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Fábio Semedo tenta travar a progressão do portista Rui Silva ASF 

 

k. 

 

15 IN T EARZALO 16 
Thomas Bauer (GR) Roney Franzini (GR) 
Francisco Oliveira (GR) João Esteves (GR)   
Victor Iturriza (5)  
Leandro Semedo 
Yoan Balázquez (1) 
Miguel Martins (2)  

Afonso Feio 
Bruno Moreira (4) 
Pedro Sequeira (9) 
Tiago Serrão   

mais desporto 

ANDEBOL C  TAÇA DE PORTUGAL 

thip' mudou a meio 
FC Porto esteve melhor defensivamente na segunda parte 
o Apurou-se para a Final 4 de um troféu que não conquista desde 2007 

ANDEBOL — TAÇA DE PORTUGAL — 1/4 DE FINAL 

Dragão Caixa, 
no Porto 

FC PORTO • BELENENSES  

Djibril M'Bengue (5) Ricardo Barrão 
Rui Silva João Almeida 
Daymaro Salina (2) Fábio Semedo (5) 
Miguel Pinto  João Ferreira (4)  
Leonel Fernandes David Pinto (2) 
Alexis Borges (2) Filipe Custódio 
Diogo Branquinho (7) Nélson Pina (2) 
António Areia (6)  
Miguel Alves (2)  
Fábio Magalhães (2) 

MAGNUS ANDERSSON 

ÁRBITROS 
Daniel Freitas e César Carvalho 

por 

SOFIA COELHO 

O
FC Porto apurou-se para 
a Final 4 da Taça de Por-
tugal, após triunfo por 
34-26 na receção ao Be-
lenenses... Mas teve de 

mudar o chip ao intervalo para o 
conseguir. Junta-se ao Póvoa e ao 
Aguas Santas, faltando o jogo de 
hoje, entre Madeira, SAD e ABC, 
para preencher a última vaga. 

A equipa do Restelo, com vários 
jogadores indisponíveis, chegou 
ao Dragão Caixa com vontade de 
surpreender e manteve a vanta-
gem em grande parte do primeiro 
tempo — depois do 1-0 e do 2-1, o  

melhor que o FC Porto obteve fo-
ram empates (a 11, 12, 13, 14 e 15), 
saindo para o descanso a perder 
por 15-16, sob o olhar do guardião 
Alfredo Quintana, nas bancadas. 

Thomas Bauer voltou a entrar de 
início na 2.ª parte — Francisco Oli-
veira guardou a baliza dos dragões 
em metade da 1.ª parte — e prota-
gonizou várias defesas importan-
tes, agora com a ajuda dos compa-
nheiros, que melhoraram neste 
capítulo. O primeiro golo surgiu 
aos 2.30 m, para o Belenenses (15-
-17), António Areia igualou aos 17 
e Diogo Branquinho (o melhor 
marcador da equipa, com 7 golos) 
aos 18. Depois, ainda antes do 10.2  
minuto, os dragões aceleraram para 
a vantagem, que já não perderam 
e dilataram até aos 34-26 finais. 
O FC Porto não conquista a Taça 
desde 2007. 

FRANCESES NA TAÇA EHF 
Antes de entrar em campo, os 

dragões ficaram a conhecer o pró-
ximo adversário na Taça EHF. Vão 
defrontar os franceses do Saint-
-Raphael Var Handball, finalistas 
da última edição, nos quartos de fi-
nal, com a 1. ªmão a 20 deste mês, 
em França, e a 2.ª no Dragão Cai-
xa, a 27. «Já conheço. É uma boa 
equipa, com experiência nesta 
competição. Veremos o que acon-
tece», avaliou o técnico do FC Por-
to, Magnus Andersson. 

O Saint-Raphael perdeu na fi-
nal da última Taça EHF com o Fu-
chse Berlin, equipa alemã que vai 
disputar os quartos com os compa-
triotas do TSV Hannover. Os dina-
marqueses do TTH Holstebro de- 

frontam os húngaros do Grundfos 
Tatabanya. Os alemães do THW 
Kiel estão apurados para as meias 
como clube organizador. A Final 4 
será a 18 e 19 de maio, em Kiel. 

Têm a palavra 

ZANGADO 
4£ Acho que foi o pior jogo desde 

que estou no FC Porto. Não houve 
nada de bom na 1.' parte. Estava 
mesmo zangado. A defesa esteve mal, 
não ajudou o guarda-redes, houve 
muitos erros. A 2.° parte foi um pouco 
melhor e estamos na Final 4 da Taça de 
Portugal. Estou feliz por isso 

MAGNUS ANDERSSON 
'Treinador do FC porto 

FALTA DE FRESCURA 

Planificámos o jogo de acordo 
com as situações que teríamos de 
explorar e face às limitações da nossa 
equipa. Enquanto tivemos força, 
conseguimos surpreender o FC Porto. 
Na 2.a parte, fomos perdendo frescura 
física e o FC Porto acabou por ganhar 
naturalmente 

JOÃO FLORÊNCIO 
Treinador do Belenenses 

RESULTADOS 
-, Taça de Portugal  4  1/4 de final 

FC Porto—Belenenses 34-26 
Póvoa —Marítimo 38-30 
Vitória Setúbal—Águas Santas 19-30 
Madeira, SAD—ABC hoje, às 19.00 h 

O Falta apenas conhecer a última 
equipa que estará na Final 4 da Taça 
masculina, a 1 e 2 de junho, em Sines 

JOÃO FLORENCIO 
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Foi no final de 2013 que a então recém-criada Associação Cautchú, com sede em São Teotónio, lançou
\"mãos à obras\", por forma a dinamizar a prática do andebol no concelho de Odemira. Um trabalho
que se revelou complexo, com alguns escolhos e a exigir muita paciência, mas que cinco anos depois
já apresenta resultados bastante satisfatórios e que fazem sorrir os responsáveis pelo clube
 
07h00 - quarta, 03/04/2019
Andebol cresce no
 
concelho de Odemira
Andebol cresce no
 
concelho de Odemira
 
Foi no final de 2013 que a então recém-criada Associação Cautchú, com sede em São Teotónio, lançou
"mãos à obras", por forma a dinamizar a prática do andebol no concelho de Odemira. Um trabalho que
se revelou complexo, com alguns escolhos e a exigir muita paciência, mas que cinco anos depois já
apresenta resultados bastante satisfatórios e que fazem sorrir os responsáveis pelo clube.
 
"O balanço que fazemos é extremamente positivo, a superar as expectativas iniciais. A nossa grande
bandeira é o desenvolvimento e afirmação da modalidade de andebol no concelho de Odemira, o que
julgamos estar a conseguir com sucesso de forma estruturada e sustentada, passo a passo e degrau a
degrau", sintetiza com satisfação o presidente da associação, Pedro Almeida.
Em conversa com o "CA", o dirigente (e também treinador) revela que a Cautchú já conta cerca de
120 crianças e jovens federados, "sendo que mais de 50% são do sexo feminino o que é fantástico".
No concelho de Odemira mais atletas só mesmo nas modalidades de futebol e canoagem. Ao todo a
Cautchú tem sete equipas nos vários escalões em masculinos e femininos (caso único em todo o
Alentejo), a que se juntam três escolas de andebol em Odemira, São Teotónio e Vila Nova de
Milfontes.
 
"E temos também a equipa de andebol adaptado, em parceria com a Associação de Paralisia Cerebral
de Odemira, com quem celebrámos um acordo de colaboração e que conta com oito praticantes de
ambos os sexos", acrescenta Pedro Almeida.
Para o presidente, a "principal conquista" da Cautchú "é a credibilidade e a forma como a sociedade
odemirense vê hoje" a associação. "Temos tido o cuidado de ter connosco técnicos qualificados e
pedagogicamente preparados, de forma a estarem munidos de todas as ferramentas para o bom
desenvolvimento das crianças e jovens que praticam a modalidade de andebol, primeiro numa lógica
de formação pessoal e humana e só depois a formação de competências desportivas, ainda que na
nossa óptica estas não sejam indissociáveis", destaca.
É nesta lógica que o presidente da Cautchú elege como momentos marcantes nestes cinco anos a
participação, em 2015, no Encontro Nacional de Minis, em Avanca (Estarreja), onde a associação
ganhou o prémio de fair-play entre 80 equipas, assim como a atribuição do Diploma de Mérito pela
Assembleia Municipal de Odemira "em reconhecimento pelo empenho e trabalho realizado em prol do
desporto adaptado no concelho".
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"Destacamos ainda a organização, em parceria com Federação de Andebol de Portugal e a Câmara de
Odemira, neste curto espaço de tempo, das fases finais do Campeonato Nacional de Iniciados, quer
masculino quer feminino, bem como da fase final do Torneio Nacional de Selecções Regionais, que
foram, por si só, mais um excelente contributo para a promoção do andebol no concelho", acrescenta
Pedro Almeida.
 
Correio Alentejo
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ANDEBOL - TAÇA EHF 

DRAGÕES VÃO A FRANÇA 
Saint-Raphael Var Handball 

(França), finalista vencido da 
edição de 2017/18, é o próximo 
adversário do FC Porto nos 
quartos de final da Taça EHF de 
andebol. 
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A SIR 1.º Maio venceu a pri-
meira de várias 'finais' que tem
pela frente na luta pela manu-
tenção na 2.ª divisão mascu-
lina. A equipa de Artur Roldan
ganhou em Ílhavo, por 29-31,
com 14 golos de Simão Santos
e 8 de Pedro Santos (reforços
para esta fase final da prova),
entregando a cauda da classi-
ficação ao seu adversário. Já o
tranquilo AC Sismaria empatou
a 30 golos na recepção ao Al-
bicastrense e a Juve Lis folgou. 

BAC fica à porta 
da final-four da Taça  

O Batalha AC caiu nos quar-
tos-de-final da Taça de Portu-

gal feminina. A equipa leiriense,
que milita na 2.ª divisão nacio-
nal, perdeu no reduto do Al-
pendorada, da 1.ª divisão, por
30-22, ficando assim às portas
da final-four da competição
rainha do andebol feminino
nacional, onde para além do
Alpendorada estarão ainda
Passos Manuel, CS Madeira e
o Colégio de Gaia. 

Este não foi um fim-de-se-
mana feliz para as equipas se-
niores do BAC, pois em mas-
culinos teve início a fase final
da 3.ª divisão e a equipa da Ba-
talha perdeu em casa, por 25-
31, frente ao Vela de Tavira. 

Juniores femininos da Juve
Lis ganham no Benfica 

Nas camadas jovens, o

grande destaque vai para a
equipa de juniores femininos
da Juve Lis, que teve dois jogos
e averbou duas vitórias. No sá-
bado, a Juve ganhou na visita
ao Benfica, por 26-30, na pri-
meira partida oficial esta época
que as juniores do clube da Luz
não venceram. No domingo, a
Juve Lis jogou em São Pedro
do Sul e voltou a averbar o
triunfo (22-33). O reverso da
moeda em juniores, aconteceu
nos masculinos, com a Juve Lis
a perder na recepção ao Alto
Moinho, por 20-27 e o Sismaria
a perder no Torreense (um ad-
versário directo das equipas lei-
rienses na luta pela manuten-
ção na 1.ª divisão), por 27-25. 

Nos juvenis, a equipa femi-
nina da Juve Lis perdeu em

casa frente ao Porto Salvo, por
20-32. Já na 2.ª divisão mascu-
lina, a Juve segue imparável,
desta vez o triunfo foi alcan-
çado em São Pedro do Sul, por
19-25, numa ronda onde o NDA
Pombal também ganhou. Foi
na visita ao Guarda Unida, por
33-36. Na 1.ª divisão nacional
de juvenis masculinos, as equi-
pas leirienses saíram derrota-
das. O Sismaria em Estarreja,
por 20-18, e o Cister em São
João da Madeira, por 35-27. Isto
numa ronda em que o SIR 1.º
Maio folgou. 

Já em iniciados masculinos,
a SIR 1.º Maio somou novo
triunfo, ao levar a melhor na
recepção ao Vacariça, por 28-
25. Também o Cister venceu o
Portalegrense (29-25). Em fe-
mininos, a SIR 1.º Maio ganhou
em Oliveira de Frades, por 22-
24 e a Juve Lis derrotou o La-
goa por 28-27, após uma recu-
peração impressionante no se-
gundo tempo. Orlando Jóia

‘Santos’ decisivos na vitória
da SIR 1.º Maio em Ílhavo 
Andebol
Leiria
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Aproveitar intensidade na Taça... 
adeira SAD ABC de Braga dis- 

v putam esta noite no Funchal 
a passagem à fase seguinte 

da Taça de Portugal, em andebol. 
competição na qual os madeirenses 
querem contrariar o favoritismo 
contrário. Elias António, apesar 
de considerar a equipa de Braga 
favorita, garante que os insulares 
tudo vão fazer para vencerem e 
seguir em frente na competição. 
"O Madeira SAD vai trabalhar para 
se apresentar o melhor possível 
para este desafio, estamos com jo- 

gos intensos, competitivos e euro- 
peus, nos últimos dias tivemos 
um desgaste enorme em viagens, 
o que se reflete no estado de alguns 
atletas. Vamos lutar para nos su- 
perarmos e para alcançar a vitória, 
independentemente das lesões e 
desgaste evidente da equipa. Sa- 
bemos que o ABC é uma equipa 
que aparece forte em momentos 
decisivos, no entanto, vamos que- 
rer responder a esse "aparente" 
favoritismo com a ajuda no nosso 
público", disse, a concluir. 

Página 6



A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 17,33 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79835755 03-04-2019

Victor Iturriza remata, deixando Pedro Sequeira e João Ferreira sem reação 

mente, bastando atentar que, 
nesses primeiros 30 minutos, 
apenas em três parciais a equi-
pa da casa esteve no comando: 
1-0, 2-1 e 13-12. 

Na segunda parte, o cenário 
mudou e João Florêncio per-
cebeu bem o motivo. "Quan-
do foi preciso jogar contra 
sete, ainda nos ressentimos 
mais do poder físico do FC Por-
to, sobretudo dos pivôs, nos 
bloqueios, e não conseguimos 
mais", explicou o técnico dos 
lisboetas. Efetivamente, as-
sim foi, tendo Andersson re-
corrido a uma das armas mais 
letais ao longo desta época: a 
superioridade numérica no 
ataque, o que lhe valeu uma 
vitória por nove golos na se-
gunda parte e um parcial final, 
enganador, de oito bolas. 

"Sabemos que somos muito 
melhores do que eles e de fac-
to não foi nada agradável. Peço 
desculpa aos espectadores", 
disse o treinador sueco do FC 
Porto. 

"Terrível, foi um 
jogo terrível, ao 
intervalo eu estava 
mesmo zangado. 
Não foi nada bom" 
Magnus Andersson 
Treinador do FC Porto 

"Enquanto 
tivemos força, 
fomos capazes e 
estivemos 
muitíssimo bem" 
João Florêncio 
Treinador do Belenenses 

Foi dos poucos que se 
salvaram, embora 
também tenha cometido 
erros esquisitos, Ainda 
assim. o ponta-esquerda 
revelou sempre n iuita 
garra e foi quem mais 
golos marcou Nos 
primeiros 30 mil lutos fe: 
quatro, ria segunda mais 
três e depois (-3.3i 
Balasquez 

FC Porto terá feito uma das piores exibições 
da época, mas está na final-four da Taça de Portugal 

DRAGA° DE RESSaca 
BELENENSES 
Dragão Caixa 

!Árbitros: Daniel Freitas (Guarda) e César 
Carvalho (Braga) 

FC PORTO i BELENENSES 

ThomasBailer Gr Roney Franzini Gr 

Frandsco Ogveira Gr João Esteves Gr 

Vktorlturriza 5 Amo Moreira 4 

Yoan Balasquez 1 Pedro Sequeira 9 

MIguel Martins 2 Fábio Semedo 5 

Djibril Mbengue 5 João Ferreira 4 

()fogo Branquinho 7 David Finto 2 

António Areia 6 Nelson Pina 2 

Leandro Semedo • JoioAlmeida 

Alexis Borges 2 Afonso Feio 

Rui Silva - Ricardo Barrão 

Fábio Magalhães 2 Tiago Serrão 

Daymaro Salina 2 Filipe Custódio nj 

Trto 

Miguel Pinto 

Leonel Fernandes 

2 

si 

nj 

Treinador: Treinador: 
Magnus Andersson João F lorêncio 

Ao intervalo 15-16 

Marcha.05.2-4,10' 5-6,15'8-10,2031-12. 
25'13-13, 30'15-16, 35'17-17, 40'19-18, 

45'23-19, 50'27-22, 55' 30-26, 6U 34-26 

4 EXCLUSÕES 3 

o VERMELHOS O 

3-4 7 METROS 2-4 

RUI GUIMARÃES 

••• Mesmo com uma exibi-
ção paupérrima, que levou o 
técnico Magnus Andersson, 
ainda que de forrn a figurada, a 
dizer-se "em choque", o FC 
Porto derrotou ontem o Bele-
nenses, por 34-26, e apurou-se 
para a final-four da Taça de 
Portugal. Assim, os dragões, 
que fizeram o 43.° jogo da 
temporada e somaram a 39.a 
vitória, são a única equipaain-
da em todas as frentes: Cam-
peonato Nacional, Taça de 
Portugal e Taça EHF. 

Se o Belenenses, comojá vem 
sendo hábito, se apresentou 
muito desfalcado, também o 
FC Porto jogou sem Alfredo 
Quintana, Hugo Laurentino, 
Angel Hernandez e André Go-
mes. Mas, ainda assim, com ar-
gumentos mais do que sufi-
cientes para ganhar de forma 
muito confortável. 

Apática e a cometer erros 
quase infantis, na equipa azul 
e branca da primeira parte sal-
varam-se Djibril Mbengue e 
Diogo Branquinho. Pelo con-
trário, os azuis do Restelo jo-
gavam de forma solta, des-
complexada e, acima de tudo, 
muito bem. Poressa altura,Pe-
dro Sequeira já se destacava, 
com seis golos. 

O intervalo chegou com o 
Belenenses na frente. Resul-
tado que se justificava ampla- 
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ÚLTIMA VAGA 
DISPUTA-SE HOJE 
Já com o Benfica eliminado, a 
Taça de Portugal vai mudar 
de mãos e esta tarde, a partir 
das 19h00, no Funchal, 
Madeira SAD e ABC dispu-
tam a última vaga para a 
final-four, que se vai jogar 
nos dias 1 e 2 de junho em 
Sines. Minhotos ou insulares 
juntar-se-ão aos já apurados 
FC Porto, Águas Santas e 
Póvoa, este representante do 
segundo escalão. 

TAÇA DEPORTUGAL 

V. 5418641-Q00458AM-4S 19-30 
PÓVOA AC-Marítimo 38-30 
FC PORTO-Belenertses 34-26 
Madeira SAD-ABC 
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TIAGO 
ROCHA NO SETE IDEAL 
Tiago Rocha está no sete 
ideal da Liga dos Campeões 
pela quarta vez, depois de 
uma ao serviço do FC Porto 
(2013/14) e duas pelos 
polacos do Wisla Plock 
(2014/15 e 2015 /16). Desta 
vez, o pivõ está na equipa 
ideal da segunda mão dos 
oitavos de final, jogo que o 
Sporting perdeu com o 
Veszprém, mas no qualTiago 
marcou seis golos em sete 
remates. -R.G. 
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REGRESSO 
A FRANÇA 
NA TAÇA EHF 
Saint-Raphael, último 
obstáculo antes da final-
four, afastou os dragões nos 
"oitavos" de 2011/12 e 
esteve nas últimas finais 

***Três atletas do atual plan-
te! portistaestiveram no único 
confronto entre o FC Porto e o 
Saint-Raphael, nos jogos dos 
oitavos de final da Taça EHF da 
época 2011/12, a última em que 
a prova se jogou no anterior 
modelo competitivo. Os fran-
ceses perderam no Dragão Cai-
xa, por 28-26, mas depois de-
ram a volta em casa, por 29-24 
e beneficiando de vários erros 
de arbitragem. Alfredo Quinta-
na, que não jogou, Hugo Lau-
rentino e Daymaro Salina não 
se devem ter esquecido... Sete 
anos depois, o novo embate 
tem os gauleses mais rodados 
nas competições europeias -
esta é a sétima presença e nas 

O Saint-Raphael chegou à 
final-four da Taça EHF nas 
duas últimas épocas. Há um 
ano foi derrotado na final 
como Fuchse Berlim (28-23) 
- e defrontou-o na fase de 
grupos, tal como agora! - e 
em 2016/17 perdeu o 
terceiro lugar para o 
Magdeburgo (32-31) 

duas épocas anteriores foram à 
final-four da Taça EHF - e em 
oitavo lugar na StarLigue. Os 
franceses têm nove estrangei-
ros no plantel, masjá perderarn 
dezjogos no seu campeonato e 
dois na fase de grupos da EHF 
(com Fuchse e Logrono). "Não 
estão a fazer um bom campeo-
nato, estão em oitavo, mas têm 
muitos jogadores lesionados. 
De resto, são uma excelente 
equipa, muito física, será bas-
tante clificil. Se jogarmos como 
hoje [ontem], perdemos por 
uns cem", avisou Magnus An-
dersson. —RA. 

TAÇA EHF 

Hannover A ,-Fuchse Berlim 
Hoistebro ).Tatabanya (H, 

Saint RaPhael:,11 )-r-CPOIrrOiKA 
Nua. rnriva  vu " / ?R, ioalyd Página 10
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FC Porto na final-four da Taça de Portugal de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2019

Meio: Jogo Online (O) Autores: Rui Guimarães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c5ce05a2

 
Azuis e brancos receberam e venceram o Belenenses, por 34-26, juntando-se a Águas Santas e Póvoa
na decisão dos dias 1 e 2 de junho Apesar de uma exibição fraca, o FC Porto derrotou esta terça-feira
o Belenenses, por 34-26, apurando-se a final a quatro da Taça de Portugal de andebol, momento da
época que irá decorrer em Sines, nos dias 1 e 2 de junho, e para o qual já estavam qualificados Águas
Santas e Póvoa, este representante da II Divisão. Os dragões chegaram ao intervalo a perder, por um
(15-16), após 30 minutos em que estiveram à frente em apenas três parciais: 1-0, 2-1 e 13-12. Na
segunda parte, recorrendo ao sete contra seis, os homens de Magnus Andersson foram superiores e
justificaram a vitória. Esta quarta-feira, no Funchal, jogam Madeira SAD e ABC para encontrar o
quarto é ultimo apurado para final-four.
 
Rui Guimarães
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Dragão sofre 
para estar nas 
"meias" da Taça 
Azuis e brancos tiveram de puxar dos galões 
para vencerem, em casa, o Belenenses 

F. C. Porto 34 

Belenenses 26 

ANDEBOL  O F. C. Porto ga-
rantiu um lugar nas meias-
-finais da Taça de Portugal 
de andebol, juntando-se aos 
já apurados Águas Santas e 
Póvoa Andebol Clube, após 
ter vencido, no Dragão cai-
xa, o Belenenses, por 34-26. 
Hoje, pelas 19 horas, dispu-
ta-se o último encontro dos 
quartos de final, entre o Ma-
deira SAD e o ABC. 

Os azuis do Restelo não fo-
ram um adversário fácil de 
derrotar e obrigaram os por-
tistas a esforçar-se para se-
guirem em frente na com-
petição. A primeira parte foi 
bastante equilibrada, com o 
conjunto lisboeta a sur-
preender com a liderança  

no marcador ao intervalo. 
Após a pausa, o F. C. Porto 
surgiu mais focado e conse-
guiu passar para a frente da 
partida, ganhando maior 
embalo apenas perto do fi-
nal do jogo. •  SUSANA SILVA 

TACA DE PORTUGAL 
Ouartos de final -17/03 - V. Setúbal-Aguas 
Santas, 19.30: Póvoa AC,Mantlmo. 38-30. 
Ontem - E C, Porto•Belenenses, 34-26. 
Hoje - Madeira SAD-ABC (19 h}. 

F. C. PORTO Thomas Bauer (GR) e Francisco 
Oliveira (GR); Victor Alvares (5), Leandro 
Semedo, Yoan Balazquez (1), Miguel Martins 
(2), Djibril Mbengue (5), Rui Silva, Daymaro 
Salina (2), Miguel Pinto, Leonel Fernandes, 
Alexis Borges (2), Oiogo Branquinho (7), 
António Areia (6), Miguel Alves (2) e Fábio 
Magalhães (2) 
Treinador Magnas Andersson 

BELENENSES João Estavas (GR) e Roney 
Franzini (GR): Afonso Feio, Bruno Moreira (4), 
Pedro Sequeira (9), Tiago Sairão, Ricardo 
Barrão, João Almeida, Fábio Semedo (5). João 
Ferreira (4), David Pinto (2). Filipe Custódio e 
Nélson Pina (2) 
Treinador João Florénclo 

LOCAL Pavilhão Dragão Caixa, no Porto 
ÁRBITROS Daniel Freitas e César Carvalho 
AO INTERVALO 15-16 

Branquinho atira para um dos sete golos que marcou 
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Andebol: FC Porto apura-se para as meias-finais da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2019

Meio: Mais Futebol Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c58638ab

 
Dragões bateram o Belenenses por 34-26
 
O FC Porto garantiu a presença nas meias-finais da Taça de Portugal, depois de vencer o Belenenses
por 34-26, numa partida disputada no Dragão Caixa.
 
Os azuis do Restelo chegaram ao intervalo na frente do marcador (16-15). Contudo, os portistas
passaram para a frente nos primeiros dez minutos da etapa complementar e não mais largaram a
liderança no marcador, confirmando o triunfo.
 
Diogo Branquinho apontou oito golos e esteve em destaque no lado dos dragões enquanto Pedro
Sequeira brilhou no conjunto do Belenenses.
 
O FC Porto juntou-se a Póvoa e Águas Santas como os emblemas apurados para a  final four . Madeira
e ABC vão discutir o último lugar entre os semifinalistas.
 
Redação Maisfutebol
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T. BAUER O O O R. FRANZINI O o o 
M. MARTINS 2 O JOÃO FERREIRA 4 1 
1. SEMEDO O 2 P. SEQUEIRA 9 O 
D. MBENGUE 5 O FÁBIO SEMEDO 5 1 
D. BRANQUINHO 7 O DAVID PINTO 2 O 
ANTÓNIO AREIA 6 1 NELSON PINA 2 O 
VICTOR ALVAREZ 5 o B. MOREIRA 4 O 

F. OLIVEIRA() O O JOÃO ESTEVES° O O 
YOAN BLANCO 1 O AFONSO FEIO O O 
RUI SILVA O 1 TIAGO SERRÃO O O 
D. SALINA ' 2 O R. BARRÃO O O 
MIGUEL PINTO O O J. ALMEIDA O 1 
L FERNANDES o o F. CUSTÓDIO o o 
ALEXIS BORGES 2 O 
MIGUEL ALVES 2 O 
F. MAGALHÃES 2 O 

AO INTERVALO: 15-16 

LOCAL: Pavilhão Dragão Caixa, no Porto 

ARBITROS:Daniel Freitas e César carvalho 

DIFÍCIL. Fábio Magalhàes tenta ultrapassar defesa do Belém 

P 34 26 
FC PORTO BELENENSES 

M. Andersson° °João Florêncio 
LIS EXC CLS EXC 

AFfilCO  FOI TRUNFO 

FC Porto está na final 
four da Taça de Portugal 
ao vencer na receção 
ao Belenenses 

ALEXANDRE REIS 

120  FC Porto continua com hi-
póteses de ganhar esta época todas 
as competições, tendo ontem ca-
rimbado a presença na final four 
da Taça de Portugal, ao eliminar, 
no Dragão, o Belenenses, com 
uma vitória (34 -26) nos 'quartos'. 

O treinador dos lideres clo Gru-
po A do Campeonato, Magnus An-
dersson, julgava que a sua equipa 
iria ter um jogo fácil, poupando al-
guns jogadores, mas o Belenenses 
deu boa lição na primeira parte. 
Com  um ataque muito móvel e 
versátil, a turma lisboeta cons-
truiu golos fáceis na sua organiza - 
ção ofensiva, dominando quase 
sempre o marcador, com Pedro 
Sequeira (nove golos) a brilhar. 

Aos 15', o Belenenses vencia por 
três golos (11- 8), obrigando osueco 
a usar todas as peças, mas a defesa 
dos azuis do Restelo não deu velei- 

QUARTOS-DE-FINAL DA TAÇA 
FC PORTO-Belenenses 34-26 
Madeira SAD-ABC 19h00 
V. Setúbar-ÁGUAS SANTAS 13-30 
PÓVOA ANDEBOL*-Marítimo' 38-30 
*Equipas da 2.a  Divisão 

dados à primeira linhaportista. 
Na segunda parte, a qualidade 

decresceu, com o Belenenses a 
perder velocidade para superar a 
física defesa nortista. Com  o des-
gaste, a turma forasteira foi impo-
tente para, a partir dos 38', impe --
dir o FC Porto de passar para a 
frente com um parcial de 4-0 (21-
18) . Os azuis começaram a apro-
veitar os erros e o contra-ataque 
cavou a diferença, com destaque 
para Branquinho (7) e Areia (7). 

"Foi o pior jogo desde que estou 
no FC Porto, com muitos erros: 
Falei ao intervalo a pedir motiva-
ção", considerou Andersson. 

João Florêncio, técnico do Bele - 
nenses, disse que "a equipa sur-
preendeu enquanto teve forças, 
mas faltou rotatividade devido às 
Muitas limitações no plantei". 

Saint-Raphael 
vai ao Dragão 
Ea O lusodescendenteJoelSil-
va, treinador dos franceses cio 
Saint- Rap h ael, manifestou-se 
satisfeito por defrontar o FC 
Porto nos quartos-de-final da 
Taça EHF, dado o sorteio reali-
zado em Viena .de Áustria. "É 
uma equipa com muitás virtu-
des, jogadores portugueses e 
cubanos, com estilo de jogo la-
tino, o que é benéfico para nós", 
analisou, ao 'L'Equipe'. 

O técnico dos dragões, 
Magnus Andersson, também 
falou do adversário: "Tem ta-
rimba na EHF, é boa equipa, 
mas a ver vamos quem passa." 

O Saint- Raphael foi finalista 
na última Taça EHF. A P mão 
joga-se em França ( 20) e a 2' no 
Porto (27). Hannover (ALE) - 
Fuchse Berlin (ALE) e Holste - 
bro (DIN)-Tatabanya (1-IUN) 
completam a agenda. O Kiel 
(ALE), que acolhe a Final Four, 
já se encontra-apurado. O 
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CHAMPIONS 

Pivô Tiago Rocha no Sete Ideal 
O internacional Tiago Rocha 

foi eleito como o melhor pivõ no 
Sete Ideal da 2' mão dos oitavos - 
de- finalda Liga dos Campeões. O 
segunda-linha do Sporting não 
conseguiu evitar a derrota (29-35) 
frente ao Veszprém, mas desta - 
cou-se com &golos marcados em 7 
remates e uma eficácia de 86%. 

Aliás, o jogo da Hungria captou 
as atenções; pois no mesmo Sete  

Ideal também ficou o ponta es-
querda croata do Veszprém, Ma-
nuel Strlek. Completam a equipa o 
lateral-esquerdo dinamarquês 
Rasmus Lauge (Flensburg), o een-
tralfrancêsRomainLagarde (Nan-
tes), o lateral-direito espanhol 
Alex Dujsheabev (Kielce), o pon-
ta - direita croata Zlatko Horvat 
(Zagreb) e o guarda-redes croata 
vlirkoAlilovic (Pick Szeged). 

Quanto às melhores defesas, o 
guarda-redes espanhol Arpad 
Sterbic (Veszprém) ficou no top 3 
das cinco melhores, ao ganha r um 
duelo ao compatriota Carlos Rues-
ga, numa jogada 'em que o central 
dos leões remata colocado e em 
força. Já Strlek e o macedónio De - 
jan Manaskov, também da equipa 
magiar, estiveram no top 3 e top I 
dos:melhores golos. A.R. 
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ANDEBOL 
DO FC PORTO 
BRONZE: A equipa de 
andebol portista bateu o 

Belenenses (34-26) e carimbou passaporte 
para a final four da Taça de Portugal. E 
atenção—os dragões ainda podem ganhar 
todas as competições esta época. [pág. 34] 

KERAMUDDI 
KERAM 
LATA: O presidente da 
federação afegã foi acu-

sado de violação pela ex-capitão da seleção 
feminina daquele país. Já foi suspenso pela 
FIFA mas continua em funções. Não foi 
preso, nem julgado. Até quando? [pág. 38] 

Atribuídas por João Seiacas 

NUNO 
ESPIRITO SANTO 
OURO: O treinador por-
tuguês conduziu o Wol-

verhampton a mais um triunfo frente ao 
poderoso Manchester United. por 2-1. E um 
dos golos do importante triunfo foi assina-
do pelo compatriota Diogo Jota. [pág. 29] 

SÉRGIO 
CONCEIÇÃO 
PRATA: Apesar do empa- 
te averbado frente ao Sp. 

Braga (1-1). o treinador portista cumpriu um 
dos objetivos que os dragões tinham traça-
do para esta temporada — estar na final da 
Taça de Portugal, no Jamor. [págs. 2 a 9] 

1 
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Tiago Rocha no Sete Ideal da Champions
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2019

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5eadff94

 
Pivô do Sporting em destaque na prova máxima de clubes do andebol europeu
 
O internacional Tiago Rocha foi eleito como o melhor pivô no Sete Ideal da 2ª mão dos oitavos-de-
final da Liga dos Campeões. O segunda-linha do Sporting não conseguiu evitar a derrota (29-35)
frente ao Veszprém, mas destacou-se com 6 golos marcados em 7 remates e uma eficácia de 86%.
 
Aliás, o jogo da Hungria captou as atenções, pois no mesmo Sete Ideal também ficou o ponta-
esquerda croata do Veszprém, Manuel Strlek. Completam a equipa o lateral-esquerdo dinamarquês
Rasmus Lauge (Flensburg), o central francês Romain Lagarde (Nantes), o lateral-direito espanhol Álex
Dujsheabev (Kielce), o ponta-direita croata Zlatko Horvat (Zagreb) e o guarda-redes croata Mirko
Alilovic (Pick Szeged).
 
Quanto às melhores defesas, o guarda-redes espanhol Arpad Sterbic (Veszprém) ficou no top 3 das
cinco melhores, ao ganhar um duelo ao compatriota Carlos Ruesga, numa jogada em que o central
dos leões remata colocado e em força. Já Strlek e o macedónio Dejan Manaskov, também da equipa
magiar, estiveram no top 3 e top 1 dos melhores golos.
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