitas as dezenas de pessoas que aglomese ravam na zona de
chegadas. Tudo com um objetivo: prestar homenagem à equipa que conseguiu nesta quinta-feira um
apuramento histórico para os oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol.
 
Veja o vídeo:
 
Redação Maisfutebol
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RECEÇÃO. Leões felicitados pelos adeptos na chegada a Lisboa 

Sporting recebido em festa 
joga amanhã em casa 
Si O Sporting recebe amanhã o 
Belenenses na 29 jornada do 
campeonato, depois de uma bem 
sucedida jornada europeia na 
Roménia, que selou a passagem 
aos oitavos-de-final da Liga dos 
Campeões. Os leões chegaram 
ontema Lisboa, já muito perto da 
meia-noite, e foram recebidos 
em festa no areporto. 

O jogo de amanhã será, de res - 
to, de grande importância para a 
formação do Restelo, à procura 
de um lugar no Grhpo A (seis pri-
melros) . "Até ao lavar dos cestos 
será vindima e nós sabemos que 
será muito difícil, mas... Não de-
sistimos! Contem connosco com 
o som de fundo da banda sonora 
de 'Missão Impossível', brin- 

ANDEBOL 

25.* jornada 

MADEIRA SAD 16hoo À. SANTAS 

AVANCA 18hoo ARSENAL 

MAIA ISMAI 18ho0 AC FAFE 

FERMENTÕES 18hoo ABC 

SPORTING ama nhã BELENENSES 

BOA HORA am a n hã SP. HORTA 

BENFICA 25-27 FC PORTO 

cou o técnico João Florêncio. 
Entretanto, o FC Porto, depois 

da vitória na Luz, foca-se agora 
na Europa, recebendo hoje o TTH 
Holstebro, na jornada do Gru-
po C da Taça EHF. Há uma sema-
na, na Dinamarca, os dragões 
venceram, liderando isolados a 
poule com 6 pontos. o 
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Equipa de andebol do Sporting recebida em festa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/03/2019

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=92a5bbab

 
00:39
 
Um dia depois do apuramento histórico para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões de andebol, o
plantel do Sporting foi recebido em euforia no Aeroporto de Lisboa. (Fotos: Vítor Chi)
 
Um dia depois do apuramento histórico para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões de andebol, o
plantel do Sporting foi recebido em euforia no Aeroporto de Lisboa. (Fotos: Vítor Chi)
 
Equipa de andebol do Sporting recebida em festa
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Leão histórico 
no andebol 
O Sporting garantiu, na quinta-
-feira, o apuramento para os oi-
tavos-de-final da Liga dos Cam-
peões de andebol, tornando-se a 
primeira equipa portuguesa a 
atingir esta fase desde que foi im-
plementado o novo formato na 
competição. A equipa leonina 
derrotou o Dínamo de Bucares-
te, na segunda mão, disputada 
em Bucareste, por 27-26. depois 
de ter vencido, na semana passa-
da, por 32-31, no pavilhão João 
Rocha, em Lisboa. «Que orgulho 
nesta equipa», disse Carlos 
Ruesga, jogador dos leões. 
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