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O ANDEBOL.23 vitórias em 23 jogos.
Barcelona sagrou-se campeão mais
rápido da história da liga espanhola,
ao vencer o Guadalajara, 40-24, com
1 golo do português Gilberto Duarte.
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Leões querem aproveitar ao máximo a oportunidade de defrontar um gigante europeu

LIGA DOS CAMPEÕES
-> Oitavos de final -, 1.' mão -) Amanhã
SPORTING (POR)- T. Veszprém HC (Hun) 17.00 h

Pavilhão João Rocha, em Lisboa

r

TAÇA EHF
-, Grupo C -, 5.' Jornada -, Hoje

HD5 Constanta (Rom)-TTH Holstebro (Din) 16.00 h
City Hall em Constanta, Roménia
4 Amanhã
Lberhank Cuenca (Esp) - FC PORTO (POR) 1L00 h
Polidesportivo el Sargal, em Cuenca, Espanha

CHALLENGE CUP MASC.
-> Quartos de final -,1.' mão -, Amanhã
16.00 h

MADEIRA SAD - Dicken (Fin)

Pavilhão do Funchal, na Madeira

u

T

ANDEBOL 1
-> Grupo B -> 1.' Jornada -> Hoje

ABC - Boa Hora
CCR Fermentões -SC Horta
Ismai - AC Fafe
Arsenal C. Devesa - A. Avanca

17.30 h
18.00 h
19.00 h
21.00 h

Desfrutar e até surpreender
Domingo europeu para três equipas portuguesas o Sporting recebe
colossos húngaros e Madeira SAD finlandeses o FC Porto em Espanha
ror

INÊS BASTOS

de casa a rebentar pelas
costuras que o Sporting
dá, amanhã, continuidade ao histórico e inédito
percurso na mais importante prova europeia de clubes, ao
receber o colosso húngaro Telekom
Veszprém HC na 1.a mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.
«Eles são favoritos, nós temos
de desfrutar do momento, com a
noção de que vamos defrontar uma
das equipas mais fortes da Europa.
Mas também temos de encarar isto
como um prémio, para nós, jogadores, mas sobretudo para os nos-

E

sos adeptos», aconselha o central
leonino Carlos Ruesga via site do
clube: «Vamos fazer o melhor possível e quem sabe se não teremos

as nossas chances. No desporto
tudo pode acontecer. As realidades entre as duas equipas são distintas, mas nós sabemos que se fizermos bom trabalho teremos
algumas hipóteses.» Também
amanhã, mas ainda antes do almoço (11 horas), o FC Porto reata
a luta na fase de grupos da Taça
EHF a jogar, em Espanha, a S.ª e
penúltima jornada com o Cuenca,
batido na 1.a volta por 37-26. Novo
êxito dos dragões vale liderança
isolada do Grupo C e, desde logo,
lugar nos quartos-de-final: «Que-

remos, já este fim de semana, assegurar o 1.2 lugar com uma boa vitória em Cuenca. É ambicioso dizer que queremos ganhar, mas
porque não sonhar com isso? Vamos lutar para ganhar a competição também», assegura o ponta-esquerda azul e branco Diogo
Branquinho. A iniciar os quartos de
final da Taça Challenge masculina
está, por seu lado, o Madeira SAD
que, também amanhã (16 h) recebe o Dicken, estreante na Europa e vice-campeão da Finlândia.
«Vamos tentar aproveitar o fator
casa e expor em prática o nosso
jogo ofensivo e velocidade. Tentar
ir ao nosso limite», antecipa o pivot madeirense Rubén Sousa.

Karabatic joga
frente a Portugal
O »0 selecionador francês Didier
Dinart já anunciou os convocados
para o duplo confronto com Portugal,
a realizar a 11 de abril, em Guimarães,
e a 14 em Estrasburgo. Os guarda-redes Wesley Pardin e Robin
Cantegrel, este último companheiro
de equipa do português João Moniz
no Pontault, estão entre os eleitos
para os duelos de apuramento para o
Europeu, aos quais vai estar de
regresso Nikola Karabatic (PSG), um
dos melhores jogadores do mundo, e
Michael Guigou, do Montpellier. Na
convocatória constam ainda figuras
como Romain Lagarde, Luc Abalo, o
Luka Karabatic, Melvyn Richardson e
Thimoteu N'Guessan. CID RAMOS
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“Temos a obrigação de vencer
todos os jogos no Grupo B”

+ grupo B

DISPUTAR O TÍTULO de campeão era o objectivo da equipa do ABC/UMinho mas a classificação não
o permitiu. A disputar a manutenção, o técnico Jorge Rito afirma que é obrigatório vencer todos os jogos.
ANDEBOL

| Telmo Martins |

Falhado o principal objectivo da
temporada, lutar pelo título de
campeã, a equipa do ABC inícia
hoje a segunda fase do campeonato, onde vai disputar a continuidade na I Divisão. O primeiro
adversário é o Boa-Hora, num
jogo com início às 17.30 horas.
Apesar da desilusão, Jorge Rito, acredita que o facto de estar
no Grupo B vai permitir tomar
opções que seriam impensáveis
na luta pelo título.
“Estamos nesta situação, a disputar o Grupo B, por culpa própria, assumimos isso. E temos
que tentar encontrar nesta fase
algumas oportunidades para fazermos coisas que provavelmente não conseguiríamos fazer no
Grupo A. Vamos colocar como
objectivo vencer todos os jogos”, adiantou o técnico.
Apesar da ambição em somar
três pontos em todos os jogos e
acabar no primeiro lugar do
Grupo B, Jorge Rito, alerta para
a qualidade dos adversários.
“Queremos ganhar sempre mas
isso não quer dizer que todos os
jogos vão ser fáceis. Há equipas

Jogam-se hoje todos os
jogos da primeira jornada
do Grupo B da fase final de
andebol, com quatro equipas minhotas em destaque:
ABC/UMinho - Boa Hora
Fermentões - Sp. Horta
Maia/ISMAI - AC Fafe
A. Devesa - Avanca

DR

lll
“Relativamente ao campeonato não há praticamente
mais nada a conquistar, a
não ser recuperar a nossa
honra, e é isso que tenho a
certeza que vamos fazer.
Dignificar ao máximo a
camisola e prometer aos
adeptos que em cada jogo
vamos dar o nosso máximo.
Independentemente do
nome do adversário que
tivermos pela frente a nossa
motivação vai ter que ser
muito forte”

Ainda assim, Francisco Silva
reconheceu alguma frustração,
uma vez que não esperava “de
maneira nenhuma jogar no Grupo B.” Apesar disso, o jovem garante uma equipa “a esforça-se e
a treinar bem, com um bom ambiente no balneário.”

Relativamente ao adversário de
hoje, o atleta considera que vai
ser um jogo complicado, frente a
uma equipa que está a realizar
um ótimo campeonato.
“O Boa-Hora é uma equipa
com valor que está a mostrar que
merece a I Divisão”, rematou.

Jorge Rito

Jorge Rito e Francisco Silva não escondem a frustração de estar no Grupo B e pretendem vencer todos os jogos

neste grupo com muito valor”,
analisou.
Um dos objectivos da equipa
nesta fase é também preparar a
próxima temporada. Nesse sentido, jogadores como Francisco
Silva, poderão ter mais oportunidades de jogar.

“Como estamos no Grupo B
vou jogar mais e mostrar à equipa técnica que posso ser uma
mais valia para o futuro. Vai-nos
ser permitido explorar outras
maneiras de jogar, outras posições e isso vai ser importante”,
referiu o jovem de 19 anos.
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ABC inicia hoje a sua participação no grupo b, frente ao boa hora, às 17h30

António Silva

«Queremos recuperar
a nossa honra»

Jorge Rito e Francisco Silva

Luís Filipe Silva

ABC começa hoje
uma nova etapa da
vida. A receção ao
Boa Hora, agendada para hoje, às 17h30,
conta para a 1.ª jornada
do grupo B e pela primeira vez os academistas viram-se arredados
do grupo A, mas nem tudo é negativo.
Jorge Rito vê este momento «como uma oportunidade para testar novas
opções» e fala também
na necessidade de recu-

o

perar a honra perdida no
campeonato.
«Estamos nesta situação, a disputar o grupo
B, por culpa própria. Assumimos isso. Agora, teremos que encarar esta
fase como um novo desafio para o que falta desta
época desportiva e tentar
encontrar neste campeonato do grupo B algumas
oportunidades para fazermos algumas coisas que
não conseguíamos fazer
no grupo A», começou
por dizer.
Para o técnico dos aca-

33-22, e Rito quer, no mínimo repetir o feito.
«Não deverá haver
muitas diferenças em relação ao último jogo que
realizámos, há cerca de
uma semana e meia. Temos bem presentes assuntos relacionados com
a organização da equipa
do Boa Hora e estamos a
trabalhar sobre isso e espero repetir no mínimo
o último jogo.
Relativamente ao campeonato, queremos recuperar a nossa honra e
dignificar ao máximo a
camisola do ABC e é isso que vamos fazer. Prometemos aos adeptos que
iremos dar o nosso máximo a cada jogo. Temos
que arranjar motivação a
cada jogo», frisou.

demistas, «o ABC tem a
obrigação de vencer todos os jogos do grupo B»
e traça como objetivo terminar em primeiro lugar
esta fase.
«Isso não quer dizer
que os jogos serão fáceis, porque há equipas
do grupo B que são dificéis. Não nos resta outro
objetivo que não seja este», sublinhou.
O ABC fechou a primeira fase precisamente frente ao Boa Hora no
Pavilhão Flávio Sá Leite, jogo que venceu por

Lateral do ABC, Francisco silva

«Vamos superar isto»
jovem lateral do
ABC, Francisco Silva, disse ontem que
a equipa «está a esforçar-se ao máximo»
para superar a queda no
grupo B. «Não estamos a
passar por um momento
bom e não gosto de estar

o

associado a esta história.
Mas a equipa está a esforçar-se ao máximo para superar isto», disse.
Mas este momento é
também considerado pelo jogador como «uma boa
oportunidade» para somar
mais minutos.

«Vou jogar com mais
regularidade e mostrar o
meu valor à equipa técnica. Ao explorar outras
maneiras de jogar e outras posições estamos a
pensar na próxima temporada», sublinhou o jovem jogador.
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andebol: Grupo B

Arsenal recebe Avanca
O Arsenal da Devesa inicia a sua participação
no Grupo B do Campeonato de Andebol 1 hoje, às 21h00, frente ao Avanca, no pavilhão Flávio Sá Leite.
Os jogos para hoje, relativos à 1.ª jornada: ABC-Boa Hora (17h30), Fermentões-Sp. Horta (18h00),
Maia/ISMAI-AC Fafe (19h00) e Arsenal-Avanca
(21h00).
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Hoje
CAMP£ Ut.4TO MAGOBIAL
Grupol3- 1.. jornada
Fase Final
ABC-Boa Hora
17h30, Pav. FtávioSá Leite
DuarteSantos/Ricardo Fonseca
Ferment6es-Sp. Horta
18h00, Pav. Mun. Arq. F. Ttivora
Fernando Costa/Diogo Teixeira
ISMAI-AC Faie
19h00, Pav. Mun. Pedrouços
Mário CoutInho/RamIro Silva
ArsenalDevesa-Avanca
21h00, Pav. Flávio Sá Leite
Daniel Martins/Roberto Martins
Amanhã
LIDA DOS CAIAPIEOES 1/8 final-1.. mão
SPortingi-VeszPrént5Pordhlinf
17h00, Pavilhão João Rocha
Donas Eflasson/Anton Palsson
F.F.5
Grupo C/5.1omada
Cuenca-FC PortoPorto Canal
11h00. Espanha
Georgl Doychinov/Yullan Goretsov (Bui)

BASQUETEBOL
Hoje
Grupo A
1.1omada
Benflca-Terceira Basket
BTV
15h00, Pav.F.delidade
C. Santos/J. Abreu/P. Mala
Grupo 8
1.1ornada
Imortal-Esguelra
16h00, Pav. Desp. Albufeira
P.Coelho[S. Teixeira/P. Cunha
Iffiabum-Gallitos Barreiro
18h00, Pav. Cap. Adriano Nordeste
P. Marque s/13. AlvarInhas/13.01iveira
Amanhã
Grupo A
tiomada
Olivekense-Ovarense
RTP2
14h15, Pav. Dr. Salvador Machado
F. Rocha/P. Lourenço/A. Pereira
FCPortO-LusitantaPorto Canal
15h00, Dragão Caixa
S.511van.Gouveiart Perdigão

HÓQUEI EM PATINS
Hoje
LIGA Eurroana
1/4
mão
011veirense-Benlka
17h30, Pav Dr Salvador Machado
Luca MollL/Claudio Ferram (Ita)
Forte Dei Marml-FC Porto
Porto Canal
20h00. 11-,Ma
Ihigo Ldpez Leiton/Miguel Diaz (Esp)
Lodl-Sportlny
20h00. Itália
Ruben Fernandez/Alberto Veiga (Esp)
C.n.I.IPEONATO NACIONAL 21.1omada
Valonno-Paço de Arcos
18h30, Pav Mun. Valongo
J. Pinto/P. Femandes/C. Leite
HC Turquel-Juventude Viana
21h00, Pav HC Turquel
J. Teixeira/R Arneida/A- PerJa
Barcelos-Sp.Tomar
21h30, Pav. Mun. Barcelos
P.5ilva/lPinto,,P. Rainha

RÂGUEBI
Hoje
rittt.
" BY
TT.ZOPHY
Portugal-RepúblicaCheca
15h00.C.D.Caidas Rainha Campo A
T.Trai ni nif F. H ourquet /M. Simon (Fra)

vomisot,
Hoje
CIONAL
2..fase
1/2 finais-1flogo
Divisão Elite
VoleiTV
Sp.Espinho-SPorting
17h00, Nave Desportiva de Espinho
Pedro Pinto/Pedro Gonçalves
iR
APURAMQX TAX
1.° jogo
Ac.5. Maimde-Esmoriz
15h00, Pav. Eot ardo Soares
Riu C arva I ho/H 'go ()Wesra
2.1ornada
Castelo da Mais-Ac. Espinho
17h00. Pau. C. klaia GC
Jose Caramez/Paulo Gaviria
ClubeK-VCVlana
14h00, Como, Desp. Laranjeiras
Sérgio Pereira/ Bruno Noronha
Amanhã
DiVISILO í :
1/2 finaisl./ogo
Fonte
17h00. Como. Desp. Vitorino Nemésio
Ricardo Ferreim/Carlos Correia
5É01E
71M-05
2.1omada
Caldas-Leixões
17h00, Nave llídio Ramos
Raquel Portela/Pedro Pinto
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, FRANÇAVEM
NAMAXIMAFORÇA
A França, que venceu os seus
dois primeiros jogos no
apuramento para o Europeu
de 2020, tal como Portugal,
vai apresentar-se na máxima
força em Guimarães, a 11 de
abril, e em Estrasburgo, três
dias depois. "É a equipa da
fase final do Mundial, exceto
Cyril Dumoulin, que está
lesionado", disse o selecionador Didier Dinart, que
chamou o guardião Robin
Cantegrel, do Pontault.

CONVIMOS
Guarda-redes.
Robin Cantegrel (Pontault),
Vincent Gérard (Montpellier) e
Wesley Pardin ( Pays d'Aix).
Mathieu Grebille (Montpellier),
Michaël Guigou (Montpellier),
Luc Abalo (PSG) e Valentin Porte
(Montpellier).

Kentin Mahé (Veszprem) e
Melvyn Richardson (Montpellier)
Nikola Karabatic (PSG), Romain
Lagarde (Nantes), Timothey
N'Guessan (Barcelona), Adrien
Dipanda (St-Raphaël), Dika Mem
(Barcelona) e Nedim Remiti (PSG).
•
Ludovic Fabregas (Barcelona),
Luka Karabatic (PSG) e Cédric
Sorhaindo (Barcelona).
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FC Porto pode passar já hoje

••• O FC Porto joga amanhã
em Cuenca (11h00, Porto Canal), sabendo que um empate
lhe garante a vitória no Grupo
C e os quartos de final da Taça
EHF, mas a equipa de Magnus
Andersson pode festejar esse

êxito já hoje, caso os dinamarqueses do Holstebropontuem
na Roménia, com oConstanta;
ambas as equipas estão obrigadas a vencer para acalentar esperanças de apuramento. A
passagem à eliminatória que
decide a presença na Final-4, a
jogar em Kiel (Alemanha) será
inédita para os porristas, pois
só o Sporting, que amanhã recebe o Vészprem para a Liga
dos Campeões, atingiu os
"quartos" em 2014. Os leões,

no entanto, passaram em segundos do grupo, sendo afastados pelos húngaros do Pick
Szeged, que venceriam a prova. Tendo 8 pontos em quatro
jornadas, os porristas já só podem ser igualados pelo Constanta (4) nas duas rondas que
faltam, estando Holstebro e
Cuenca, ambos com dois pontos, fora de alcance. Tendo ganho na Roménia por seis golos
(29-35), a passagem é realmente uma formalidade.

Ganhando o
grupo, o
FC Porto
terá sérias
hipóteses
de ser a
primeira
equipa lusa
na Final-4
da Taça EHF

van DelVal/ Gld'allmaem

Se o Holstebro
pontuar na Roménia,
dragões jogarão em
Cuenca como vencedores do Grupo C

Branquinho ajudou a golear o Cuenca
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GILBERTO DUARTE
CAMPEÃO EM TEMPO RECORDE
Com uma vitória por 40-24, sobre o Guadalajara, o Barcelona revalidou o título espanhol
de andebol a sete jornadas do fim -um recorde
-de uma Liga Asobal em que venceu todos os
23 jogos disputados. Gilberto Duarte marcou
um golo e, depois de vários títulos em
Portugal, sagrou-se campeão espanhol depois
de já ter conquistado o mundial de clubes.
Falta a Liga dos Campeões, na qual está nos
quartos de final.
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Leões têm
jogo de sonho
na Liga dos
Campeões
A realizar uma
campanha de alto nível na
Liga dos Campeões, o Sporting recebe o Veszprém, da
Hungria, na primeira mão
dos oitavos de final. A partida tem gerado enorme expectativa entre jogadores e
adeptos, pelo que a lotação
está esgotada. O treinador
Hugo Canela (foto) está
confiante, apesar de o objetivo ser o campeonato.
"Ser campeão é a prioridade, até porque só vai à Liga
dos Campeões quem é campeão. Receber o Veszprém é
um jogo de sonho e vamos,
sem medo, à luta para cima
deles", afirmou. • A.G.

Página 10

A11

ID: 79668546

23-03-2019

Meio: Imprensa

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,71 x 6,32 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Gilberto Duarte sagra-se
campeão pelo Barcelona
a O internacional Gilberto Duarte marcou um golo e sagrou-se campeão de Espanha pelo Barcelona, que somou ontem o
nono título seguido, após vencer (40-24) o
Guadalajara no Palau Blaugrana.
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Desporto na TV
PORTUGAL X REPÚBLICA CHECA
Mb., 15h, Sport Tv5

HOLANDA
X ALEMANHA

A seleção portuguesa de râguebi defronta
a República Checa no penúltimo jogo do
Rugby Europe Trophy. Portugal, que está
cada vez mais perto do título, visita a Lituânia na última jornada, a 6 de abril.

Dom., 19h45, Sport Tv1
1111
,
Depois das ausências do
Euro2016 e do Mundia12018,
a Holanda quer começar uma nova era nesta
fase de qualificação para o Euro2020.

SPORTING
E VESZPRÉM
Dom., 17h, Sporting TV

PORTUGAL E SÉRVIA
Seg., 19h45, RTP1

•3

O Sporting recebe os
húngaros do Telekom
Veszprém, em jogo da primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões de Andebol.

Depois da recepção à Ucrânia, Portugal defronta a Sérvia, também no Estádio da Luz,
na segunda jornada do grupo B na fase de
qualificação para o Campeonato da Europa
de 2020.

FRANÇA X ISLÂNDIA
Seg., 19h45, Sport Tv2

MALTA
X ESPANHA

A sleção francesa, campeã do mundo em título, defronta a Islândia no Grupo H em
jogo a contar para a fase de qualificação do
Campeonato da Europa 2020, prova em que
foram fmalistas vencidos na última edição.

Ter., 19h45,
Sport Tv3
Jogo entre Malta e Espanha referente ao grupo F na fase de qualificação para o Europeu 2020.
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