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Andebol: Liga dos Campeões
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=672bf581-8f77-484f-aa409a204afaa7b7&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
O Sporting está nos oitavos de final da Liga dos Campeões em andebol. É um feito inédito nesta
modalidade.
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-03-01 08:18
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Liga dos Campeões de Andebol
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=35d81634-d987-4d79-b02bbc0b89c2c935&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
Noite histórica para o andebol português. O Sporting conseguiu ontem à noite uma qualificação inédita
para os oitavos de final da Liga dos Campeões.
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Andebol: Liga dos Campeões
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e8dbd0ad-90fe-4636-98a83115304f5198&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
O Sporting está nos oitavos de final da Liga dos Campeões. É um feito inédito no andebol português.
Venceu o Dínamo de Bucareste.
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2019-02-28 00:43
RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-03-01 07:25
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ANDEBOL
Sub-17 femininas no Euro
Portugal já conhece os adversários
para o Europeu de sub-17 feminino,
que decorre de 1 ali de agosto, na
Eslovénia. O sorteio ditou que a
Seleção Nacional, comandada pela
ex-internacional portuguesa Ana
Seabra, defrontará Alemanha,
Dinamarca e Montenegro no Grupo C.
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SPORTING CP

LIGA CAMPEÕES - 'PLAY-OFF' ACESSO 1/8 FINAL - 2: MÃO

Pavilhão do Dínamo de Bucareste (Roménia)

DÍNAMO BUCARESTE •

SPORTING

TIAGO
ROCHA

15 INTEARZALO
Saeid Heidarirad (GR)
Aljosa Cudic (GR)

sporting

Hugo Descat (2,1 de 7m)
Kamel Alouini (4)

Edmilson Araújo (1)
Carlos Ruesga (5)

Dan Savenco
Andras Szasz (6)

Frankis Carol (7)
Tiago Rocha (5,1 de 7m)

Vitaly Komogorov (3)
Seyed Ghalehmirz (1)

Valentin Ghionea (3)
Ivan Nikcevic (1)

Razvan Gavriloaia (6)
Amine Bannour (2)

Bosko Bjelanovic
Pedro Valdés (1)

Ante Kuduz (1)
Andre Negru (1)

Pedro Solha (2)
Matevz Skok (GR)

Ciprian Sandru
Muhamed Zulfic

Fábio Chiuffa (2)
Carlos Carneiro

Florin Acatrinei
Makrem Missaoui (GR)
Stefan Grigoras (GR)

Gonçalo Grácio
Luís Frade
Manuel Gaspar (GR)

SEBASTIAN BOTA

ACREDITAR ATE AO FIM

416

Acreditámos até ao fim que
podíamos vencer a qualificação. Não
estivemos bem na 1.a parte, mas na 2.a
começámos muito bem. Fizemos
história no clube e no país. Agora
queremos celebrar. O pavilhão esteve
incrível, com uma atmosfera incrível,
tal como com os nosso adeptos.

HUGO CANELA

ÁRBITROS
Vaidas Mazeika e Mindaugas Gatelis (Lituânia)

BOSKO
BJELANOVIC
sporting

ANDEBOL

s
MOTIVO EXTRA

Por

MIGUEL CANDEIAS

£04 É por estes encontros e
ITÓRIA do bloco central!
Com o acerto defensivo
na 2.a parte que perturbou
e baralhou o ataque romeno, a brilhante exibição de Skok na baliza, após ter tido
que substituir o lesionado Aljosa
Cudic antes do intervalo, e a vital
explosão ofensiva de Carlos Ruesga (5 golos), o qual ajudou a libertar a vigilância sobre o inconformado Frankis Carol (7), o Sporting
foi a Bucareste bater o Dínamo por
27-26 e garantir uma histórica e
inédita qualificação para os oitavos
de final da Liga dos Campeões por
parte de um clube português.
No domingo, em Lisboa, os leões
já haviam ganho a 1.a mão do play -offpor 32-31. Ficam agora à espera de conhecer o próximo adversário, que será o 2.2 classificado do
Grupo A. Posição a ser decidida
entre os húngaros do Veszprém e os
macedónios do Vardar, ambos superpotências da modalidade.
A equipa de Hugo Canela, na qual
há ainda a destacar a boa contribuição de Fábio Rocha (2) no final do
2.2 tempo, não se perturbou com
as muitas dificuldades encontradas

V

A festa final
dos leões
no pavilhão
do Dínamo
de Bucareste

SPORTING
entre os 16 melhores
Leões voltam a bater Dínamo de Bucareste e fazem história ao chegar
aos oitavos de final da Liga dos Campeões o Ruesga foi revolucionário
nal.a parte, onde, além de sentirem
o peso e dureza da defesa contrária,
falharam demasiadas finalizações
aos 6 metros, assim como dois livres
de 7 metros, face a um guarda-redes Saeid Heidarirad, capaz de parar quase tudo.
Depois de liderarem por 5-3, os
bicampeões nacionais abanaram
quando em inferioridade numérica sofreram um parcial de 4-0
(5-7) aos 15 minutos. Na ponta di-

reita Ghionea (3) impediu que o
fosso alargasse, mas as coisas estiveram malparadas quando, em 5
minutos, o Dínamo voltou a construir uma série de 4-1 até à ida
para o balneário (15-11).
No regresso tudo foi diferente.
Ruesga assinou três dos quatro golos do Sporting em 5.50 minutos
(16-15) e a qualificação voltou a
ser realidade. A defesa lusa fechara espaços na zona central e tor-

«Não sei se isto faz sentido...»
Hugo Canela diz que o vai dizendo várias vezes bem alto e beliscando-se para acreditar no feito
«Sempre dissemos que seria um
jogo de 120 minutos. Aquilo que, de
mau e bom, acontecera na 1. a mão
já nada poderíamos fazer. Mas sabíamos que não venceríamos a eliminatória em Lisboa. Tínhamos de
vir aqui fazer o nosso trabalho»,
começou por referir o treinador
Hugo Canela na conferência.
«Imaginamos sempre o melhor

momentos que jogamos. Ninguém
quer ver o pavilhão vazio e um
ambiente destes, hostil mas com fair
play, é motivo extra para ganhar e
fazer história na modalidade em
Portugal. Viemos focados em passar.

e quando acreditamos no nosso
trabalho e temos boas pessoas ao
lado, cremos que as coisas vão
acontecer. Hoje [ontem] passou-se isso. Não sei o que dizer... Estamos nos 1/ 8 de final da Liga dos
Campeões e devemos jogar contra
o Veszprém ou o Vardar. Não sei
se isto faz algum sentido, mas vou
dizendo-o várias vezes alto e beliscando-me para acreditar que é
verdade porque figurar entre as 16
melhores equipas do mundo — a
Champions League é o melhor

nou-se mais expedita, o que provocou falhas técnicas dos donos
da casa e que estes sofressem ataques rápidos que até então não havia tido com que se preocupar.
Quando a cinco minutos do fim,
após cinco igualdades, os verdes e
barcos assumiram definitivamente a liderança (26-25) há muito que
havia sugado o ar aos fervorosos fãs
locais que lotavam o pavilhão. Era
o princípio do fim...

- A figura

CARLOS
RUESGA
(SPORTING)

Mais do que os cinco golos que
marcou na 2.a parte, três deles consecutivos nos 5.15m iniciais, a versatilidade de remate do central espanhol abriu espaços na defesa romena
para que outros também concretizassem e deu ânimo e força ao decisivo esforço defensivo em que o
Sporting passara a apostar.

Veszprém ou Vardar nos oitavos
3 Leões vão defrontar húngaros
ou macedónios; jogos com colosso são no final de março

Hugo Canela volta a fazer história nos leões

campeonato do mundo — diz muito do Sporting. É um clube que nos
tem apoiado imenso e dado todas
as condições para trabalharmos.»

O Sporting vai defrontar nos oitavos de final o segundo classificado do Grupo A, o Veszprém, da
Hungria, ou o Vardar, da Macedónia. Quando falta uma jornada para
o final do grupo liderado pelo Barcelona, os húngaros têm vantagem de um ponto: 18 contra 17.
O Veszprém desloca-se à Polónia para defrontar o Kielce (4.2,

com 14 pontos), enquanto o Vardar recebe o Montpellier (os franceses, campeões em título, estão
no 6.2 lugar, com sete pontos).
Veszprém, vice-campeão europeu em 2014/2015 e 2015/2016,
e Vardar, campeão em 2016 /2017,
são dois colossos da modalidade,
pelo que se esperam muitas dificuldades para os leões. A 1.a mão será
no Pavilhão João Rocha, em data
ainda a designar (20 a 24 de março). O jogo decisivo será na semana seguinte (27 a 30 de março).
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Andebol

QUALIFICAÇÃO
HISTÓRICA
r
Sporting é a primeira equipa
portuguesa a apurar-se
para os oitavos da Champlons

1

CENTRAL RENOVA ATÉ 2023
BLINDADO POR €100 MILHÕES

CLAUSULA
DE FERRO
Terceiro jogador do plantei protegido com três dígitos,
depois de Gedson e João Félix

0 SONHO COMANDA A VIDA. AQUI ESTOU
FC PORTO ® BENFICA
Amenhi, és20.30 h

FC porto

SELECIONADOR'
DO BRASIL
PREFERE
MIUTÃO
A CENTRAL
°Defesa custou
C8,9 milhões

Contas
da SAD
com saldo
positivo
7). 17 dl 1

'traga
e Jona,
controlados
pelo ADoP

OS RITUAIS
DE SERGIO E BRUNO
1

Depoimento
de Sarai,
treinado por
ambos e que jogou
por águias
e drag

A Justlflcaçao da roda,
a santa no estadio
e a imagem

de Conceição
a Bielsa

kr
C.
A Influência de Sarrl
e Klopp no fato de treino
de Lage e o porque
de aparecer
tão cedo no relvado

p. aiaeya

ões
sporting

REVOLUÇA0 NO PLANTEI
()Todos os Jogadores negociáveis, menos Bruno Fernandes

BASTANTE
CONFIANTE
Luis Filipe Vieira
otimista
para o ciassicc

O JOGO
DA VIDA
DO BENFICA
(-**I É

Gabriel

)
NÃO HÁ CRI5E
NA FORMAÇÃO

O Plano para encaixar COO milhões e reduzir salários
discordam da antecipação de receitas de TV
,. r, a 18 e tio

()Especialistas

'ESTOU

'Thieny Correia
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`O meu coração é de uma só cor: azul e branco'
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Por

PAULO TEIXEIRA PINTO

Andebol de volta
à linha da frente
CARLA CARRICO/ASF

O FC Porto é líder do
campeonato (22 vitórias
em 23 jogo& , mas o que
justifica este particular
destaque é a campanha
europeia da equipa, onde
lidera isolada, e invicta,
o seu grupo na EHF Cup

ENTREVISTA RÁPIDA
— Como viu o jogo?

—Sentado no banco.
— Estava a pedir-lhe uma
análise ao desafio ora terminado...
—Que quer que lhe diga? Somos melhor equipa do que o adversário, como é patente e evidente. E hoje, mais uma vez, isso
ficou cabalmente provado durante 86 minutos em que...

Atletas
(desta vez
com as mãos)
O andebol é habitual dizer-se que quem vence
os jogos são as defesas e
não os ataques. Pessoalmente, confesso que me
sinto longe de estar convencido da
veracidade deste enunciado, mas
isso não vem agora ao caso. O que
pretendo focar refere-se à vigência
de uma regra que se me afigura incompatível com a tal suposta prevalência das defesas sobre os ataques. Reporto-me muito concretamente à admissibilidade de uma
equipa poder, por sua exclusiva opção, actuar com um jogador de
campo a mais. Mas comum ónus de
risco máximo: enquanto tal suceder não pode contar com um guarda-redes. Ou seja, para ter superioridade numérica no ataque (sete
contra seis) tem de prescindir da
defesa da sua baliza. Ainda agora,
no recente campeonato do mundo
conquistado pela Dinamarca, foi
possível testemunhar tal manobra.
Quem também exercita amiúde essa
variante táctica é o corrente líder do
nosso campeonato (22 vitórias em
23 partidas), isto é, o FC Porto, este
ano regressado à linha da frente sob
a orientação do sueco Magnus Andersson, depois da decepção vivida nas últimas épocas. Mas o que
justifica este particular destaque é
a campanha europeia da equipa,
onde lidera isolada, e invicta, o seu
grupo na EHF Cup, em função das
vitórias sobre os espanhóis do Cuenca (37:26), os romenos do Constata (35:29) e os dinamarqueses
do Holstebro (33:31), sendo que a
primeira foi conseguida em casa e
as outras duas fora. A questão ago-

— 86? O que sucedeu então
com os 4 minutos remanescentes?
— Não me interrompa o raciocínio! Se viu o jogo saberá que esses poucos e breves momentos
foram aqueles que o adversário
precisou para marcar os seus golos. Nesses fugazes instantes reconheço que estivemos infelizes
e cometemos alguns lapsos. Mas
nos intervalos entre os erros
mostrámos a nossa categoria.

D

— Porém, no fim do dia, o que
fica é o resultado final, não acha?
—Claro que não, não acho. O
que conta é que, moralmente,
nós merecíamos e deveríamos
ter vencido.
Equipa de andebol do FC Porto lidera o campeonato e também o seu grupo na EHF Cup

ra é saber até onde poderá chegar
esta versão do Dragão.

`Joker'
Doutor Milagre
Á duas formas primordiais
de negação de qualquer
alegado fenómeno dito
miraculoso: i) a primeira
consiste numa posição de
princípio, geral e abstracta, ou seja,
não importa conhecer as circunstâncias concretas de cada caso, porque não há nunca nenhum milagre;
ii) ao invés, a segunda categoria não
só admite a existência de milagres
como defende que estes se revelam
como cogumelos, cada dia de todos
os dias. E quem diz cogumelos pode
dizer também curas. Vejamos um
caso concreto e real. No dia 3, num
jogo disputado em Guimarães com
o Vitória Sport Club, o avançado portista Moussa Marega sofreu uma grave rotura muscular na coxa esquer-

H

da, estimando-se de imediato um
período de paragem de dois meses.
Ou seja, estaria excluído não só do
jogo com o SC Braga, para o qual já
foi convocado, como também do
clássico com o Benfica e ainda da
segunda mão dos oitavos de final da
Liga dos Campeões contra a Roma.
Em ordem a acelerar o seu regresso
à competição, o jogador maliano foi

INSPIRAÇÃO DA JORNADA

0 Passarinhos e pardais
não são todos iguais.
Ave de rapina
não canta.
À galinha que canta
como galo corta-lhe
ogargalo

submetido aos cuidados de um especialista chamado Eduardo Santos, que faz parte da equipa médica
do Shanghai SIPG, clube treinado
por Vítor Pereira, antigo técnico dos
dragões. «Quanto mais trabalhares, melhor te vais sentir quando
atingires os teus objectivos», disse o
fisioterapeuta, que também já tratou
outros jogadores, como Falcao, Hulk,
Quaresma, Mangala ou David Luiz,
para nomear apenas alguns que já
passaram pelo nosso futebol.
Certo é que, 23 dias depois de se
ter lesionado, o jogador foi dado
como clinicamente recuperado, graças ao tratamento inovador a que foi
sujeito na China, feito à base de agulhas e elétrodos. Assim, graças a
quem é conhecido como o Doutor
Milagre, o tempo de paragem de Marega ficou reduzido a menos de metade do inicialmente estimado. Mas
não me parece que tenha havido milagre algum.
Nota — Paulo Teixeira Pinto opta por escrever as

suas crónicas na ortografia antiga
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ANDEBOL

SPORTING NOS 'OITAVOS' DA CHANIPIONS
O Sporting fez história e apurou-se ontem para os
oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol,
ao vencer fora o Dínamo de Bucareste por 27-26.
Os leões jã tinham vencido o primeiro jogo (32-31),
no Pavilhão João Rocha. em Lisboa.
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O SOBE
HUGO
CANELA
TREINADOR DE ANDEBOL

O Sporting
alcançou uni feito
inédito ao apurarse para os oitavos de final da
Liga dos Campeões em andebol, na Roménia.
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CLAUDIO
RANIERI
TREINADOR

O treinador italiano foi despedido
do Fulham depois
da derrota com o
Southampton
(2-0). Sai com
apenas três vitórias em 16 jogos.
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OITAVOS DA CHAMPIONS

Andebol dos
leões consegue
feito histórico
O Sporting fez ontem história ao
ser o primeiro clube português
no atual formato competitivo a
apurar-se para os oitavos de final
da Liga dos Campeões de andebol. Os leões venceram o Dínamo
Bucareste, na Roménia, por 27-26
e ficam agora à espera para saber
quem é o próximo adversário.
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Andebol

seleção nacional
sub-21 de andebol
(masculinos) que
vai marcar presença no campeonato do
mundo Espanha 2019, estagia, entre os dias 4 e 10
de julho, no Centro de Estágios de Melgaço.
Esta é a primeira ação
que resulta do recente
protocolo que a empresa municipal Melsport –
Melgaço, Desporto e Lazer
e a Federação de Andebol
de Portugal assinaram. No
âmbito desta parceria, as
duas entidades pretendem, ao longo de 2019,
promover várias atividades e eventos no Centro

DR

Seleção nacional sub-21
estagia em Melgaço

A

Centro de Estágios de Melgaço

de Estágios de Melgaço.
«O Centro de Estágios
tem excelentes condições
para acolher equipas das
mais diversas modalida-

des, para a realização dos
seus estágios. Está posicionado como um dos mais
modernos, melhor equipados e mais completos

complexos desportivos.
É uma referência no desporto», salienta o presidente da Câmara, Manoel
Batista.
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Guimarães atribuiu 759 500 euros a clubes
e associações desportivas
A Câmara de Guimarães atribuiu 759 500 euros a clubes e associações desportivas do concelho. A decisão,
que foi tomada na reunião de ontem do executivo, visa o apoio à construção e requalificação de instalações
desportivas, apoio à formação e ainda realização de
eventos desportivos.
O Operário de Campelos foi contemplado com um
subsídio de 200 mil euros (50 mil euros por ano durante quatro anos) para a implantação de um relvado
sintético no seu recinto desportivo. Também o GD
Selho terá um verba de 60 mil euros durante três anos
para a construção de balneários no seu campo de jogos.
O executivo decidiu atribuir 316 mil euros para a requalificação de recintos desportivos, nomeadamente
pisos e balneários em clubes com forte dinâmica formativa e número expressivo de atletas em competição.
Esta verba (316 mil euros) foi distribuída pelas seguintes instituições:
Associação de Ciclismo Minho (45 mil euros), GRDC

01-03-2019
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Candoso Santiago (30 mil euros), CD Xico Andebol (20
mil euros), GD Serzedelo (20 mil euros), Os Sandinenses (20 mil euros), UD Polvoreira (20 mil euros), CCDC
Gandarela (20 mil euros), GD Selho (20 mil euros), Brito SC (17 mil euros), Ases Santa Eufémia (12 500 euros),
Águias Negras Tabuadelo (10 mil euros), CD Ponte (10
mil euros), UCDR Guardizela (10 mil euros), CART (5
mil euros), Operário Campelos (5 mil euros) e Núcleo
Árbitros Futebol Ave (1500 euros).
Deliberou ainda a aprovação no valor total de 389 mil
eutros para o apoio à formação aos clubes e associações:
Vitória SC (100 mil euros), Moreirense (20 mil euros), Xico Andebol (17 500 euros), CART (12 500 euros),
Casa Povo Fermentões (12 500 euros), Piratas Creixomil (12 500 euros), Guimarães Rugby (12 500 euros),
Urgeses (12 500 euros), CC Taipas (12 500 euros), Brito SC (10 mil euros), Ronfe (10 mil euros), Pevidém SC
(10 mil euros), Torcatense (10 mil euros), Sandinenses
(10 mil euros), Tabuadelo (10 mil euros), CD Ponte (10
mil euros), Candoso Santiago (10 mil euros), Aldão (10
mil euros), Polvoreira (10 mil euros), Ases Santa Eufémia (10 mil euros), Guimagym (10 mil euros), Academia de Patinagem (6 mil euros), GD Selho (5 mil euros),
Unidos Cano (5 mil euros), Associação Juvenil Karaté
(5 mil euros), Salgueiral (5 mil euros), JUNI (3 mil eu-

ros), GTeam Guimarães (2500 euros), CS Brito (2.500
euros), UD Airão (2 mil euros), ARCAP (1500 euros),
Clube Ténis Guimarães (1500 euros), NA Taipas (1.500
euros), Rope Skipping Taipas (1.500 euros), Guardizela (1500 euros), GD Serzedelo (1.500 euros), ACR Lordelo (mil euros), Nespereira (mil euros), Candoso (mil
euros), Cancela Veiga (mil euros), ADC KFT Guimarães (mil euros), Clube Ténis Taipas (mil euros), Donim (mil euros), CT Mesa Taipas (mil euros), BTT Torcatense (mil euros), Associação Juvenil Fórum Airão S.
João (mil euros), ACR Lordelo (mil euros) e CD Guimarães (500 euros).
Atribuiu subsídios a 10 associações, no valor de
50 500 euros para realização de eventos desportivos:
Futebol Popular de Guimarães (15 mil euros), AC Minho (10 mil euros), Trail de Urgeses (5 mil euros), Xico
Andebol (5 mil euros), Guimagym (5 mil euros), Sandinenses (2 500 euros), NA Taipas (2 mil euros), Guardizela (2 mil euros), Amigos de Urgeses (2 mil euros), JUNI (mil euros) e Casa do Povo de Cerzedo (mil euros).
Para deslocações ao estrangeiro para disputa de
competições internacionais foram atribuídos os seguintes subsídios:
BTT Torcatense (2 mil euros) e Clube Rope Skipping
das Taipas (2 mil euros).
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Andebol

Sporting nos oitavos
da Liga dos Campeões
O Sporting apurou-se ontem para os oitavos de
final da Liga dos Campeões de andebol, um feito inédito na história do clube, ao vencer em casa do Dínamo de Bucareste por 27-26, na segunda mão do "play-off". Depois de uma vitória por
32-31 em Lisboa, os "leões" chegaram ao intervalo a perder 15-11, mas conseguiram inverter o
resultado no segundo tempo.
A formação "verde e branca" vai defrontar
nos "oitavos" o segundo classificado do Grupo
A, que será o Veszprém, da Hungria, ou o Vardar, da Macedónia, em jogos marcados para 20
a 24 de março, datas para a primeira mão, e 27
e 30 de março, a segunda.
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Andebol: juvenis (CELORICO DE BASTO)

DR

DR

Beca recebeu troféu de campeão distrital

Plantel do BECA com as medalhas, e o presidente da Associação de Andebol de Braga, Manuel Moreira, a entregar o troféu

equipa de juvenis
masculinos do Beca – Bastinhos Escola Clube de Andebol – recebeu e bateu,
no passado sábado, o ISMAI por 21-19, em encontro da primeira jornada da
fase de subida ao campeonato nacional da primeira
divisão da categoria.

A

O Gimnodesportivo
de Celorico de Basto encheu para apoiar a equipa
da casa que ao intervalo o
Beca perdia por 8-9, mas
na segunda parte conseguiu dar a volta ao resultado terminando a partida
a vencer por 21-19.
Antes do encontro, toda
a equipa de juvenis mas-

culinos recebeu as medalhas e a taça de campeões
regionais.
Manuel Moreira, presidente da Associação de
Andebol de Braga, marcou
presença na cerimónia,
bem como David Pinto,
representante da autarquia, Paulo Loureiro, subdiretor do Agrupamento

de Escolas, e dois antigos
diretores do Agrupamento
de Escolas, Ernesto Mesquita e Marcelino Mota.

Resultados
O Beca está inserido num
grupo do qual fazem ainda parte as equipas do Arsenal da Devesa, Padroense, Tarouca, SC Espinho,

Santana, Maia/Ismai e
Anreade.
Os resultados dos jogos da primeira jornada:
Padroense-Anreade (21-18); Tarouca-Espinho (25-24); Arsenal-Santana (24-21) e BECA-Ismai (22-19).
Amanhã joga-se a segunda jornada com os
encontros: Anreade-Es-

pinho, Padroense-Arsenal, Maia-Tarouca e
Santana-Beca.
Importa ainda salientar que o conjunto celoricense garantiu presença
na fase final do campeonato nacional de juniores
da segunda divisão, ao terminar a primeira fase no
sexto lugar.
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Andebol em festa com as crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho
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De 18 a 22 de fevereiro decorreu a décima segunda edição do FESTAND - Festa do Andebol no
Pavilhão Multiusos de Ribeiradio e no Pavilhão Municipal.
Este evento promovido pelo Município, em parceria com a Federação Portuguesa de Andebol, a
Associação de Andebol de Viseu, o Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades e o Andebol Clube
de Oliveira de Frades destina-se às crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico.
O principal objetivo desta iniciativa é incentivar as crianças para a prática desta modalidade,
propiciando-lhes alegres momentos de aprendizagem e convívio.
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Sporting apurado para os ´oitavos´ da Liga dos Campeões de andebol
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28 Fev 2019 | 20:03
Desporto
28 Fev 2019 | 20:03
O Sporting apurou-se hoje para os oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol, um feito inédito
na história do clube, ao vencer em casa do Dínamo de Bucareste por 27-26.
Bucareste, 28 fev (Lusa) - O Sporting apurou-se hoje para os oitavos de final da Liga dos Campeões
de andebol, um feito inédito na história do clube, ao vencer em casa do Dínamo de Bucareste por 2726, na segunda mão do 'play-off'.
Depois de uma vitória por 32-31 em Lisboa, no Pavilhão João Rocha, os 'leões' chegaram ao intervalo
a perder 15-11, mas conseguiram inverter o resultado no segundo tempo.
A formação 'verde e branca', orientada por Hugo Canela, vai defrontar nos 'oitavos' o segundo
classificado do Grupo A, que será o Veszprém, da Hungria, ou o Vardar, da Macedónia, em jogos
marcados para 20 a 24 de março, datas para a primeira mão, e 27 e 30 de março, a segunda.
SIYF // PFO
By Impala News / Lusa
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Leões voltaram a vencer o Dínamo Bucareste por um, agora
fora de casa, e estão entre as 16 melhores equipas do mundo

SPORTING FAZ HISTÓRIA
NA "NOVA" CHAMPIONS
BINAM° BUCARESTE
Pavilhão Lucian Grigorescu, Bucareste
Árbitros: Vaidas Mazeika e Mindaugas
Gatelis (Lituânia)
D.RUCARESTE
Saeid Heidadrad Gr
Hug° Descat
2
AmineBannour
2
Kamel Alouini
4
AndreiSavénco
Vrtaly Kornogorov 3
SeiedMottsavl
1
Andras Szasz
6
Andrei Negni
1
aprian Sanciru
•
Razavan Gavrikiala 6
Muhamed Zulfic
Ante Kudta
1
FlorianAblidnel
M.Kissaoul
Gr/nj
Stefan Grfgoras Gr/nj

SPORTING
Cr
Aljosa Cudk
Matevz Skok
Gr
Edmilson Araújo
1
5
Carlos Ruesga
FrankisCarol
8
Tiago Rocha
4
Valentin Ghionea 3
Ivan ffircevic
1
Pedro Valdés
1
BoskoBjelanovic
•
Carlos Carneiro
PedroSolha
2
Fabio Chfuifa
2
GonçakiC,rado
nj
Luis F rade
nj
ManuelGaspar Gr/nj

Treinador:
Sebastian Bota

Treinador:
Hugo Canela

Ao intervaio15-11
Marcha.05'0-1,10'
9-7,
25'11-10, 3015-11, 3916-13, 40'18-17,
4919-19, 50' 22-22, 55' 25-25, 60' 26-27

UÕES COM
VESZPRÉM OU VARDAR
NOSDIAS13 E 30
Veszprém, da Hungria, ou
Vardar, da Macedónia: um
deles será o adversário do
Sporting nos oitavos de final
da Liga dos Campeões. Os
leões jogarão primeiro em
casa, dia 23 de março, e
depois fora, dia 30, com o que
ficar em segundo no Grupo
A. O Veszprém tem 18
pontos e visita o Kielce, e o
Vardar soma 17 e recebe um
Montpellier ameaçado pela
eliminação.

WILSON
MARCA E VISE VENCI
O Vise, com Nuno Carvalhais
e Sérgio Rola em bom plano,
venceu o Bevo, para a Beneleague, reforçando o
segundo posto. Em França,
Wílson Davyes voltou aos
golos mas perdeu. —A.P.
rliMTM
•a
•
Ninies-Dunkerke (Wilson Davyes, 4) 27-25
%..:5PANHP,
Sinfin (Jorge Silva, 3)-Cuenca
27-25
:1ENS-LL,461/U
Sevo-Vise (N. Carvalhais, 2, 5. Rola, 5) 30-33

5

EXCLUSÕES

o

VERMELHOS

O

1-2

7 METROS

1-3

5

Sporting festejou em Bucareste a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol
RUIGUIMARÃES

imo Depois de ter ganho apenas por um (32-31) na primeira mão, no Pavilhão João Rocha, foi um Sporting bem
menos favorito aquele que se
apresentou ontem em Bucareste, condição que piorou ao
intervalo, quando perdia por
15-11. No entanto, com uma
segunda parte de alto nível, os
homens de Hugo Canela voltaram a triunfar, de novo por
um, apurando-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Ë o maior feito do andebol verde e branco, sendo mais
significativo estar entre as 16
melhores equipas da Europa
- logo, do mundo - do que vencer aTaça Challenge, a terceira
competição europeia, como os
leões já conseguiram por duas
vezes, em 2009/10 e 2016/17
- o ABC, em final com o Benfica, conquistou-a em 2015/16.
De certa forma, é também
um feito histórico para a modalidade em Portugal: o ABC
já esteve numa final - em
1993/94, numaequipa em que
jogava Carlos Galambas, agora
diretor do andebol leonino - e

foi cinco vezes aos "quartos",
mas neste novo modelo competitivo, em que há mais fases
para ultrapassar e é mais difícil progredir, nunca nenhuma
equipa nacional havia chegado a uma fase reservada aos
"tubarões" europeus.
Após uns primeiros dez minutos equilibrados, o Sporting, com dois golos seguidos
de Frankis Carol, colocou-se a

E J

vencer por 5-3, mas a seguir
sofreu um parcial de 4-0 e os
donos da casa passaram para a
frente.
Com um público extremamente entusiasta, tendo ainda na bancada o apoio de uma
ilustre figura, o treinador de
futebol Mircea Lucescu, os romenos passaram a jogar melhor e chegaram ao intervalo
a vencer por quatro.

O cenário não era o melhor
para os leões, mas uma segunda parte de grande qualidade,
muita agressividade defensiva e eficácia atacante, permitiu dara volta. Nos minutos finais, os golos de Ruesga e
Chiuffa e as defesas de Skok
deram justiça a belos 30 minutos e confirmaram o Sporting
entre a verdadeira nata do andebol mundial.

RA 7) ES

AFIGURA

Um jogador
de Champions

"Nem sei o que
dizer... tenho de
me beliscar"

"Parabéns aos

O cubano, que não havia
jogado na primeira mão
deste play-off, esteve

fazermos história"

sensacional. Além deter
sido o melhor marcador

"Sabíamos que não íamos
ganhara eliminatória em
Lisboa. Nem seio que dizer...
estamos nos oitavos de final
da Champions. Tenho de me
beliscar, vou dizer isto várias
vezes alto para acreditar. O
Sporting é um clube eclético
e cria todas as condições
para se trabalhar"

"Parabéns ao Dínamo, tem
um ambiente hostil mas com
fair play. Foram dois grandes
jogos. Na primeira parte, o
Dínamo esteve melhor, mas
depois conversámos e
fizemos uma grande
segunda parte. Parabéns aos
meus colegas por fazermos
história"

meus colegas por

do jogo, com oito golos

Hugo Canela
Treinador do
Sporting

Bosko
Bjelanovic
Subcapitão do
Sporting

em 11 remates, foram
determinantes os
momentos em que
faturou, como na inicio tia
segunda parte: o Sporting
perdia 15-11e, com três
tentos seguidos. Carol
deu o mote para a
recuperação.
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Diário Ano 35, a° 8

1.10CiVA Inc.
O mebx do Designlornaltlico
Espanha, Pormal e Amtica Latina

Melhor Diário
Desportivo

MTLinm.ojogapt
SPORTING
Técnico dos sub-20
do Equador traça
perfil do reforço
p1243

"PLATA
TEM COISAS
DE NEYMAR"

ÉDER MILITÃO
E JOÃO FÉLIX
SÃO CABEÇAS
DE CARTAZ PARA
UM DUELO QUE
ULTRAPASSA
FRONTEIRAS

SAD deve 24,3 MC
em comissões
e 29,9 MC a clubes
por transferências

1Vlarega
e lonas
foram alvo
de controlo
antidoping
surpresa

Titular lesionou-se e Goiano
também ainda não treina

Esgaio abre porta
a Diogo Figueiras
P164.5

V.GUDIARÁIS
Davidson acredita
na recuperação
do quinto lugar

"Distância para
o Moreirense
não assusta"

P/6

ANDEM
Leões voltam a vencer
D. Bucareste e estão nos
oitavos da Champions

JORNALISTAS E EMPRESÁRIOS ESPANHÓIS CONVENCIDOS
Avançado tem cláusula
Real quer levar o brasileiro
de 120 milhões e "é seguido
por 50 milhões
por Real, Barcelona e Atlético"
"mas ele vale mais"

Dragões com 7,1 milhões de lucro no primeiro semestre Corona renova depois
da Champions Herrera: "Vamos para o jogo com a determinação no máximo"
Ferro renova até 2023 e fica blindado por cláusula de 50 MC Young Boys pede 10
por Mbabu, Benfica tenta baixar fasquia Vieira: "Esperamos três equipas em alta"

Sporting
faz história

degog
prémios
internacionais
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Andebol do FC Gaia é
gerido por três pessoas
ligadas à área financeira,
tendo já a colaboração de
mais de 20 parceiros

2

Crescimento dos últimos três anos permitiu ter 12 equipas em ação e lutar pelos lugares cimeiros em seniores, juniores e juvenis

Treinador Ricardo Costa enumera uma série de características que podem levar Vila
a transformar-se na cidade mais importante para a modalidade em Portugal
Gaia
Nova de

PC Gaia animou a casa
e quer a subida de divisão
No ano passado chegou à
final-four daTaça de
Portugal e agora está na
fase final da II Divisão e
aponta à subida. Juvenis e
juniores também estão nas
decisões dos títulos. Clube
já tem mais de 200 atletas
RIIIGUIMARAES

***No ano passado o FC Gaia
chegou à final-four da Taça de
Portugal, perdendo nas
"meias" com o Benfica, numa
partida em que os encarnados
tiveram de se aplicarparavencer. Este ano, o clube entra na
fase final da segunda divisão
- arranca amanhã e o FC Gaia
recebe o Alto Moinho - como
equipa mais pontuada e tem o
objetivo claro de subir.
"Estivemos estes três anos
a trabalhar para melhorar a
estrutura do clube, a organização, a proximidade, quer
aos parceiros quer à autarquia.Tivemos a sorte de a câmara nos apoiar na recuperação do pavilhão, com um telhado novo, piso novo, entrada nova, excelente iluminação... e paralelamente a essas
estruturas apostamos também navertente desportiva",
explicou Pedro Rêma, vicepresidente e antigo atleta dos
gaienses, disparando: "A nos-

sa ambição é subir de divisão,
é esse o objetivo".
Ricardo Costa, a cumprir a
segunda época como treinador do clube, alinha com o
pensamento do dirigente.
"Temos uma equipa muitojovem, mas com muita qualidade e por isso somos suficientemente ambiciosos para arriscarque queremos estar na I Divisão", diz o técnico, enaltecendo o que já foi feito: "Toda
a gente gosta que as coisas andem muito rápido e gostaria
de já estar na I Divisão, mas, se
olharmos um ano e meio para
trás, tudo o que fizemos já foi
muito bom, como a final-four
da Taça de Portugal, juvenis,
juniores e seniores apurados
para a fase final, enfim, tudo

Há a ambição de
ver os miúdos a
crescer e o que
quero é fazer de
Gaia a capital do
andebol"
Ricardo Costa
Treinador do FC Gaia

está a ser consolidado de acordo com os objetivos".
Depois de ter estado dois
anos no comando FC Porto,
clube em que também jogou e
aquele que mais anos representou, RicardoCostaassumiu
uma equipa do escalão inferior. Ajustificação é surpreendente. "Sempre fui uma pessoa de projetos, gosto de construir e, quando construimos
onde há pouco, qualquer coisa
que se faça é muito. Há a ambição de ver os miúdos a crescer
e o que quero é fazer de Gaia a
capital do andebol". Tendo colocado a fasquia muito alta, Ricardo Costa explicou: "Hoje
não existe uma capital do andebol. Já houve, toda a gente
sabe que Braga, com oABC, foi
oexpoente máximo, mas hoje
tudo se reparte entre os grandes e pouco mais".
Gaia, garante, pode terumespaço importante a ocupar.
"Com uma das melhores escolas de formação, numa cidade
com um tecido empresarial
enorme, comuma câmara que
passouporproblemasmasteve
o mérito de se levantar e fazer
de Gaia uma cidade da qual nos
orgulhamos, sendo um dos
maiores municípios de Portugal, por que não sermos a capital do andebol?", interrogou.

P

N,

Martim segue as pisadas do pai
Com uma média de 8,1 golos por jogo, Martim Costa, de
apenas 16 anos, é o segundo melhor marcador do
Campeonato Nacional da II Divisão. Juntamente com
Francisco, de 14 e a jogar no Colégio dos Carvalhos, estes
dois irmãos são a prova de que "quem sai aos seus não
degenera". Filhos de Ricardo Costa, ainda o quinto
jogador português mais internacional de sempre, e
Cândida Mota, que jogou no Colégio de Gaia e também
foi internacional, os dois estão a mostrar credenciais.
Para já, até por ser mais velho e estar a revelar-se um dos
pilares da grande campanha do FC Gaia, destaca-se mais
Martim, um lateral-esquerdo de 1,90 metros, com um
remate forte e capaz de fazer toda a primeira linha.

imo "O FC Gaia é liderado por
três pessoas: eu, vice-presidente da modalidade, o Jorge
Teixeira e o António Moura.
Costumamos dizerque somos
a equipa da folha de excel; somos três financeiros, dois na
banca e um numa grande empresa portuguesa", ironizou
Pedro Rêma sobre osegredo da
viabilidade do clube. "Há um
trabalho de grande proximidade com os nossos parceiros.
Os contactos são diários e tornaram o clube mais sustentável, por termos uma estrutura
de parcerias muito diversificada. Quando o FC Gaia esteve
pela última vez na I Divisão
[2002/03] tinha três parceiros, agora já passamos de 20",
recordou ainda, lembrando a
organização do HandGaia,
"um torneio de formação que
no ano passado teve1500 atletas e este ano deve chegar aos
1800, com grandes clubes internacionais, sendo uma referência".

••• Ricardo Costa tem sido
muito assediado, mas não
aceitou as propostas para mudar de clube. É no FC Gaia que
vai continuar a treinar, assumindo a liderança dos seniores pela terceira época seguida.
"Este projeto ganhou força
com o Ricardo Costa", sublinhou Pedro Rêma (na foto).
"Temos uma relação de muitos anos, somos da mesma
idade, fazemos dois meses de
diferença, conhecemo-nos
desde os infantis e o Ricardo
fica no FC Gaia o tempo que
quiser", explicou o dirigente,
deixando a garantia: "Sim,
para o ano o Ricardo Costa será
o nosso treinador".
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Os melhores golos da jornada 18 do campeonato feminino, com destaque para Jéssica
Gouveia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

01/03/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=67f8caff

2019-02-28 23:53
Veja o top 5 dos golos que marcaram a ronda 18 do campeonato feminino de andebol.
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Soraia Almeida brilhou na baliza, mas não foi a única

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

01/03/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be0fe4c6

2019-02-28 23:57
Veja as cinco melhores defesas da ronda 18 do campeonato feminino de andebol.
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? Vídeo: O resumo de um momento histórico para o Sporting e o andebol português

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

01/03/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be56e786

2019-02-28 23:39
O Sporting apurou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol, um feito inédito na
história do clube, ao vencer em casa do Dínamo de Bucareste por 27-26, na segunda mão do play-off.
O ABC já esteve numa final, em 1993/94, e foi cinco vezes aos "quartos", mas neste novo modelo
competitivo, em que há mais fases para ultrapassar e é mais difícil progredir na competição, nunca
nenhuma equipa nacional havia chegado tão longe.
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ID: 79321758

01-03-2019

Meio: Imprensa

Pág: 46

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,96 x 22,43 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Um rugido alto
e histórico do
leão na Europa
Sportinguistas voltaram a bater romenos e são a
primeira equipa lusa nos oitavos da Champions

Edmilson Araújo apontou um golo na Roménia

Dínamo Bucareste 26
27
Sporting
ANDEBOL Continua o conto
de fadas do Sporting na Liga
dos Campeões. Depois de se
terem tornado a primeira
equipa portuguesa a passar
a fase grupos no atual sistema da competição, os bicampeões nacionais apuraram-se para os oitavos de final. Para isso, venceram o
Dínamo Bucareste, na Roménia, por 27-26, já depois
de terem derrotado o mesmo adversário, por 32-31,
no Pavilhão João Rocha.
Apesar da crença e da vontade de continuar a fazer
história, os leões não entraram bem na partida e ao intervalo a eliminatória estava do lado do Dínamo Buca-

reste. No entanto, na segunda parte o Sporting reagiu, passou para a frente do
resultado e festejou o apuramento, destacando-se na
recuperação portuguesa as
prestações de Frankis Carol
e de Carlos Ruesga.
Nos oitavos de final, os
leões vão defrontar o
Veszprém (Hungria) ou o
Vardar (Macedónia). • A.G.
DÍNAMO BUCARESTE Missaoui, Descat (2),
Bannour (2), Alouini (4), Grigoras, Savenco,
Szasz (6). Heidanrad, Negru (1), Sandru,
Gavriloaia (G), Komogorov (3), Zuffic, Kuduz (1).
Mousavi (1), Acatrinei
Treinador Sebastian Bota
SPORTING Aljosa Cudic. Matevz Skok, Pedro
Valdés (1), Edmilson Araújo (1), Bosko
Bjelanovic. Carlos Ruesga (5), Frankis Caro! (7),
Pedro Solha (2), Tiago Rocha (5), Carlos
Carneiro, Fábio Chiuffa (2h Valentin Ghionea
(3), Ivan Nikcevic (1), Luis Frade. Gonçalo
Gracia
Treinador Hugo Canela
LOCAL Pavilhão do Dínamo Bucareste
ÁRBITROS Vaidas Mazeika e Mindaugas
Gateeis (Lituania)
AO INTERVALO 15-11

Página 24

A25

ID: 79321852

01-03-2019

ix).

Meio: Imprensa

Pág: 47

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,44 x 30,00 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Álvaro Gonçalves

Hugo Canela
Prestação fantástica
do Sporting na
Champions de andebol,
tornando-se na primeira
equipa portuguesa nos oitavos de final. O andebol
luso segue bem representado na Europa, com o F.
C. Porto na EHF e Madeira
SAD na Challenge.

Salgado Zenha
O vice-presidente
do Sporting admite
as necessidades de tesouraria, mas garante que o
clube é sustentável financeiramente. Além disso,
assegura que não existe a
necessidade de vender jogadores. O futuro dirá se
tem razão...

I.

Ricardo Esgaio
É um dos mais utili-

zados no Braga, mas
uma lesão obriga-o a falhar o jogo frente ao Rio
Ave. Más notícias para
Abel Ferreira numa altura
em que os minhotos procuram voltar às vitórias. A
alternativa Diogo Figueiras não joga desde agosto.
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ID: 79321375

01-03-2019

Meio: Imprensa

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,81 x 11,92 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

Sporting apurado
para os “oitavos” da
Liga dos Campeões
O Sporting apurou-se ontem
para os oitavos-de-final da
Liga dos Campeões de
andebol, um feito inédito na
história do clube, ao vencer
em casa do Dínamo de
Bucareste por 27-26, na
segunda mão do play-off.
Depois de uma vitória por
32-31 em Lisboa, no Pavilhão
João Rocha, os “leões”
chegaram ao intervalo a
perder 15-11, mas conseguiram
inverter o resultado no
segundo tempo. A formação
“verde-e-branca”, orientada
por Hugo Canela, vai defrontar
nos “oitavos” o segundo
classificado do Grupo A, que
será o Veszprém, da Hungria,
ou o Vardar, da Macedónia, em
jogos marcados para 20 a 24
de Março, datas para a
primeira mão, e 27 e 30 de
Março, a segunda.
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ID: 79322550

01-03-2019

Meio: Imprensa

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,70 x 26,96 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 2

LEAO FAZ HISTÓRIA NA
Sporting garante inédito
apuramento para
os oitavos-de-final
da Liga dos Campeões

D. BUCARESTE SPORTING

EU RO PA
CELEBRAÇÃO. Leões festejam apuramento inédito na capital romena

tava do que via... e tinha razões
para isso. O Sporting Mostrava-se
Consistente e s egurou com tmhas e
dentes a preciosa vantagem, repetindo um triunfo pela margem mínima que tinha alcançado em Lis
boa (32-31), na la mão.
Agora, nos oitavos-de- final, os
portugueses vão defrontarum colosso europeu, que será o 2" classificado do Grupo A (falta disputar
uma jornada): os húngaros cio Telekom Veszprém ou os macedó
Mos dol1C Vardar. Com datas ain da por definir, o Sporting sabe que
jogará ala mão no João Rocha (20 24 de março) e fechará a eliminatória fora (27-30 de março).*

Hugo Canela exulta com êxito

61S EXC

S. utioARIRAD 00 O A cUnic O
HUGO DESCAT 2 1 PEDRO VALDÉS 1 O
2 Cl FRANKIS CAROL 7 O
A. BANNOUR
1 O
KAMEL ALOUINI 4 O EDMILSON A
O O CARLOS RUESGA 5 1
S. GRIGORAS
D. SAVENCO
O 1 IVAN NIKCEVIC 1 O
A. SVASZ
6 O V GHIONEA
3 2
OO
M MISSAOUI O o o M. SKOK O
A. NEGRU
1 O M. GASPAR O O O
C. SANDRU
O O TIAGO ROCHA 5 O
R.GAVRILOAIA 6 O A. BJFLANOVIC O 1
V. KOMOGOROV 3 1 PEDRO SOLHA 2 1
M. ZULFIC
O O E CHIUFEA
2 O
ANTE KUDUZ
I O G GRADO
Oo
S. MOUSAVI
1
I
1. FRADE
O
F. ACATRINEI
OO
AO INTERVALO: 15-11
LOCAL: Pavilhão Lucian Grigorescu,
em Bucareste (Roménia)
ÁRBITROS: Vaidas Mazeika e Mindaugas
Gatelis (Lituânia)

DIOGOJESUS

ter -se por perto do resultado, e velando desinspiração ofensiva:
chegou ao intervalo a perder por
quatro (15-11), com apenas 52%
de eficácia no ataque.
Hugo Canela reuniu as tropas no
descanso e o discurso teve-efeitos
práticos, já que o Sporting partiu
para um segundo tempo fabuloso.
Para entrar nas 16 melhores equipas da Europa, o conjunto português contou com Frankis Carol em
grande destaque - melhor marcador dos leões, com sete golos - e
com Carlos Ruesgaa mostrar toda
a sua experiência e a liderar °Sporting a um triunfo memorável. Se o
ataque começou a funcionar, na

"Estamos nos
'oitavos', tenho
de beliscar-me!"
Q Visivelmente emocionado
com o feito que acabara de alcançar na Roménia, Hugo Canela destacou a união e qualidade do grupo que treina.
"Primeiro de tudo quero dar
os parabéns-ao Dínamo Bucareste, pelo tremendo fair play
que demonstrou e pelos grandes adeptos que tem. Depois,
estou multo orgulhoso com os
meus jogadores. Eles sabem o
que sofreram e as dores que suportaram ao longo deste percurso. Mas lutámos até ao fim e
fizemos história num clube tão
grande ç eclético. É um prazer
trabalhar num clube assim,
onde voleibol, hóquei e futsal
também dão cartas na Europa.
Sempre sonhei estar na Cham pions e hoje alcançámos algo
que todos sonham um dia. E é
mais uma prova de que no
Sportingtudo é possível eternos
de acreditar nos nossos sonhos.
Agradeço também aos familia resdos meus jogadores portodo
o apoio. Não seio que dizer... estamos nos `oitavos'! Tenho de
beliscar-me!", analiSou o técnico do Sporting, que tem prevista a chegada a Lisboa para
esta noite (23h30). O próximo
jogo dosleões é nodomingo, na
receção ao Belenenses. o

C. StefanO °Hug° Canela

ri O Sporting fez hiStória na Ronnénia! Os leões tornaram -se a primeira equipa portuguesa a chegar
aos oitavos-de-final no novo formato da Liga dos Campeões: no
anterior figurino da prova, o melhor resultado de Portugal foi
quando o ABC chegou à final de
1994, tendo perdido com-os espa
n Mis do TekaSantander.
Para tal, a formação bicampeã
nacional teve de registar umasegunda parte fantástica para conseguir eliminar o Dínamo Bucareste, depois de urna primeira
parte desastrada a nível ofensivo.
Muito se tinha falado do ambiente
hostil que o Sporting iria encontrar na capital romena e... con firmou-se. Apesar de a entrada em
jogo Ser marcada pelo equilíbrio, o
Dínamo passou para a frente do
marcador pela primeira vez aos 13
minutos (6-5) e o leão sentiu
grandes dificuldades para man -

HUGO CANELA

CHAMPIONS-PLAYOFF(z.aMÃO)
b. BUCARESTE (ROM) 26-27 SPORTING
SILKI:BORG (DIN) 3 mar. WISLA PI.OK (POL)

defesa, Skok brilhou e fechou a baliza: o esloveno atuou no segundo
tempo >e contribuiu com sete defesas importantes.
Com vários adeptos leoninos nas
bancadas a ficarem entusiasmados
com o aproximar do Sporting no
resultado - a equipa portuguesa
passou para a frente quando fez o
20-19, aos 45'-, Mircea Lucescu
(mítico treinador romeno de fute
boi que deixou recentemente o comando da seleção turca) não gos-
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ID: 79322550

01-03-2019

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 7,53 x 6,43 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 2

Dilvtof Adjunto
António ni galhães I Bernardo Ribeiro

154

GRESILVA
inovação em .
Gralhadores

o

grelhados na brasa
sem chama e sem carvão!
Lisboa - 219 628 120
Porto - 229 829 947/8

ww.gresilva.pt

TUGAL CONT INEN

BENFICA P. 2 A 5

ENTUSIASMADO
COM O MOMENTO
DO BENFICA E A UNIÃO
COM OS ADEPTOS

o
O

o_

RECUPERADO
E COM REFORÇO
MUSCULAR

o

SAD TEM
SALDO POSITIVO
DE 6,4 ME

cri

07

REGRESSO DE BRUNO
FERNANDES
CUSTOU 1,6 MC
t

LEÕES NOS 'OITAVOS' DA
CHAMPIONS DE ANDEBOL
TIV
i

rates

FERRO RENOVA
ATÉ 2023
E QUADRUPLICA
ORDENADO
CLÁUSULA DE
100 MILHÕES
É A TERCEIRA MAIS
ALTA DO PLANTEI

HERREFtA E O JOGO DO MULO

4'rf
MOREIRENSE P. 14

INSCRIÇÃO NA UEFA -ALHADA
PUNICINDE

"Hoje já podem gritar
'O Benfica é nosso"'

FC PORTO P. G A 8
SALDO POSITIVO TRÊS ANOS E MEIO i3EPON
_

01 A 31 M

SALVATERRA DE MAGOS MARÇO
Um concelho a visitar
TÃO CHAMADO À SELEÇÃO BRASILEIRA

13

1

mesdaenguia.pt
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ID: 79322653

01-03-2019

Meio: Imprensa

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,34 x 20,49 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

António Magalhães DIRETOR

Uma salva
de palmas
EM O Benfica celebrou o as .° aniversário e a poucas horas de disputar
um jogo importantíssimo -cjue até
pode ser decisivo- no Dragão, vive
num clima de enorme entusiasmo
que ninguém consegue disfarçar.
Nem mesmo Luís Filipe Vieira, que
por norma arrefece os ãnimos nos
momentos de euforia, escapa a esta
onda de confiança que se justifica e é
naturalmente inspiradora.

Merece o Benfica uma salva de palmas de parabéns pelo aniversário,
mas também pela política de investimento que nos últimos anos tem feito na formação. Os resultados estão
à vista e traduzem-se na 'invasão' do
Seixal (no bom sentido, claro) à equipa principal do Benfica e ao que isso
representacomo valorização. Amanhã no Dragão estarão à prova naquele que, para já, será o teste mais
exigente às suas competências.
Aequipa de andebol do Sporting
conseguiu o feito notável de ser apurada para os oitavos-de-final da
Champions, proeza inédita desde
que a competição passou a ser disputada em novos moldes - para não ferir suscetibilidades e ser justo, recordo que o ABC foi finalista em 1994
num formato de prova diferente.
Vinte e quatro horas antes, já a equipa de voleibol dos leões também tinha mostrado a sua raça. Nas modalidades, o Sporting está em grande e
mereceu o aplauso.
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ID: 79322254

01-03-2019

Meio: Imprensa

Pág: 5

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,37 x 5,10 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

RECORD ERROU

Ao contrário do referido na hlfografia da edição de ontem sobre o
aniversário do Benfica, a aL,Titia conta três presenças na Taça Latina
(1949/50,1955/56 e1956 /57). Eno
andebol já tem seis vitórias na Su pertaça. Aos nossos leitores e ao
Benfica, as desculpaspelos lapsos. c.
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ID: 79322660

01-03-2019

Meio: Imprensa

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 4,83 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
Atribuídas por Luis Avelãs

HUGO
CANELA
OURO: Após a vitória em

casa, o andebol do Spor2 ting voltou a\"."derrotar (fora) os romenos do
Dínamo Bucareste. Desta forma, a equipa
segue para os 'oitavos' da Champions. O
técnico só pode estar orgulhoso. [pág. 28]

FERRO
PRATA: Renovação de
contrato, aumento significativo de ordenado e uma cláusula de rescisão ao nível das grandes figuras. Em poucas semanas o jovem central do Ben fica saltou para a ribalta. [págs. 2 a 5]

DWYANE
WADE
BRONZE: Num dos lançamentos mais felizes da
carreira, o veterano dos Heat conseguiu, em
cima do apito final, derrotar os Warriors,
campeões da N BA. Mais um momento de
sonho na época do adeus. [pág. 30]

RAFAEL
NADAL
LATA: Pela terceira vez
na carreira, o tenista espanhol perdeu com o problemático australiano Nick Kyrgios, agora em Acapulco. No
final, não falou sobre a derrota, mas apenas
dos defeitos do adversário. [pág. 30]
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Hoje nos jornais

Tipo Meio:

Internet

Meio:

SIC Notícias Online

Data Publicação:

01/03/2019

URL: https://sicnoticias.pt/pais/2019-03-01-Hoje-nos-jornais

2019-03-01T08:04:54.832Z
As primeiras páginas da revista de imprensa desta sexta-feira, 1 de março.
Títulos dos jornais de hoje:
Correio da manhã:
- " [Notes:Homicídio de triatleta] PJ faz buscas a amante"
- "Inspetores passam a pente fino computador do tribunal onde trabalhava António Joaquim"
- "Nevoeiro causa pânico em autoestrada"
- "Doping: Marega e Jonas controlados"
- "Novas regras: 'Big Brother' vai travar crimes nas claques"
- "Mulheres vivem mais seis anos do que os homens"
- "Corrupção: Justiça investiga suspeitas em negócios militares"
- "Autor que denuncia lóbi gay no Vaticano conta ao CM: 'Cardeais de Roma têm vida dupla'"
Público:
- "Há 126 detidos por violência doméstica desde o início do ano"
- "Eleições europeias: Costa troca Maria João Rodrigues por Margarida Marques"
- "Medicamentos feitos de plasma português estão prontos mas não podem ser usados"
- "Ípsilon: Os últimos dias da síndrome de Down: Vem aí o teatro de choque de Milo Rau"
- "Exportações têm o crescimento mais baixo desde 2012"
- "Benfica: Como Seferovic começou a acertar os ponteiros do relógio"
- "Coreia do Norte: Trump e Kim tropeçaram nas sanções"
Jornal i:
- "Perigos no Youtube [Notes:para as crianças] "
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- "Casas de Duarte Lima estão à venda em leilão"
- "Sporting: Risco de falência existe mas cenário é afastado por economistas"
- "Festival da Canção: Conheça os intérpretes dos temas que vão à final"
- "Lava Jato: Luso-brasileiro cúmplice de Raul Schidt em Itália"
- "Trump e Kim: Os amigos não chegaram a acordo e o perigo mantém-se"
Jornal de Notícias:
- "Suicídio de mulheres cresce 19% num só ano"
- "Pesca da lampreia à margem da lei"
- "Carnaval custa três milhões de euros às cidades"
- "Aulas de Educação Física estão em risco por falta de assistentes operacionais"
- "Porto: Mãe de aluno agride professora à porta da escola"
- "Paredes: Gangue dos cofres entra em banco mas falha assalto"
- "Estremoz: Convidado a voltar após perder mandato"
- "Clássico: Controlos antidoping a Marega e Jonas"
- "F.C. Porto: Sete milhões [Notes:de euros] de lucro e menos 60 de passivo"
- "Benfica: Luís Filipe Vieira renova com Ferro até 2023"
Negócios:
- "Fim das isenções atinge oito mil recibos verdes"
- "Bezos contra Bezos: O divórcio do casal mais rico do mundo lançou o alarme junto dos investidores
da Amazon"
- "Entrevista a Maria do Céu Guerra: 'Um dia seremos todos elite, mais ainda não chegámos lá'"
- "Ricardo Sousa, CEO da Century 21: 'Um quinto dos interessados desiste de comprar casa'"
- "Pedro Soares dos Santos: 'Quando não sabemos o que fazer ao dinheiro damos aos acionistas"
- "Peso dos serviços públicos no PIB é o mais baixo em 23 anos"
- "Oitante já pagou metade do dinheiro emprestado pelo Fundo de Resolução"
- "Santander Totta aumenta comissões, mas dá retorno nas contas"
O Jornal Económico:
- "'É na Roménia que queremos entrar...temos de saltar a fronteira'
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- Pedro Soares dos Santos"- "Novo Banco regista prejuízo superior a 1,2 mil milhões"
- "Caixa Geral de Depósitos: CPI vai ter acesso a relatório secreto que mostra como Banco de Portugal
agiu no caso BES"
- "Universidades: 'Quero trazer inovação e mais diversidade à formação de executivos' - Céline
Abecassis-Moedas"
- "Venda da GNB Vida à Global Bankers pode estar em risco"
- "Rendas excessivas: 'Prefiro crer nos reguladores que em estudos pagos por empresas', diz Hugo
Costa (PS)"
- "Futebol: Bruno Fernandes e João Félix disputam estatuto de primeira venda de clube nacional por
100 milhões de euros"
- "Semapa: A nova vida do maior grupo industrial português"
- "Filipe Pinhal e Marques dos Santos lançam novo colégio St. Dominic's"
- "Pesos-pesados engordam lucros, mas EDP vai contrabalançar"
- "Negociação bloqueada dá reposição de dois anos e nove meses para professores"
- "José Ribeiro e Castro: 'O PS é o partido que está mais convencido' a alterar o sistema eleitoral
português"
A Bola:
- "Cláusula de ferro"
- "Central renova até 2023 blindado por Euro100 milhões"
- "Terceiro jogador do plantel protegido com três dígitos, depois de Gedson e João Félix"
- "FC Porto: Selecionador do Brasil prefere Militão a central"
- "Contas da SAD com saldo positivo"
- "FC Porto - Benfica: Os rituais de Sérgio e Bruno"
- "Marega e Jonas controlados pelo ADoP"
- "Éstou bastante confiante' - Luis Filipe Vieira"
- "É o jogo da vida do Benfica - Gabriel"
- "Sporting: Revolução no plantel"
- "'Não há crise na formação' - Thierry Correia"
O Jogo:
- "Cássico de exportação"
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- "Éder Militão e João Félix são cabeças de cartaz para um duelo que ultrapassa fronteiras"
- "Marega e Jonas foram alvo do controlo antidoping surpresa"
- "Portista convocado por Tite para a seleção do Brasil"
- "Sporting: Técnico dos sub-20 do Equador traça perfil do reforço - 'Plata tem coisas de Neymar'"
- "SAD deve 24,3MEuro em comissões e 29,9MEuro a clubes por transferências"
- "Braga: Esgaio abre a porta a Diogo Figueiras"
- "V. Guimarães: 'Distância para o Moreirense não assusta'"
- "Andebol: Sporting faz história"
Record:
- "'Lembra os anos 60' - Vieira entusiasmado com o momento do Benfica e a união com os adeptos"
- "Ferro renova até 2023 e quadruplica ordenado - cláusula de 100 milhões é a terceira mais alta do
plantel"
- "Clássico - 'Só pensamos na vitória'"
- "Finanças: 'Hoje já podem gritar 'O Benfica é nosso''"
- "FC Porto: SAD com lucro de 7,15 milhões no 1.º semestre"
- "Herrera e o jogo do título - 'Determinação no máximo'"
- "Militão chamado à seleção brasileira"
- "Sporting: Mathieu dá garantias físicas a Keizer"
- "SAD tem saldo positivo de 6,4 MEuro"
- "Regresso de Bruno Fernandes custou 1,6 MEuro"
- "Leões nos oitavos da Champions de andebol"
- "Moreirense: Inscrição na UEFA falhada"
Com LUSA.
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Duração: 00:00:50

Renascença
ID: 79325788

OCS: Renascença - Bola Branca

28-02-2019 22:58

Liga dos Campeões de Andebol
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dbae4b44-4054-4a26-95ef1ba12908ceb9&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

No andebol, o Sporting fez história para Portugal, no atual modelo da Liga dos Campeões. Os leões
apuraram-se para os oitavos de final da prova.
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