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A1  
RTP 1

 	Duração: 00:00:36

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 80241372

 
28-04-2019 08:39

1 1 1

Taça EHF de Andebol

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=61947f0f-3303-4e2b-92cd-

1341e44cb29c&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
A equipa de andebol do Futebol Clube do Porto garantiu pela primeira vez, a passagem à final four da
Taça EHF.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-04-28 08:39
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RTP 1

 	Duração: 00:00:38

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 80241367

 
28-04-2019 08:38

1 1 1

Taça Challenge de Andebol

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f092becf-4095-4d7a-b5da-

edd13b415a20&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
A Madeira SAD é finalista da Taça Challenge de Andebol.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-04-28 08:39
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Andebol 

O ABC. Chegou ao intervalo 
empatado (16-16) com o Avanca, 
mas venceu e continua líder. 
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Final... entre 
portugueses 
-, Madeira, SAD, em es-
treia, defronta equipa de 
Paulo Pereira na Challenge 

Paulo Fidalgo e Paulo Pereira vão 
defrontar-se na final da Taça 
Challenge. Os dois treinadores 
portugueses comandaram as 
respetivas equipas, Madeira, SAD 
e CSM Bucareste (Roménia), no 
apuramento... E trabalham juntos 
na Seleção masculina: Pereira é o 
selecionador e Fidalgo o adjunto, 
Esta será a estreia da equipa 
madeirense numa final europeia, 
conseguida depois de eliminar os 
gregos do AEK Atenas, finalistas 
em 2018, quando afastaram o 
Madeira, SAD nas meias-finais, 
Agora, a equipa portuguesa voltou 
a triunfar na 2.' mão, em Atenas. A 
final será a duas mãos, a 11 ou 12 
de maio e 18 ou 19. «É um feito 
histórico. Vamos lutar pelos 
objetivos na final», assegurou o 
adjunto de Fidalgo, Afonso Franco. 

ANDEBOL - TAÇA CHALLENGE -1/2 F - 2.' MÃO 

Sport Hall Kassimatis, 
em Atenas, na Grécia 

AEK ATENAS • MADEIRA,SAD 

30 
9 INTERVALO 13  

G. Rozsavolgyi (GR) G. Capdeville (GR) 
A. Syngaris (GR) Luís Carvalho (GR)  
R. Radulovic (GR) Hugo Lima  
E. Zampounis Valter Soares (2)  
P. Nikolaidis João Martins (1) 
Maros Balaz (6) Ulisses Ribeiro (3)  
Alexandros Alvanos Daniel Santos (5) 
Garyfalos Bagios Bruno Landim  
Lars Jakobsen (4L Elias António (7) 
A. Papadionysiou Ruben Sousa (4)  

C. Dompris (2) João Miranda (1)  
C. Mylonas Elledy Semedo (5)  
Julios Argyrou Pedro Peneda (1) 
L Palevicius (7) Francisco Pereira (1) 
Eldin Vrazalica (3)_ 
Christos Balaskas 

N. GRAMMATIKOS 

ÁRBITROS 
André.' Budzak e Michal Zahradnik (Eslováquia) 

TAÇA CHALLENGE 
4 meias-finais 

1' MÃO 2.' _MA_ 
CSM BUCARESTE (Rom)-

 

-HC Neva Rus 26-24 25-20 
MADEIRA, SAD (POR)-

 

-AEK Atenas (Gre) 27-22 30-22 

PAULO FIDALGO 

1-11 nro CAMTrIC 11-1-1,-1, Jr1,11 I 

tia 

Elledy Semedo marcou 5 golos na vitória do Madeira, SAD em Atenas 
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ANDRÉ ALVES/ASF 

4 s. Kevynn 
Nyokas foi uma 
das figuras do 
clube da Luz, 
na Maia, a par 
de Fábio 
Vidrago, 
o melhor 
marcador, 
com 10 golos, 
e Pedro Seabra 

A. Campos (GR)  
H. Carlota (GR)  
Mário Rego  
Fábio Teixeira  
Vasco Santos  
José Barbosa (4)  
Pedro Cruz (9)  
Gonçalo Vieira (6)  
Mário Lourenço (3)  
Nuno Fernandes  
Jorge Mendes  
F. Fontes (3)  
Mário Oliveira (1)  
Belmiro Alves (2)  
António Aparício  
Rúben Santos 

JOSÉ ANTÓNIO SILVA 

Hugo Figueira (GR) 
B. Ristovski (GR) 
Miguel Espinha  
João Silva (1)  
Pedro Seabra (6) 
João Pais 
Stefan Terzic  
Kevynn Nyokas (4)  
Belone Moreira (2) 
Ricardo Pesqueira 
Arthur Patrianova  
Carlos Martins (1)  
Nuno Grilo (4) 
Fábio Vidrago (10) 
Ales Silva (1)  

• 

 

• 

CLASSIFICAÇÃO 
->  GT11110 A 4  4.a Jornada 

  

4 Grupo B  4 5.a Jornada 

  

Águas Santas-Benfica 

  

28-29 ABC-Avanca 

 

39-31 
Madeira SAD-Belenenses(24 de abril)  23-28 
FC Porto-Sporting 8 maio 

Boa Hora-AC Fafe 

Fermentões-Maia/ISMAI 
SC Horta-Arsenal Devesa 

 

22-22 
20-24 

 

22 de maio 
111ED G P 

       

1 SPORTING 3 

2  Benfica 4 

3  FC Porto 3 

3 
3 
O 

O O 
O 1 
0 100 

91-69 
121-112 
67-33 

46 
46 
46 

 

5 
5 

V ED G 
5 O O 173-121 
4 O 1 142-119 

P 
43 
38 

ABC 
2 Maia/ISMAI 

4  Belenenses 4 1 O 3 96-123 34 3  Boa Hora 6 4 1 1 184-171 38 

5  Águas Santas 3 O O 3 80-85 33 

6  Madeira, SAD 3 O O 3 72-104 33 

5? Jornada, 1 maio: Sporting-Madeira SAD; Bele-
nenses-Águas Santas e Benfica-FC Porto 

4  Avanca 

5 Fermentões 
6 AC Fafe 

5 

5 
5 

2 

2 

1 

O 

1 

2 

3 

2 

2 

153-147 

123-126 

120-122 

33 
28 

26 
7  SC Horta 4 O O 4 97-122 24 
8  Arsenal Devesa5 O O 5 115-179 13 

6? Jornada, 1 maio: Avanca-AC Fafe, ABC-Fer-
mentões, Arsenal Devesa-Boa Hora, Maia/IS-
MAI-SC Horta 

Com este triunfo, o Ben-
fica mantém-se na luta pelo 

Benfica garante triunfo no último minuto 
ANDEBOL — ANDEBOL 1— GR. A - 4.' JOR. 

Pavilhão do Águas Santas, na Maia 

ÁGUAS SANTAS • BENFICA 

16 INTERVALO 12 

ÁRBITROS 
Daniel Freitas e César Carvalho 

-> Pedro Seabra foi o 'he-
rói' dos encarnados na vi-
sita ao Águas Santas 

O Benfica esteve quase 
sempre em desvantagem no 
encontro com o Águas Santas, 
mas acabou por conseguir o 
triunfo por 29-28 no último 
minuto, com um golo de Pedro 
Seabra. A equipa da casa teve 
três exclusões quase em simul-
tâneo na parte final e isso foi fa-
tal, numa jornada — a 4.a do 
Grupo A do Andebol 1— que 
só fica completa a 8 de maio, 
com o FC Porto-Sporting. 

O conjunto de António Sil-
va entrou melhor, mais sóli-
do defensivamente e eficaz no  

ataque. António Campos bri-
lhava na baliza e isso ditava 
uma vantagem mais dilatada. 
No final a 1.a parte, o Águas 
Santas vencia por 16-12. 

Após o descanso, o guar-
da redes Miguel Espinha foi 
importante em alguns mo-

  

mentos, mantendo os en-
carnados na discussão do 
resultado. A eficácia de Fá-
bio Vidrago — o melhor 
marcador do encontro, com 
10 golos — e de Kevynn 
Nyokas foi também decisi-
va para a vitória na partida.  

título, juntamente com dra-
gões e leões, todos com 46 
pontos, embora o clube da 
Luz tenha mais um jogo. 

CID RAMOS 
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Dragao em festa inédita 
FC Porto apura-se para 'final four' o Primeira equipa 

portuguesa a consegui-lo desde que existe novo modelo 

VÍTOR GARCEZ/ASF 

"IP • 

4i

ti  
N 

23 

- 

  

  

sr 

FC Porto bateu os franceses que foram finalistas da Taça EHF de 2018 

twhir.„. 

    

4 

1 

    

 

1
4,
1 

  

    

HANDEBOL TAÇA EHF 

ANDEBOL — TAÇA EHF —1/4 F. - 2.' MÃO 

Dragão Caixa, 
no Porto 

FC PORTO • SAINT-RAPHAEL 

30 
17 INTERVALO 15 

A. Quintana (GR) Mihai Popescu (GR)  
Thomas Bauer (GR) A. Demaille (GR) 

Victor Iturriza Xavier Barachet (1) 
Leandro Semedo A. Simicu (3)  
Yoan Balasquez Jonathan Mapu  
Miguel Martins (7) D. Noah Paschal 

Djibril M'Bengue (3) D. Sarmiento (2)  
Angel Hernández A. Lynggaard (6)  
Rui Silva (4) Aleksa Kolakovic (1) 
Daymaro Salina (4) Raphael Cacheteux 

Alexis Borges (10)  
D. Branquinho (2) H. Jildenback (1)  
António Areia (8) Arthur Vigneron  
André Gomes (5) Jeremy Toto 

Miguel Alves Adrien Dipanda (3)  
Fábio Magalhães (1) V. Gayduchenko (3)  

MAGNUS ANDERSSON JOEL DA SILVA 

ÁRBITROS 
André Philipp Buache e Marco Meyer (Suíça) 

por 
SOFIA COELHO 

O
treinador do FC 
Porto festejou com 
os pupilos a passa-
gem à final four da 
Taça EHF, após o 

triunfo por 34-30 frente aos 
franceses do Saint-Raphael, 
na 2.a mão dos quartos, ontem 
no Dragão Caixa. Depois do 
empate a 30 no 1.2  duelo, os 
dragões conseguiram elimi-
nar os finalistas de 2018 e ga-
rantir a presença em Mel, na 
Alemanha, a 17 e 18 de maio. 

«Um copo de vinho, hoje 
[ontem] saberá bem!», ad-
mitiu Magnus Andersson, 
que já venceu a competição 
por duas vezes, como técni-
co dos alemães do Frisch Auf 
Goppingen (2016 e 2017). 
Agora, o FC Porto é a pri-
meira equipa portuguesa a 
apurar-se para a final four 
desde que a Taça EHF ado-
tou o novo modelo compe-
titivo, em 2012/13 — o ABC  

fora 3.2  em 1999/00. No ca-
minho, eliminou os alemães 
do Magdeburgo — três Li-
gas dos Campeões e três Ta-
ças EHF, no modelo ante-
rior —, antes de uma fase de 
grupos só com triunfos. 

«Vamos celebrar, mas de-
pois há que descansar e fazer 

CONFIANÇA 

1 É inacreditável! Estou 
feliz e orgulhoso dos jogadores. 
Esta equipa não tem limites. A 
confiança é muito importante e 
eles têm-na. As fases 
anteriores foram complicadas 

MAGNUS ANDERSSON 
Treinador do FC POrt0 

treino de qualidade, porque 
quarta-feira temos jogo com 
o Benfica», lembrou Anders-
son, referindo-se ao cam-
peonato nacional. «Quere-
mos continuar a escrever 
história», acrescentou Diogo 
Branquinho, autor de 2 golos 
num jogo equilibrado na 1.a-

 

Têm a palavra 

VENCER 

44  O grupo está numa 
forma incrível, com um espírito 
fenomenal. Podemos apontar a 
ganhar a 'final four'. É difícil, 
estão lá equipas alemãs muito 
fortes, mas podemos vencer 

MIGUEL MARTINS 
central do FC POrt0 

parte. A primeira vantagem 
de 2 golos surgiu depois dos 
24 m, para o Saint-Raphael 
(12-14), mas os dragões man-
tiveram-se focados e conse-
guiram sair para o intervalo 
na frente (17-15). 

Sob o olhar do presidente 
Pinto da Costa, a equipa en-
trou bem na 2) parte: pouco 
depois dos 3 m ganhava por 3 
(19-16), vantagem que ainda 
não tinha sido registada. Os 
franceses viram Jeremy Toto 
ser excluído aos 9,20 m (car-
tão vermelho) e o mesmo 
aconteceria a Alexis Borges, 
após a 3.a exclusão de 2 m, aos 
13,51, mas tal não desconcen-
trou o FC Porto, que já ganha-
va por 25-21. 

António Areia marcou 6 
dos seus 8 golos no 2.2  tempo 
e a equipa foi dilatando a van-
tagem, que chegou a ser de 6. 
No último minuto, os france-
ses só conseguiram reduzir os 
números da derrota (29.2  e 
30.2  golos). O sorteio da final 
four é na terça-feira: os dina-
marqueses do Holstebro e os 
alemães do THW Mel (orga-
nizadores) estão apurados e o 
atual campeão, o Fuchse Ber-
lim, só joga hoje. 

TAÇA EHF 

Quartos de final 

1' MÃO 2.' MÃO  
FC PORTO-S. Raphael 30-30 34-30 
HOLSTEBRO-Tatabanya29-24 23-26 
Fuchse B.-Hannover  34-26 hoje 
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~Mim 
CANINIDO DE OLIVEIRA, RIBEIRO DOS REIS VIEENTE DE MULO V1TCIR SERPA WWW. abola.pt 

   

 

A FORÇA 
DE UNA 
TERROIR 
MILENAR 

      

      

        

        

        

      

151 ult4.1, • 

 

         

IP 

          

  

C BRAG A 

BENFICA 

     

    

di 1-

 

41•Eb-dir~-

 

  

         

         

         

   

17.30 H 
tá a 19 

     

         

ONDA VERMELHA SERIA 
ÓTIMO 
O Cádiz, 

Forte apoio á equipa na partida do estádio e á chegada - 
ontem elogiado 

ao local de estágio O Águia pode dar hoje pelo treinador 
passo decisivo  rumo à reconquista do titulo das águias, 

r .  Temos de ... isso trabalho 

DE LISBOA ATE GAIA 

aborda mudança 

Bruno Lage anui para a Luz 

31:1 
M 

sporting 

2 

v. Guimarães 

it TODOS 
OS ,ÇRÉDITOS 
V» PARA 

OS  JOGADORES 
Marcel Kohger 

Faisal 
Liga nos campeões 

50% 
de hipóteses, 

100% de vontade 
Nuno Dias 

e a expectativa de um feito 
inédito para os leões II • 2 

FibIAL 

at 
Õ 

sporting 

15.00H 

DOM 28 ABR 2019 I 

al~1~1111; 

RENTE 

RAPHINHA 
(GOLO 

E ASSISTÊNCIA) 
E  WIZ 

PHELLYP E  L'ir  

(QUINTO JOGO 
SEGUIDO 

A MARCAR) 
NA OITAVA 

VITÓRIA 
CONSECUTIVA 

DO LEÃO 
NO CAMPEONATO 

LIGADOS 
É  uma falta  do tamanho 
de  um camião 

°Mio Mendes dá  voz ás 
criticas vimaranenses 
contra Rui Costa 

POMO m..,

CONCEIÇÃO 
AMEAÇA BATER 
COM A PORTA 
0 ,«Se não ganhar assumo 

e vou-me embora», 
disse o treinador aos adeptos 

°Admite descontentamento, 
mas não que se coloque 
em causa o seu brio 

Robert Skov 
na lista para o ataque 

OExtremo do FC Copenhaga 
(22 anos) é o melhor marcador 

da liga dinamarquesa 

31: 
p. 

PORTIMMENSE FEIREM% 

.r.. 

1 

4 

Dragão faz história 
na Taça EHF  p. 

NLIN  

SANTA CURA V.SEMAL 

o 
NES BEWOLSES 

ae• 

    

   

1 1. 

EMPRESA DE SEGURANÇA, S,A, 

    

  

1)N(li 
FSTkELA', 

 

    

A sua Segurança é a nossa Prioridade Espetrialisia4 em Segurança 
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ANDEBOL -TAÇA CHALLENGE 
INSULARES NA FINAL 
A equipa do Madeira SAD con-
firmou ontem a qualificação 
para a final da Taça Challenge 
de Andebol, após vencer, na 
Grécia, o AEK Atenas por 30-
-22. Na final, os insulares en-
frentam o CSM Bucuresti 
(Roménia) de Paulo Pereira. 
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ANDEBOL
| Telmo Martins | 

Três equipas minhotas entraram
ontem em campo em mais uma
jornada do grupo B do campeo-
nato nacional de andebol, o ABC
que venceu na recepção ao Artí-
sitica de Avanca, o AC Fafe que
empatou no terreno do Boa-Ho-
ra e o Fermentões que perdeu na
recepção ao Maia/ISMAI.

A equipa fafense luta pela ma-
nutenção mas não foi além de
um empate na deslocação ao ter-
reno do Boa-Hora. Assim, os fa-
fenses mantêm o sexto lugar,
agora com dois pontos de vanta-
gem sobre o sétimo, o SC Horta,
principal rival dos fafense na lu-

ta pela permanência no principal
escalão. Apesar da vantagem, a
equipa açoriana tem menos um
jogo disputado.

Já o Fermentões, que também
não está a salvo na luta pela ma-
nutenção, não foi além de um
derrota no terreno do ISMAI. A
equipa vimaranense perdeu por
24-20 e somou a segunda derro-
ta na segunda fase do campeona-
to, onde ocupa a quinta posição,
quatro pontos acima da linha de
água.

Por último, a equipa do
ABC/UMinho continua aquilo a
que se comprometeu nesta fase
da competição e venceu por
39-31 na recepção à equipa do
Artística de Avanca. A equipa

orientada por Jorge Rito segue
na frente do grupo com cinco vi-
tórias nas cinco partidas disputa-
das.

Falta apenas entrar em campo a
equipa do Arsenal da Devesa, úl-
tima classificada. A equipa bra-
carense vai receber o SC Horta,
penúltimo classificado, em jogo
adiado para dia 22 de Maio.

Fafe empata e mantém
distância para SC Horta
FAFENSES empataram na visita ao terreno do Boa-Hora e mantêm-se dois
pontos acima da linha de água. Fermentões perde na Maia, ABC vence em casa.

Resultados - Grupo B
ABC - Artística, 39-31
Boa-Hora - AC Fafe, 22-22
Fermentões - Maia, 20-24

+ jornada 5

Página 9



A10

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 17,50 x 13,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 80240819 28-04-2019

O 
ABC/UMinho ven-

ceu ontem o Avanca, 

por 39-31, e continua 

a liderar o grupo B  

só com triunfos.

Liderados pelo técni-

co Jorge Rito, os acade-

mistas tiveram em Hu-

go Rocha (9 golos), João 

Peixoto (8 golos), Miguel 

Baptista (6 golos) e André 

Rei (6 golos) os seus golea-

dores da tarde que contri-

buíram para o avolumar 

andebol: 

ABC suplantou Avanca

do marcador.

Na luta pela fuga à des-

promoção, o Andebol 

Clube de Fafe empatou 

em Lisboa frente ao Boa 

Hora, por 22-22, e deu 

um passo importante. Já 

o Fermentões foi derro-

tado em casa pelo Maia/

ISMAI (20-24).

FC Porto na final four 
da Taça EHF
O FC Porto garantiu on-

tem a passagem à ‘final 

four’ da Taça EHF de an-

debol, depois de vencer 

os franceses do Saint-Ra-

phael, por 34-30, no jogo 

da segunda mão dos quar-

tos de final da competição.

... E Madeira SAD 
está final da Taça 
Challenge
O Madeira SAD qualifi-

cou-se ontem para a final 

da Taça Challenge de an-

debol, ao vencer na Grécia, 

o AEK Atenas, por 30-22, 

no jogo da segunda mão 

das meias-finai, depois de 

um triunfo por 27-22, na 

primeira mão.

ABC venceu Avanca sem dificuldades

D
M
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ABC LEVOU A MELHOR 
SOBRE O AVANCA
O ABC venceu ontem o 
Avanca, por 39-31, em 
partida da 5.ª jornada do 
Grupo B da 2.ª fase do 
campeonato Andebol 1.
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ANIrtrpriv • ei!trFrt 

ABC apurado 
para a fase final 
O ABC apurou-se ontem para a fase final do 
Campeonato Nacional de Juvenis, ao empatar 
com o Águas Santas (30-30). 

Quando falta ainda uma jornada para o final 
da 2.' fase, os jovens academistas já garantiram 
o apuramento para a fase seguinte, juntando-se 
a FC Porto, Benfica e Sporting. 

Pri-nzr , <e 
•4k," 

11/ 
Priva•—\,p.ra 

 

- 
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Madeira SAD é finalista 

Insulares estão de regresso à final do 'play off' 

O
Madeira SAD, de Sandra Fer-
nandes e companhia, confir-
mou na tarde de ontem, a 

sua superioridade ao vencer o 
Alavarium Love Tiles por 26-25 
e garantindo nova presença na 
final do 'Play off do Campeonato 
Nacional da I Divisão feminina. 
Ao intervalo, a formação madei-

 

rense já vencia por 14-13. 
Ainda assim, não se pense que 

foi um jogo fácil para o conjuunto 
madeirense, tendo em conta as 
dificuldades impostas pelo con-
junto continental, que não dei-

  

xaram os seus créditos por 'mãos 
alheias' na luta por um resultado, 
que pelo menos lhes permitisse 
levar a eliminatória para novo 
jogo. Nesse sentido, foi mesmo 
graças à persistência do conjunto 
madeirense que as coisas acaba-
ram por se compor para o lado 
das insulares, que apesar das di-
ficuldades inerentes conseguiram 
superar-se e uma vez mais chegar 
à final da competição, onde uma 
vez mais vão defrontar o grande 
rival de seu nome Colégio de 
Gaia. 
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Madeira SAD conseguiu feito extraordinário ao marcar presença na final da Taça Challenge. 

Madeirenses fizeram história 
e estão  na final da `Challenge' 
A\DEBOL 

Décio Ferreira 
decioferreira@jm-madeira.pt 

Ç Madeira SAD confirmou on-

 

tem em Atenas a presença 
na final da Taça Challenge 
após ter vencido o AEK por 
concludentes 30-21. 

Recorde-se que os insulares já 
tinham vencido o encontro da pri-
meira mão por 27-22, vincando 
agora a superioridade sobre a equi-
pa helénica, por quem tinham sido 
eliminados na época transata, tam-
bém nas meias-finais da competi-
ção, sendo afastados pelo mesmo 
conjuntos, depois de uma derrota 
por 29-21 no Funchal, e de um em-
pate 23-23 na Grécia. Desta feita, a 
história da eliminatória foi mesmo 
outra e com um desfecho também 
diferente e favorável aos insulares. 

O Sporting, em 2009/10 e 2016/17, 
e o ABC Braga, 2015/16, já ergueram 
o troféu, numa competição em que 
foram já finalistas vencidos os bra-
carenses, em 2004/05 e 2014/15, o 
Sporting da Horta, em 2005/06, e 
o Benfica, em 2010/11 e 2015/16. A 
final disputa-se a 11/12 (P mão) e 
18/19 de maio (2 mão) e o adver-
sário da equipa madeirense é o 
CSM Bucareste, formação orientada 
por Paulo Pereira. Esta será uma 
final disputada por dois treinadores 
portugueses - e que trabalham jun-
tos, no comando técnico da Seleção 
Nacional A Masculina de Portugal, 
uma vez que Paulo Fidalgo é o trei-

  

nador adjunto de Paulo Pereira. 
Quanto ao jogo, nota para a su-

perioridade madeirense na Grécia. 
Num jogo histórico da equipa 

madeirense, a verdade é que o 
comjunto insular foi quase sempre 
superior à formação helénica e foi 
sem surpresa que os madeirenses 
foram para o intervalo em vanta-
gem no marcador com quatro golos 
de vantagem (13-9). Na segunda 
parte, a equipa madeirense voltou 
a ser muito superior ao adversários 
e com uma consistência defensiva 
e a atuar no contra ataque, foi 
construindo uma vantagem que  

se revelou impossível de ser supe-
rada pelos gregos até aos 30-21 fi-
nais. 

FELICITAÇÕES DE JORGE CARVALHO 

Entretanto, o secretário regional 
de Educação manifestou, junto da 
estrutura técnica e administrativa 
do Madeira SAD, "as mais vivas fe-
licitações pelo sucesso obtido na 
Grécia", que permite o acesso à 
final da Taça Challenge. 

"A competência competitiva, tra-
duzida no desempenho de Paulo 
Fidalgo, responsável técnico da for-
mação andebolística madeirense,  

representa muito do que tem sido 
feito no desporto madeirense após 
a conquista da Autonomia", começa 
por dizer o governante. 

Manifestando-se certo de que, 
nas atuais circunstâncias de su-
cesso, "não faltarão as palmadinhas 
nas costas dos que sempre critica-
ram a política de apoios ao desen-
volvimento desportivo madeiren-
se", Jorge Carvalho declarou que 
o Governo Regional tem todas as 
razões para manter as linhas de 
desenvolvimento desportivo que 
têm permitido este e outros êxitos 
semelhantes. 
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O Madeira SAD está na final da Taça Challenge. 
Em Atenas, novo triunfo (30-21) frente ao AEK permitiu 
à equipa tornar-se a primeira na história do andebol 
madeirense a discutir um título europeu. A decisão, 
a duas mãos, será contra o CSM Bucareste. pág. 33 
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ANDEROI Dragões mostraram estofo e bateram uma excelente equipa, 
com jogadores de nove nacionalidades, fazendo história na Europa 

Áge. 

FC PORTO CATEGORICO 
BUÍ NA FINAL-4 DA EHF 

 

F. 

• ". 

 

 

O DRAGÃO CAIXA 
TEVE ONTEM 

LOTAÇÃO 
ESGOTADA 

   

   

E 

    

     

FC Porto garantiu o momento mais alto do seu andebol a nível europeu e os jogadores festejaram efusivamente 

AFIGURA 

António Areia 

e mão quente 

O poi)t 
Por tu s'st <t vlvct 
mornPr:tr;sTm 

0(4tr,211i, 
E`5t3ri0 4,r n y'rqs-) 

ytinritc,„ 

4,‹-q),:21-*- 7utn 

m,f ff u 

fn Irn,1";- ért:.a" 

,jtwiretltiÉ'freir TA() Joel da Silva 
Treinador do 
Saint-Raphael 

"Este é talvez o 
maior momento 
da minha carreira" 

"Estamos na final-four de 
Kiel, é talvez o maior 
momento da minha carreira. 
Ganhei a Taça EHF duas 
vezes? Sim, com o Goppin-
gen, mas com jogadores 
famosos... Estou orgulhoso, 
hoje não tivemos a melhor 
defesa mas conseguimos 
um grande ataque" 

MAS À »g 
E 10 MI A APLAUDIR 
O FC Porto será a primeira 
equipa nacional a jogar uma 
final-4 europeia, modelo 
utilizado esta década para 
Liga dos Campeões e Taça 
EHF. A deste ano será no 
Sparkassen Arena, pavilhão 
de 10 250 lugares do Kiel, um 
dos finalistas. Sendo tradição 
as lotações esgotadas, a 17 e 
18 de maio jogarão ainda o 
dinamarquês Holstebro, que 
oFC Porto já bateu duas 
vezes, e provavelmente o 
Fuchse Berlim, que ainda 
recebe hoje o Hannover. 

SAI
ão C
NT RAPHAEL 

Dragaixa 

Árbitros: André Philipp Buache e Marco 
Meyer (Suiça) 

FC PORTO 
AlfredoQuintana Gr 

'Mornas Bauer Gr 
DjibrliMbengue 3 
Rui Silva 4 
Ale.xis Borges - 
Diogo Branquinho 2 
António Areia 8 
André Gomes 5 
DaymaroSalina 4 
Miguel Martins 7 
Fábio Magalhães 1 
AngelHernandez - 
Victor iturriza • 
Leandro Semedo • 
Yoan Balasquez nj 

Tino nj 

Treinador: 
Magnus Andersson 

Ao Intervalo 17-15 
Marcha.05' 3-3, 10' 5-5 ,15' 8-7,20;10-10, 
25'13-14, 30' 17-15, 35'19-17, 40' 22-20, 
45' 25-22, 50'29-23, 55'30-25, 60'34-30 

5 EXCLUSÕES 2 

1 VERMELHOS 1 

1-1 7 METROS 4-5 

RUIGUIMARAES 

imo Depois dePortugál -com 
sete jogadores portistas - ter 
ganho à França e praticamen-
te garantido a presença no 
campeonato da Europa de 
2020, o FC Porto bateu uma 
equipa francesa, o Saint-
Raphael, e assegurou ontem 
um inédito apuramento luso 
para a final-four da Taça EHF. 
Um mês único para o andebol 
português, que está a viver 
um ano igualmente raro, com 
oMadeira SAD também apu 
rado para a final da Taça 
Challenge (ver página 56). 

Numambiente extraordiná-
rio, com a lotação do Dragão 
Caixa esgotada, os atletas do 
FC Porto mostraram uma ca-
pacidade pouco comum, man-
tendo-se serenos o suficiente 
para aguentar 12 situações de 
igualdade e, mais que isso, ver 
uns gauleses feridos no seu or-
gulho a quererem arrancar 
(12-14 e 13-15, este aos 26') e, 
mesmo assim, ainda na pri-
meira parte, a darém a volta e 
irem para o intervalo a vencer 
por 17-15, após um parcial de 
4-0 vindo de um... time-out. 

Apesar de terem de ultrapas-
sar algumas "vigarices" dos 
franceses, como quando o 
guarda-redes Alexandre De-
maille amarrou as redes da ba-
liza, para abola sair mais rapi-
damente e lançar logo o con-
tra-ataque, os dragões foram 
de uma categoria assinalável. 

André Gomes, vindo de le-
são, surgiu a um nível altíssi-

 

Magnus 
Andersson 
Treinador do 
FÇ Porto 

mo (cinco golos em cinco re-
mates), Miguel Martins man-
teve a bitola (sete em oito), 
Rui Silva e Daymaro Salina 
também (quatro em cinco) e, 
no famoso sete contra seis, Fá-
bio Magalhães é genial. Clara-
mente mais fortes perante 
uma equipa com muitas solu-
ções e de alta qualidade, os 
azuis e brancos foram man-

  

tendo os dois/três golos de 
avanço, até que, porfim,Quin-
tana apanhou umas bolas e a 
vantagem aumentou. Seisgo-
los à maior, emduassituações, 
foramo máximo que o FC Por-
to conseguiu, assegurando, 
com toda a justiça, a presença 
na final-fourdeKiel, algo nun-
ca antes alcançado por uma 
equipa portuguesa. 

"Não há dúvida de 
que o apuramento 
do PC Porto é justo" 

"Foram duas partidas muito 
interessantes e o FC Porto 
merece a qualificação. Aqui 
no Dragão Caixa é muito 
difícil, têm um público 
incrível e não há dúvida de 
que o apuramento do FC 
Porto éjusto. Quem sabe se-
um dia venho treinar em 
Portugal, gostava muito" 

34 
30 

SAINT RAPHAEL 
Mhal Popescu Gr 
Alexandre ()marna Gr 
Daniel Sardento 2 
0.Lynggaard 6 
R.Caucheteux 10 
Hampus Jildenback 1 
Adrien Dipanda 3 
Va0mGayduchenico 3 
Xavier Barachet 1 
AleksaKobkovk 1 
AbandruSimku 3 

•krerny Tutu 
lonathan Mapu - 
Arthur Vigneron - 
Drevy-fioah Paschai nj 

Treinador: 
Joel da Silva 

[CLARA ES 
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LIMO 28 ABRIL 2019 Diretor José Manuel Ribeiro Diário. Ano 35, n°66 
Diretor adjunto Jorge Maia 1,30C IVA Inc. 

Melhor Diário 
Desportivo 

Jogo-chave para o título e para o pódio hoje na Pedreira 

G ar o 
Abel: 
"Precisamos 

rl Bruno 
Lage: "E só 

destes três mais uma 
pontos" I/ 

„-4- N., // Jorge Costa //Jacinto
,porta

 Lucas Pires Pir
.ú
e
d
s
os

 ig 
'Adeptos foram 

do Benfica se desinteressem   ingratos para com 
das manchetes” Sérgio Conceição" 

// Miguel Pedro 
"Este Braga-Benfica 
é um jogo de 
mata-mata" 

// Samuel Almeida 
"Sporting venceu bem, 
mas erro de arbitragem 
é clamoroso" rált' 

NÃO PERCA A MELHOR OPINIÃO DESPORTIVA NUMA SUPEREDIÇÃO 

// Carlos Tê // Cláudia Garcia // Jesualdo Ferreira // Joel Neto // Jorge Coroado // José Eduardo Simões 
// José João Torrinha // Luís Freitas Lobo // Manuel Queiroz // Miguel Carvalho // Paulo Baldaia 

O lo,nalkstxo 
Espinha,  P0fl.ug,)1 r Art5.,:rka 1.3tina 

VOS 

17H30 
SPORTTV1 

BRAGA-MCA 

r. 

• 
ar (1=1~~11) 

(=-11LT=) 

'W#I‘ oGtk 
te, 

Sporting V. Guimarães 2-0 

GOLO E 
ASSISTÊNCIA 

DO BRASILEIRO 
NA OITAVA 

VITÓRIA 
SEGUIDA 

FC PORTO 
Nos últimos quatro anos 

os vizinhos tomaram-se o 
maior  •  roblema dos 

o mal 
stá a 

Norte 

LIGA • 

Tribunal 
unânime: 
-ti 

por marcar 
a favor dos 
visitantes 

Conceição prometeu 
aos adeptos assumir 
responsabilidade 
se não ganhar a Liga 

43 
pontos 

perdidos 

Portimonense-Feirense 

Santa Clara-V. Setúbal 

Aves-Belenenses 

Marcel Keizer: "Talvez se consiga mais do que o terceiro lugar" 
Presidente do Vitória indignado: "Falta do tamanho de um camião" 

,,.„ 
, 

pORIr. cC  PORTO 

- 

X  -f.'• 
11'̀ ‘: 

   

+degoo 
rémios 

FC Porto garante apuramento histórico 
para meia-final da Taça EHF e Madeira S 
vai disputar Taça Challenge M e 56 

  

ANDEBOL AR 
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Seabra operou reviravolta 
ÁGUAS sarrrAs 

Pavilhão cio ÁguasSantas 

Árbitros: Daniel FreitaS e César Carvalho 

ÁGUAS SANTAS António Campos (Gr); 
José Barbosa (4), Pedro Cruz (9), 
Gonçalo Vieira (6). Mário Lourenço (3), 
Francisco Fontes (3), Mário Oliveira (1) e 
Belmiro Alves (2), Vasco Santos. 
Treinador: José António Silva 

BENFICA Borko Ristovski e Miguel 
Espinha (Gr); João da Silva (1), Pedro 
Seabra (6), Kevynn Nyokas (4), Betone 
Moreira (2), Ricardo Pesqueira, Arthur 
Patrianova, Carlos Martins (1), Nuno 
Grilo (4), Fábio Vidrago (10) e Ales Silva 
(1). 
Treinador: Carlos Resende 

40INTERVAL01642 

••• O Benfica venceu em 
Águas Santas, onde só esteve 
em vantagem no primeiro mi-
nuto e nos 25 segundos finais, 
graçasauma incrívelreviravol-
ta, na qual brilharam Fábio 
Vidrago e odecisivo Pedro Sea-
bra.Averdade é que a equipa da 
casa, que teve António Cam-
pos a fazer 15 defesas (34% de 
eficácia) e o bombardeiro Pe-
dro Cruz a ser bem secundado 
pelos jovens Gonçalo Vieira e 
José Barbosa, foi quase sempre 
superiore no inicio do segundo 
tempo chegou aos cinco golos  

devantagem (17-12).Adiferen-
ça manteve-se nos quatro go-
los até aos seis minutos finais, 
pelo que já ninguém esperava 
oparcial dei-6 que deu otriun-
fo ao Benfica. Foi Seabra a em-
patar à entrada do último mi-
nuto, para a 32 segundos do 
fim intercetar um passe do ata-
que do Águas Santas e fixar o 
28-29 em contra-ataque, mar-
candoquando sofriaumafalta. 
Os maiatos ainda terminaram 
o jogo beneficiando de um li-
vre de nove metros e Gonçalo 
Vieira atirou... à barra! —cx. 

RESULTADOS 

ÁguasSantas-Benfica 28-29 

V E. M-S P 
1.°Sporting 3 3 O O 91-69 46 
2.° 8enfIca 4 3 O 1 121.112 46 
3.°FCPorto 3 3 O 0100-67 46 
4.° Belenenses 4 1 O 3 96-123 34 
5.°ÁguasSantas 3 O O 3 80-85 33 
6.°MadeiraSAD 3 O O 3 72-10433 

ABC•Avanca 39-31 
Boa Hora-AC Fafe 22-22 
Ferrnentbes-ISM41 20-24 
Sp. Horta-Arsenal Dia 22 de maio 

VED M-5 P 
1.° ABC 5 5 O O 173-121 43 
2.° ISMAI 5 4 O 1 142.119 38 
3.° BoaHora 6 4 1 1 184.171 38 
4.°Avanca 5 2 O 3 153.147 33 
5.° Fermentóes 5 2 1 2 123.126 28 
6.*ACFafe 5 1 2 2 .120-122 26 
7.°Sp.Horta 4 0 0 4 97-122 24 
8.*Arsenal 5 O O 5 115-179 13 
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MADERA 
E SOL. GAIA NA FRIAL 
O Madeira SAD e o Colégio 
de Gaia disputarão o play-off 
que decidirá o título nacional 
de andebol feminino pela 
terceira vez consecutiva, 
depois de terem ganho o 
segundo jogo da meia-final. 
As gaienses voltaram a bater 
sem grandes dificuldades o 
SIRI.° de Maio/CJ Barros, 
por 34-25. As insulares, 
também a jogar em casa, 
ultrapassaram o Alavarium 
por apertados 26-25. —A.r. 
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L 22:ujz"  Insulares vingaram a meia-final da temporada passada e, com duas 
vitórias claras e exibições notáveis, alcançaram um feito para o clube 

Madeira SAD de luxo 
na final da Challenge 
AEE ATENAS 22 

30 

  

OAKA Sport Hall Kassimatis 
Árbitros: Andrej Budzak e Michal 
Zahradnik (Eslováquia) 

             

      

áv 

      

           

n 

            

             

    

ti 

        

AEK ATENAS MADEIRA SAD 
RachrieRadulovic Gr GustavoCapdeville Gr 
A.Syngarls Gr LuIsCanralho Gr 
Panagiotis Nikolakis - Ulisses Rbeko 3 
Maros Bataz 6 Danki Santos 5 
M.Christodoulos - Ellas António 7 
LPalevidus 7 Rizben Sousa 4 
Ekin Vrazalka 3 ElledySemedo 5 
Larsiakobsen 4 Pedro Penaria 1 
JuBosArgyrou - Frandsco Pereira 1 
A.Papacflonysiou - ValterSoares 2 
C Dompns' 2 Hugo Uma 
E.2ampounis - João Miranda 1 
AlexancosAlvanos - Soão Martins 
Garyfalos Bagios - Bruno Landm 
Christos Balaskas • 
G. Roz,avoigyi Gr/nj 

             

        

• * 

4 

    

         

4%.• 

1,10 
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Treinador. Treinador: 
N. Gramamatikos Paulo Fidalgo 

Marcha.05' 2.3,10' 3.7,15' 5-9, 20', 7-11, 
259-12, 30' 9-13, 35 10-15,40'13-19, 
4.5'16-23, 50'18-26, 55 20-29, 60.22-30 
7 EXCLUSÕES 6 
O VERMELHOS 1 
3-5 7 METROS 5-5 

RUIGUNIASAES 
••• Assente numa atuação a 
roçar a perfeição, com grande 
segurança defensiva e eleva-
dos índices de eficácia no ata-
que, o Madeira SAD dominou 
por completo o AEK, em Ate-
nas, e apurou-se pela primeira 
vez para uma final europeia, 
no caso a Taça Challenge. A 
decisão, a jogar a duas mãos, 
será com o CSM Bucareste, da 
Roménia, equipa de Paulo Jor-
ge Pereira. Ou seja, será uma 
final entre o selecionador na-
cional, PauloJ. Pereira, e o seu 
adjunto, Paulo Fidalgo. "Pri-

  

meiro, o andebol português 
está de parabéns por ter dois 
treinadores numa final. Será 
jogada para tentar que a Taça 
Challenge fique na Madeira, 
em Portugal, mas se perder-
mos será para um amigo, para 
um selecionador com quem 
tenho o prazer de trabalhar 
quase diariamente e que, na 
minha opinião, é o melhor 
treinador português da atua-
lidade", disse Fidalgo sobre 
este curioso duelo. 
"Isto é um sonho de carreira e 
vieram-me à cabeça algumas 
pessoas que também mere-
cem isto. São tantas emoções, 
é tanta gente boa que está feliz 

é um son h - 
de carreira e 
vieram-me 
cabeça algumas 

'A 15 minutos do 
fim, os fanáticos 
adeptos do AEK 
batiam palmas aos 
nossos golos" 
Paulo Fidalgo 
Treinador do Madeira SAD 

com isto", prosseguiu Fidalgo, 
referindo-se à qualificação 
para a final dos dias 11 ou 12 e 
17 ou 18 de maio. 

Para abordara forma categó-
rica como os insulares passa-
ram, com um 30-22 depois 
dos 27-22 do Funchal, Fidalgo 
recorreu aos... adeptos da casa: 
"A exibição dos atletas do Ma-
deira SAD foi tão forte, tão 
consistente que, a 15 minutos 
do fim, os fanáticos adeptos 
do AEK batiam palmas aos 
nossos golos e, no fim, chama-
ram-nos e aplaudiram-nos de 
pé. Até tirei uma foto com o 
chefe da claque, apedido dele, 
imagine-se." 

.41E3. ti 

Pedro Peneda e Rúben Sousa num momento defensivo do Madeira SAD em Atenas 
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Melhor Diário 
Desportivo 

Jogo-chave para o título e para o pódio hoje na Pedreira 

G ar o 
Abel: 
"Precisamos 

rl Bruno 
Lage: "E só 

destes três mais uma 
pontos" I/ 

„-4- N., // Jorge Costa //Jacinto
,porta
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 ig 
'Adeptos foram 

do Benfica se desinteressem   ingratos para com 
das manchetes” Sérgio Conceição" 

// Miguel Pedro 
"Este Braga-Benfica 
é um jogo de 
mata-mata" 

// Samuel Almeida 
"Sporting venceu bem, 
mas erro de arbitragem 
é clamoroso" rált' 

NÃO PERCA A MELHOR OPINIÃO DESPORTIVA NUMA SUPEREDIÇÃO 

// Carlos Tê // Cláudia Garcia // Jesualdo Ferreira // Joel Neto // Jorge Coroado // José Eduardo Simões 
// José João Torrinha // Luís Freitas Lobo // Manuel Queiroz // Miguel Carvalho // Paulo Baldaia 
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Sporting V. Guimarães 2-0 

GOLO E 
ASSISTÊNCIA 

DO BRASILEIRO 
NA OITAVA 

VITÓRIA 
SEGUIDA 

FC PORTO 
Nos últimos quatro anos 

os vizinhos tomaram-se o 
maior  •  roblema dos 

o mal 
stá a 

Norte 

LIGA • 

Tribunal 
unânime: 
-ti 

por marcar 
a favor dos 
visitantes 

Conceição prometeu 
aos adeptos assumir 
responsabilidade 
se não ganhar a Liga 

43 
pontos 

perdidos 

Portimonense-Feirense 

Santa Clara-V. Setúbal 

Aves-Belenenses 

Marcel Keizer: "Talvez se consiga mais do que o terceiro lugar" 
Presidente do Vitória indignado: "Falta do tamanho de um camião" 

,,.„ 
, 

pORIr. cC  PORTO 

- 

X  -f.'• 
11'̀ ‘: 

   

+degoo 
rémios 

FC Porto garante apuramento histórico 
para meia-final da Taça EHF e Madeira S 
vai disputar Taça Challenge M e 56 

  

ANDEBOL AR 
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A22Final da Taça Challenge terá duelo de treinadores portugueses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=94feb3b4

 
Equipa romena do CSM Bucareste, que vai defrontar o Madeira SAD, é treinada pelo selecionador
português Paulo Jorge Pereira. O Madeira SAD vai defrontar o CSM Bucareste na final da Taça
Challenge de andebol. O jogo decisivo da prova vai opor dois treinadores portugueses: Paulo Fidalgo,
técnico dos insulares e adjunto na Seleção, e Paulo Jorge Pereira, selecionador português, que orienta
a formação romena. Para se apurar para a final, o CSM Bucareste eliminou os russos do Neva SPb, ao
vencer os dois jogos das meias-finais: o primeiro por 26-24, em solo russo, e o segundo por 25-20,
este sábado.
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Benfica sofre 
mas sai de 
Águas Santas 
com a vitória 

Águias conseguem 
reviravolta no último 
minuto da partida 

: Ao terceiro jogo 
seguido frente a um candi-
dato ao título, o Águas San-
tas somou a terceira derro-
ta, mas esteve perto de so-
mar a primeira vitória na 
fase final do campeonato. O 
Benfica venceu, por 29-28, 
mas os maiatos estiveram 
quase sempre na frente. 

Ao intervalo, o Águas San-
tas vencia por quatro golos 
(16-12) e no reatamento au-
mentou a vantagem para 
cinco (18-13). Contudo, os 
jogadores encarnados reve-
laram capacidade de sofri-
mento, mais frescura física 
e aproximaram-se do mar-
cador, passando para a fren-
te no último minuto. As 
águias tiveram ainda a sor-
te do lado delas, pois na der-
radeira jogada do encontro 
o Águas Santas enviou a 
bola à barra. •  A.G. 

Águas Santas 28 
Benfica 29 
ÁGUAS SANTAS António Campos (GR); José 
Barbosa (4), Pedro Cruz (9), Gonçalo Vieira (6), 
Mário Lourenço (3), Francisco Fontes (3), Mário 
Oliveira (1), Betmiro Alves (2) 
Treinador José António Silva 

BENF1CA Rimovski e Miguel Espinha (GR); João 
Silva (1), Pedro Marques (6), Nyokas (4). Belone 
Moreira (2), Pesqueira. Patrianova, Carlos 
Martins (1), Nuno Grilo (4), Fábio Vidrago (101, 
Ales Silva (1) Treinador Carlos Resende 

LOCAL Pavilhão de Aguas Santas 
ARBITRO Nome (Local) 
AO INTERVALO 16-12 

GRUPO A 
Madeira SAIO 23 - 28 

 

Belenenses 
Aguas Santas 28 - 29 

 

Benfica 
F. C. Porto (08/05) 

 

Sporting 

 

P J V E 0 F•C 
1 F. C. Porto 48 3 3 O 0 100-67 
2 Sporting 46 3 3.—Ú O 91-69 
3 Benfica 48 4 3 O 1 121-112 
4 Belenenses 34 4 1 0 3 98-123 
-Aguas g Santas 33 3 O 0 3 80.85 

6 Madeira SAD 33 3 O O 3 72-104 

PRÓXIMA JORNADA 01-05-2019 
Belenenses Aguas Santas 
Benfica F. C. Porto 
Sporting Madeira SAD 

GRUPO R 
ABC 39 - 31 Avanca 
Boa Nora 22 - 22 Fale 
FermentõeS 20 - 24 Mala-ISMAI 
Gp. Horta (22/05)  Arsenal Devesa 

 

P J V E 0 F.0 
t ABC 43 5 0 0 173-121 
2 Mala-ISMAI 38 5 4 O 1 142-119 
3 Boa Hora 38 6 4 1 1 184-171 
4 Avanca 33 5 2 O 3 153-147 
5 Fermentges 28 5 2 1 2 123-126 
6 Fale 26 5 1 2 2 120-122 
7 Sp. Horta 24 4 O O 4 97-122 
8 Arsenal Devesa 13 5 O O 5 115-179 

PRÓXIMA JORNADA 01-05-2019 
ABC Fermentões 
Arsenal Devesa 
Avanca 

Boa Hora
Fafe

 

Mala-ISMAI Sp. Horta 
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Dragões festejaram bastante a qualificação europeia 

História escrita 
a azul e branco 
F. C. Porto elimina Saint-Raphael e pela primeira vez 
celebra apuramento para a final-focar da Taça EHF 

Há dois meses, de-
pois do F. C. Porto ter sur-
preendido a Europa ao eli-
minar o poderoso Magde-
burgo e antes da estreia na 
fase de grupos, Magnus An-
dersson revelou o sonho de 
chegar à final-four. Seguiu-
-se uma participação imacu-
lada no grupo C, com seis vi-
tórias em seis jogos, o con-
sequente apuramento para 
os quartos de final e ontem 
a concretização do sonho: o 
E C. Porto está na final-four 
da Taça EHF de andebol! 

Pela primeira vez, os dra-
gões chegam a fase tão 
adiantada da prova, sendo a 
primeira equipa portuguesa 
a atingir a final-four desde 
que em 2012/13 adotou o 
formato atual. Para tal, nos 
quartos de final deixaram 
para trás o Saint-Raphael, fi-
nalista vencido da Taça EHF 
na época passada, vencendo 
no Dragão Caixa, por 34-29, 
após o empate em França 
(30-30) na primeira mão. 

Num jogo equilibrado, os 
últimos cinco minutos da 
primeira parte foram decisi-
vos. Aos 25 minutos os fran-
ceses conseguiram pela pri-
meira vez uma vantagem  

de dois golos, 13-15, mas os 
azuis e brancos recupera-
ram e foram para o interva-
lo a vencer, por 17-15. No se-
gundo tempo, nunca cede-
ram a liderança do marcador 
e venceram por quatro go-
los. Um triunfo e um apura-
mento festejados efusiva-
mente, com Pinto da Costa 
a assistir na tribuna. 

A final-four disputa-se a 17 
e 18 de maio em Kiel, na 
Alemanha. Além da equipa 
anfitriã e do F. C. Porto, vão  

estar presentes o Holstebro 
e o vencedor da eliminató-
ria entre o Hannover e o Fu-
chse Berlim. • 

F. C. PORTO (Mintam o Bauer (GR); Iturdza, 
Leandro Semedo, Balázquez, Miguel Martins 
(7), M'Bengue (3). Hernández, Rui Silva (4), 
Salina (4), Alexis Borges. Diogo Branquinho (2). 
António Areia (8), André Gomes (5), Miguel 
Alves e Fábio Magalhães (1) 
Treinador Magnus Andersson 

SAINT-RAPHAEL Domaine e Popescu (GR), 
Barachet (11, Caucheteux (10), Dipanda (3). 
Gayduchenko (3). Jildenbãck (2), Lynggaard 
(6), Mapu, Paschal, Sarmienlo (1), Simicu (3), 
Tolo, Vigneron. Kolakovic (1) 
Treinador Joel da Silva 

LOCAL Dragão Caixa, Porto 
ÁRBITROS André Barche. Marco Mayer 
AO INTERVALO 17-15 

F. C. Porto 34 

Saint-Raphael 30 

Alvaro Gonçalves 
desporto@in.pt 
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Madeira SAD 
não vacila 
e chega 
à primeira 
final europeia 

Insulares mais fortes 
do que o AEK vão 
discutir o troféu 
da Taça Challenge 
com o CSM Bucareste  

AEK 22 

Madeira SAD 30 

Prestação fantás-
tica do Madeira SAD em 
Atenas, diante do AEK, 
onde garantiu a primeira 
presença numa final euro-
peia, após vencer por 30-22. 

A equipa de Paulo Fidalgo 
tinha uma vantagem de cin-
co golos, depois de ter ga-
nho em casa na primeira 
mão das meias-finais, por 
27-22. A eliminatória esta-
va, assim, longe de estar fe-

  

chada, mas os insulares re-
solveram-na a favor e fize-
ram história graças a uma 
exibição fantástica e uma 
superioridade inquestioná-
vel nos dois jogos. e  A.G. 

AEK Rozsavolgyi (GR), Syngaris (GR). Radulovic 
(GR); Zampounis, Nikolaidis, Balaz (6). Alvanos. 
Bagios, Jakobsen (4), Papadionysiou, Dompris 
(2). Mylonas,Arqyrou, P-alevicius (7). Vrazalica 
(3), Balaskas Treinador Nikolaos Grammatikos 

MADEIRA SAD Luis Carvalho (GR), Capdeville 
(GR): Hugo Lima. Vatter Soares (2), Francisco 
Martins (1), Ulisses Ribeiro (3), Daniel Santos 
(5). Bruno Landim, Elias António (7), Rúben 
Sousa (4). João Miranda (1), Elledy Semedo (5). 
Pedro Penada (1), Francisco Pereira (1) 
Treinador Paulo Fidalgo 

LOCAL Sport Hall Kassimatis. Atenas 
ÁRBITROS Andrei Budzak, Michal Zahradnik 
(Eslováquia) 
AO INTERVALO 9-13 
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Encontro Nacional de Minis em Andebol vai ser na Guarda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2019

Meio: Magazine Serrano Online

URL: http://magazineserrano.pt/?p=32771

 
Encontro Nacional de Minis em Andebol vai ser na Guarda
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
28 de Abril de 2019
 
11 Views
 
Na manhã deste sábado, o Município da Guarda e a Federação de Andebol de Portugal assinaram nos
Paços do Concelho, um protocolo de colaboração referente à realização do Encontro Nacional de Minis
Masculinos e Femininos de Andebol, na Guarda, de 27 a 30 de junho, próximo.
 
Será uma iniciativa que trará à Guarda cerca de 1500 jovens atletas, dos 8 aos 10 anos.
 
Assinaram o acordo, o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, e o
presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro.
 
foto:Mun.Guarda
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Andebol

Madeira SAD na final  
da Challenge, FC Porto 
na final four da EHF
O Madeira SAD qualificou-se  
para a final da Taça Challenge 
de andebol, ao vencer na 
Grécia, o AEK Atenas, por 
22-30 na segunda mão das 
meias-finais. Na primeira mão, 
há uma semana, no Funchal, 
os madeirenses triunfaram por 
27-22 e ontem confirmaram a 
superioridade, preparando-se 
para discutir a conquista do 
troféu, nos dias 11 ou 12 e 18 ou 
19 de Maio, com os romenos 
do CSM Bucareste. Na Taça 
EHF, o FC Porto qualificou-se 
para a final four, com um 
triunfo sobre o Saint-Raphael 
no Dragão Caixa (34-29), 
depois de um empate a 30 em 
França. Na próxima fase, a 
disputar a 17 e 18 de Maio, 
estão também já o Kiel, que vai 
acolher a prova, e o Holstebro.
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A epopeia minhota que teve início 
com um murro em Telavive

LUIS EFIGENIO

O ABC continua ser o único clube português a ter no currículo uma final da Liga dos Campeões

“No segundo jogo da fase de quali

cação, em Israel, tínhamos a elimina-

tória perdida no nal da primeira 

parte. A dupla de árbitros era russa 

e, ao intervalo, tive que dar um mur-

ro na mesa do balneário deles a dizer 

que, se as coisas continuassem assim, 

abandonaríamos o encontro na 

segunda parte”. Artur Moreira era 

director desportivo do ABC na época 

1993-94 e recorda, com estas pala-

vras, um dos momentos-chave da 

“epopeia” da formação de Braga na 

Liga dos Campeões de andebol. Uma 

caminhada histórica que, naquele 

ano, apenas terminou na nal. 

Neste domingo, dia 28 de Abril, 

cumprem-se exactamente 25 anos 

desde que o ABC chegou à derradeira 

partida da Liga dos Campeões de 

andebol. Um quarto de século depois, 

continua a ser a melhor prestação de 

sempre de qualquer equipa portugue-

sa na principal competição da moda-

lidade e a derrota tangencial frente ao 

Teka de Santander ainda orgulha os 

que tiveram a oportunidade de viver 

a ocasião na primeira pessoa. 

Aleksander Donner, falecido em 

2013, foi treinador do ABC durante 13 

épocas e deixa saudades pelo rigor e 

competência que imprimia no traba-

lho diário. Jorge Rito, técnico do clu-

be e adjunto do ucraniano durante 11 

anos, explica ao PÚBLICO os traços 

que marcavam a singularidade de 

Donner. “A sua imagem de marca era 

o rigor táctico, do ponto de vista ofen-

sivo e defensivo. Era completamente 

obcecado pelo trabalho”, assinala. 

 

“Tubarões” superados 

Os bracarenses conseguiram ultra-

passar a fase de quali cação para a 

Liga dos Campeões, mas a montanha 

a escalar apenas se tornaria maior na 

fase de grupos. No sorteio, os croatas 

do Badel 1862 Zagreb e os noruegue-

ses do Sandefjord HK calharam na 

rifa aos minhotos. Mesmo junto des-

tes “tubarões”, o treinador ucraniano 

acreditava que seria possível chegar 

à nal, reservada aos primeiros clas-

si cados dos Grupos A e B.   

“Quem vê o primeiro encontro per-

cebe que nos primeiros 20 minutos 

vulgarizámos a equipa do Santander. 

Chegámos a fazer o 9-2 e ter sete golos 

de vantagem. Depois, fruto de algu-

ma inexperiência, sofremos seis golos 

sem resposta e fomos empatados 

para o intervalo. Creio que se tivésse-

mos levado uma vantagem de três ou 

quatro golos para Espanha, teríamos 

sido campeões da Europa”. 

Por sua vez, Artur Moreira subli-

nha o apoio que o ABC teve em Espa-

nha, a rmando que todo o país se 

uniu em torno da equipa bracarense. 

“Tinha pedidos de bilhetes de Lis-

boa, do Algarve, todo o país para ver 

a nal”, recorda. 

Esta união nacional manifestou-se 

também a nível federativo. Com orde-

nados em atraso, as despesas das 

viagens eram incomportáveis para o 

clube minhoto. Luís Santos, então 

presidente da Federação de Andebol 

de Portugal, evitou que a aventura 

europeia do ABC terminasse abrup-

tamente por motivos nanceiros. “O 

senhor Luís Santos chamou-me a Lis-

boa e disse, em frente da funcionária 

da agência: ‘Agende todas as viagens 

e marque o bilhete para a nal’. 

Financiou as viagens do ABC. Foi um 

grande senhor”. 

Tal como na primeira mão, as equi-

pas evidenciaram um grande equilí-

brio ma segunda partida. O pavilhão 

do Santander tinha a lotação esgota-

da e os minhotos bateram-se de igual 

para igual com os espanhóis, mas 

foram os detalhes a impedir que o 

ABC conseguisse levar a melhor. A 

formação de Aleksander Donner 

seria derrotada por 23-21. 

 

Andebol está mais rápido 

Um quarto de século depois, e num 

ano em que o Sporting também bri-

lhou a grande altura no novo formato 

da Liga dos Campeões, o que mudou 

na modalidade? Para Jorge Rito, o 

momento de viragem surgiu com o 

m da obrigação de, após cada golo, 

a bola ser levada ao centro. “Nos últi-

mos anos, tem havido tentativas para 

que o andebol se torne cada vez mais 

rápido. Conseguiram. A partir do 

momento em que se acabou com a 

regra de levar a bola ao centro, o jogo 

cou com uma velocidade estontean-

te. Acho que se perdeu um bocado da 

beleza do jogo”.  

O “xadrez táctico” que o antigo 

adjunto tanto elogiava em Donner 

deixou de ter uma importância basi-

lar numa modalidade que, garante 

Jorge Rito, viu perder muitos dos 

grandes nomes que faziam tudo den-

tro das quatro linhas: “A táctica colec-

tiva perdeu bastante com a introdu-

ção da regra. Tenho pena de dizer 

isto, mas há 15, 20 anos não era difícil 

encontrar jogadores e chamar-lhes 

grandes talentos. Agora é complicado 

dizer que um jogador é completo”. 

Na opinião de Artur Moreira, “o 

dinheiro do futebol desvirtuou o 

andebol”, com destaque para a ver-

tiginosa diferença de orçamentos 

entre os três “grandes” e os restantes 

emblemas do campeonato portu-

guês. Para a memória ca a prestação 

do ABC e uma promessa do antigo 

director desportivo: a de que tudo 

fará para voltar a levar o emblema 

minhoto a outra nal europeia. 

Há 25 anos, o ABC conseguiu um feito inédito na realidade nacional: marcar presença na nal da  
Liga dos Campeões. O PÚBLICO recupera uma trajectória que foi tão brilhante quanto improvável 

miguel.dantas@publico.pt

Andebol
Miguel Dantas

“Quando ele dizia que íamos à 

nal da Liga dos Campeões, não vou 

dizer que os atletas se riam, mas 

tinham muitas dúvidas que tal pudes-

se acontecer. Se não houvesse este 

posicionamento tão ambicioso de 

quem dirige a equipa, provavelmen-

te não teríamos conseguido chegar 

a uma nal europeia”, relembra Jor-

ge Rito.  

Apesar de uma derrota pesada no 

primeiro encontro frente ao Sande-

fjord, os pupilos de Donner recupe-

raram a concentração e, no nal das 

seis partidas, foram primeiros classi-

cados do Grupo A com oito pontos 

somados. Com os mesmos oito pon-

tos, o Teka Santander, de Espanha, 

venceu o Grupo B, garantindo a pre-

sença na nal com os minhotos. 

 

“Cidade e país uniram-se” 

Os nalistas estavam encontrados. 

Os espanhóis do Teka Santander 

seriam o adversário que os coman-

dados por Donner teriam de ultra-

passar para inscrever o nome na 

história do andebol. A imprensa dava 

todo o favoritismo ao Santander, 

relembra Jorge Rito: “A equipa do 

ABC surge de forma surpreendente 

nesta nal. É evidente que os orça-

mentos não eram nada parecidos. 

Surgimos como os outsiders e o Teka 

era apontado como quase vencedor 

antecipado desta nal.” 

Surpreendentemente, os bracaren-

ses bateram o pé aos espanhóis e 

arrancaram um empate (22-22) no 

Pavilhão Flávio Sá Leite. Um resulta-

do que, à primeira vista, parecia mui-

to positivo, mas que, na opinião do 

treinador adjunto, traduziu um des-

perdício que, na segunda partida, 

custaria o troféu aos minhotos. 

“Quando ele dizia 
que íamos à nal, 
não vou dizer que 
os atletas se riam, 
mas tinham  
muitas dúvidas”
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A epopeia minhota que teve início com um murro em Telavive
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2019

Meio: Público Online Autores: Miguel Dantas da Gama

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=49657f3f

 
Há 25 anos, o ABC conseguia algo que continua a ser um feito único no andebol português: marcar
presença na final da Liga dos Campeões. O PÚBLICO recupera uma trajectória que foi tão brilhante
quanto improvável.
 
Fotogaleria
 
Fotogaleria
 
Equipa que defrontou o TEKA Santander na final
 
ABC
 
"No segundo jogo da fase de qualificação, em Israel, tínhamos a eliminatória perdida no final da
primeira parte. A dupla de árbitros era russa e, ao intervalo, tive que dar um murro na mesa do
balneário deles a dizer que, se as coisas continuassem assim, abandonaríamos o encontro na segunda
parte". Artur Moreira era director desportivo do ABC na época 1993-94 e recorda, com estas palavras,
um dos momentos-chave da "epopeia" da formação de Braga na Liga dos Campeões de andebol. Uma
caminhada histórica que, naquele ano, apenas terminou na final.
 
Neste domingo, dia 28 de Abril, cumprem-se exactamente 25 anos desde que o ABC chegou à
derradeira partida da Liga dos Campeões de andebol. Um quarto de século depois, continua a ser a
melhor prestação de sempre de qualquer equipa portuguesa na principal competição da modalidade e
a derrota tangencial frente ao TEKA de Santander ainda orgulha os que tiveram a oportunidade de
viver a ocasião na primeira pessoa.
 
Foto
 
Fotografia do bilhete para o jogo da primeira mão da final
ABC
 
Aleksander Donner, falecido em 2013, foi treinador do ABC durante 13 épocas e deixa saudades pelo
rigor e competência que imprimia no trabalho diário. Jorge Rito, técnico do clube e adjunto do
ucraniano durante 11 anos, explica ao PÚBLICO os traços que marcavam a singularidade de Donner.
"A sua imagem de marca era o rigor táctico, do ponto de vista ofensivo e defensivo. Era
completamente obcecado pelo trabalho", assinala.
 
"Tubarões" não impediram passagem
Os bracarenses conseguiram ultrapassar a fase de qualificação para a Liga dos Campeões, mas a
montanha a escalar apenas se tornaria maior na fase de grupos. No sorteio, os croatas do Badel 1862
Zagreb e os noruegueses do Sandefjord HK calharam na rifa aos minhotos. Mesmo junto destes
"tubarões", o treinador ucraniano acreditava que seria possível chegar à final, reservada aos primeiros
classificados dos Grupos A e B.
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"Quando ele dizia que íamos à final da Liga dos Campeões, não vou dizer que os atletas se riam, mas
tinham muitas dúvidas que tal pudesse acontecer. Se não houvesse este posicionamento tão
ambicioso de quem dirige a equipa, provavelmente não teríamos conseguido chegar a uma final
europeia", relembra Jorge Rito.
 
Apesar de uma derrota pesada no primeiro encontro frente ao Sandefjord, os pupilos de Donner
recuperaram a concentração e, no final das seis partidas, foram primeiros classificados do Grupo A
com oito pontos somados. Com os mesmos oito pontos, o TEKA Santander, de Espanha, venceu o
Grupo B, garantindo a presença na final ao lado dos minhotos.
 
"A cidade e o país uniram-se"
 
Os finalistas estavam encontrados. Os espanhóis do TEKA Santander seriam o adversário que os
comandados por Donner teriam de ultrapassar para inscrever o nome na história do andebol. A
imprensa dava todo o favoritismo ao Santander, relembra Jorge Rito: "A equipa do ABC surge de
forma surpreendente nesta final. É evidente que os orçamentos não eram nada parecidos. Surgimos
como os outsiders e o TEKA era apontado como quase vencedor antecipado desta final."
 
Surpreendentemente, os bracarenses bateram o pé aos espanhóis e arrancaram um empate (22-22)
no Pavilhão Flávio Sá Leite. Um resultado que, à primeira vista, parecia muito positivo, mas que, na
opinião do treinador adjunto, traduziu um desperdício que, na segunda partida, custaria o troféu aos
minhotos.
 
"Quem vê o primeiro encontro percebe que nos primeiros 20 minutos vulgarizámos a equipa do
Santander. Chegámos a fazer o 9-2 e ter sete golos de vantagem. Depois, fruto de alguma
inexperiência, sofremos seis golos sem resposta e fomos empatados para o intervalo. Creio que se
tivéssemos levado uma vantagem de três ou quatro golos para Espanha, teríamos sido campeões da
Europa".
 
Por sua vez, Artur Moreira sublinha o apoio que o ABC teve em Espanha, afirmando que todo o país se
uniu em torno da equipa bracarense. "Tinha pedidos de bilhetes de Lisboa, do Algarve, todo o país
para ver a final", recorda.
 
Esta união nacional manifestou-se também a nível federativo. Com ordenados em atraso, as despesas
das viagens eram incomportáveis para o clube minhoto. Luís Santos, então presidente da Federação
de Andebol de Portugal, evitou que a aventura europeia do ABC terminasse abruptamente por motivos
financeiros. "O senhor Luís Santos chamou-me a Lisboa e disse, em frente da funcionária da agência:
'Agende todas as viagens e marque também o bilhete para a final'. Financiou as viagens do ABC. Foi
um grande senhor".
 
Tal como na primeira mão, as equipas evidenciaram um grande equilíbrio ma segunda partida. O
pavilhão do Santander estava lotado e os minhotos bateram-se de igual para igual com os espanhóis,
mas foram os detalhes a impedir que o ABC conseguisse levar a melhor. A formação de Aleksander
Donner seria derrotada por 23-21.
Andebol tornou-se mais rápido
 
Um quarto de século depois, e num ano em que o Sporting também brilhou a grande altura no novo
formato da Liga dos Campeões, o que mudou na modalidade? Para Jorge Rito, o momento de viragem
surgiu com o fim da obrigação de, após cada golo, a bola ser levada ao centro. "Nos últimos anos, tem
havido tentativas para que o andebol se torne cada vez mais rápido. Conseguiram. A partir do
momento em que se acabou com a regra de levar a bola ao centro, o jogo ficou com uma velocidade
estonteante. Acho que se perdeu um bocado da beleza do jogo".
 
O "xadrez táctico" que o antigo adjunto tanto elogiava em Donner deixou de ter uma importância
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basilar numa modalidade que, garante Jorge Rito, viu perder muitos dos grandes nomes que faziam
tudo dentro das quatro linhas: "A táctica colectiva perdeu bastante com a introdução da regra. Tenho
pena de dizer isto, mas há 15, 20 anos não era difícil encontrar jogadores e chamar-lhes grandes
talentos. Agora é complicado dizer que um jogador é completo".
 
Na opinião de Artur Moreira, "o dinheiro do futebol desvirtuou o andebol", com destaque para a
vertiginosa diferença de orçamentos entre os três "grandes" e os restantes emblemas do campeonato
português. Para a memória fica a prestação do ABC e uma promessa do antigo director desportivo: a
de que tudo fará para voltar a levar o emblema minhoto a outra final europeia.
 
Miguel Dantas
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T. BAUER O O 
ALF.XIS BORGES O 
V ITURRIZA O 
1. SEMEDO O 
YOAN BLANCO O 
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FC PORTO E MADEIRA 
BRILHAM NA EUROPA 
Dragões selam final four 
da Taça EHF, enquanto 
insulares vão disputar 
final da Challenge Cup 

ANA PAULA MARQUES 

©Após a históricaparticipação do 
Sporting na Champions, mais duas 
equipas portuguesas dão cartas na 
Europa: FC Porto e Madeira SAD 
selaram ontem, respetivamente o 
apuramento para a final four da 
Taça EHF e final da Challenge Cup. 

Os dragões apuraram-se, de-
pois de vencerem ontem, em casa, 
os franceses do Saint- Raphael, 
por 34-30, na 2' mão dos quartos-
de-final, após empate no 1° jogo. 

"Estou muito orgulhoso desta 
equipa. Sinto que não ternos limi-
tes, podemos ganhar atoda agente, 
desde que trabalhemos juntos 
como fizemos hoje", d i' se  o técnico 
do FC Porto, Magnus Andersson. 

A final four , que vai decorrer a17 
e 18 de maio, envolve ainda os ale - 

e 

mães do Kiel, que vão acolher a 
prova, os dinamarqueses do 
Hoistrebo, conhecendo-se hoje o 
quarto finalista, entre o TSV Han-
nover e o Fuchse Berlim, ambos da 
Alemanha. 

Confronto de portugueses 
A final da Challenge Cup vai ser um 
confronto entre treinadores por - 
tugueses, que trabalham juntos na 
Seleção. De um lacto Paulo Fidalgo, 
a orientar o Madeira SAD, do outro 
oselecionador, Paulo Pereira, que 
treina o CSM Bucareste. 

A equipa portuguesa obteve o 
apuramento histórico ao vingar-
se dos gregos do AEK Atenas, que 
na época passada havia eliminado 
os madeirenses na final. Agora, o 
Madeira SAD foi à Grécia vencer 
por 30-22 na 24  mão das meias- fi-
nais, depois cio 27-22 no 10 jogo. 

O Marítimo foi um das entidades 
que deu os parabéns ao Madeira 
SAD, assim como o secretário da 
Educação da Região Autónoma cia 
Madeira, Jorge Carvalho. o 

ALE MS 

t. 

 
 

34 30 
FC PORTO SAINT-RAPHAEL 

M. Andersson° Joel da Silva 
CLS EXC 

A. QUINTANA() O O A. OEMAILLEO o o 
M. SOARES 7 0 A. SIMICU 3 O 
D. MBENGUE 3 1 D. SARMIENTO 2 O 
RUI SILVA 4 O A. LYNGGAARD 6 O 
D. SAUNA 4 O R. CAUCHETEUX 10 O 
ANDRÉ GOMES 5 O A. DIPANDA 3 O 
ANTÓNIO AREIA 8 O V. GAYDUCHENK03 2 

AO INTERVALO: 17-15 

LOCAL: Dragão Caixa, no Porto 

ÁRBITROS: André Buache e Marco Meyer 

 

A.:03:1C 

22 
AEK ATENAS MADEIRA SAD 

N. GrammatikosO °Paulo Fidalgo 
AS EXC CLS Exc 

R. RADULOVil o O O PEDRO SILVA o o O 
L JACOBSEN 4 1 P. PENEDA 1 o 
C DOMPRIS 2 O ELIAS ANTONIO 7 O 
C MYLONAS O 2 ELLEDY SEMEDO 5 1 
1 PALEVICIUS 7 O DANIEL SANTOS 5 O 
E. VRAZAUCA 3 1 ULISSES RIBEIRO 3 O 
M. BALAZ 6 1 RCIBEN SOUSA 4 O 

ROZSAVOLGYI e O O 1. CARVALHO() O O 
A. SYNGARIS O O G.CAPDEVILLEOO O 
E. ZAMPOUNIS O O VALTER SOARES 2 1 
P. NIKOLAIDIS O 1 HUGO UMA O O 
A. AIVANOS O O ;No MARTINS 1 O 
G. BACIOS O O BRUNO LANDIM O O 
PAPADIONYSIOU O O JOÃO MIRANDA 1 1 
J. ARGYROU O 1 F. PEREIRA 1 3 
C. BALASKAS O O 

AO INTERVALO: 9-13 

LOCAL: OAKA Sport Hall, em Atenas 

ÁRBITROS: Andrej Budzak 

CLS EXC 

e Michal Zahradnik 
FESTA. Dragões vão lutar por um titulo no Velho Continente 
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CAMPEONATO 

Benfica passa teste difícil 
na viagem a Águas Santas 

Um golo no último minuto 
permitiu ao Benfica arrancar 
urna difícil mas preciosa vitória 
na viagem a Águas Santas, por 
29-28, em jogoda 43  jornada do 
Grupo A da 24  fase do Campeo-
nato Nacional, que só fica com --
pleta no dia 8 de maio com a 
deslocação do Sporting ao Dra-
gão Caixa. Mas entretanto, a 
meio desta semana, mais con-
cretamente na quarta- feira, há 
um outro clássico, com o FC 
Porto a visitar a Luz. 

E nada melhor dogue receber 
um dos primeiros classificados 
após um triunfo, que coloca 
para já o Benfica na 22  posição, 
em igualdade pontual com 
leões e dragões, mas natural-
mente com um jogo a mais. 

Em Águas Santas, a equipa 
comandada por Carlos Resen-
de correu sempre atrás do 
marcador diante do último 
classificado do Grupo A (em 
igualdade pontual com o Bele-
nenses), empatando (27 - 27) a 
três minutos do final, para se - 
gurar a vitória por 29 -28 após 
os maiatos terem desperdiça-
do no último lance um livre de 
9 metros. 

— 

i 

* 

Pedro Seabra em ação 

GRUPO A- FASE FINAL 
4.' jornada 

Á. SANTAS 28-29 BENFICA 

SPORTING 8maio FC PORTO 

MADEIRA SAD 23-28 BELENENSES 

CLASSIFICAÇÃO 
1 V E D GM-GS 

OQ SPORTING 46 3 3 O O 91-69 

BENFICA 46 4 3 O 1 121-112 

FC PORTO 46 3 3 O O 100-67 

0 2  BELENENSES 34 4 1 O 3 96.123 

0 9  Á. SANTAS 33 3 O O 3 80-85 
Coe mAD.SAD 33 3 O O 3 72.104 

Próxima jornada: quarta-feira 

BENFICA-FC PORTO, SPORTINGMAOEIRA SAD, 

BELENENSES-ÁGUAS SANTAS 

GRUPO B 
5.• jornada 

ABC 39-31 AVANCA 

BOA HORA 22-22 FAFE 

FERMENTÕES 29-20 MAIA/ISMA 

SP HORTA 25 maio ARSENAL 

CLASSIFICAÇÃO 
7 1 V E D CMC5, 

0 2  ABC 43 5 5 O O 173-121 

OQMAIA ISMA1 38 5 4 O 1 142-119 

°BOA HORA 38 6 4 1 1 184-171 

f39 AVANCA 33 5 2 O 3 153-147 

0º FERMENTÕES 28 5 2 1 2 123-126 
09. AC FAFE 26 5 1 2 2 120-122 

0 2 SP. HORTA 24 4 O O 4 97-122 

°ARSENAL 13 5 O O 5 115.179 
Próxima jornada: quarta-feira 

AVANCA-FAFE, ABC-FERMENTÓES, ARSENAL-BOA 
HORA, MAIWISMAI-SP. HORTA 

ÁGUAS SANTAS  28 29 BENFICA 

José Silva °Carlos Resende 
GISDK 

A. CAMPOS o O O B. RISTOVSKI O 

GLS Exc. 
O O 

PEDRO CRUZ 9 2 P. SEABRA 6 O 
JOSÉ BARBOSA 4 3 AUX ZALAMOU 4 O 
GONÇALO VIEIRA 6 1 NUNO GRILO 4 1 
MÁRIO LOURENÇO 3 1 CARLOS MARTINS 1 O 
MÁRIO OLIVEIRA 1 1 FÁBIO VIDRAGO 10 1 
FRANCISCO FONTES 3 O ALES SILVA 1 2 
H. CARLOTA e 0 0 M. ESPINHA 0 0 
MÁRIO REGO 0 0 H. FIGUEIRA 0 0 
FÁBIO TEIXEIRA 0 0 JOÃO SILVA 1 1 
VASCO SANTOS 0 0 JOÃO PAIS 0 0 
BELMIRO ALVES 2 1 STEFAN TERZIC 0 0 
NUNO FERNANDES 0 0 BELONE MOREIRA 2 0 
JORGE MENDES 0 0 PAULO MORENO 0 0 
ANTÓNIO APARICIO 0 0 A. PATRIANOVA 0 O 
RÜBEN SANTOS 0 0 R. PESQUEIRA 0 2 

AO INTERVALO: 16-12; 
LOCAL: Pavilhão de Águas Santas; 

ÁRBITROS: Daniel Freitas e César Carvalho 
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TAXATIVO NAS PALAVRAS QUE DIRIGIU AOS ADEPTOS 

"Se eu não 
ganhar assumo 
e vou embora" 
Técnico deu o peito às balas mas o principal foco 
da indignação estava centrado numa reação 
do capitão Herrera a caminho do autocarro 

R Sérgio Conceiçk só tem uma 
cara e, quando se dirigiu aos adep-
tos portistas nasaída do Estádio dos 
Arcos, foi até mais taxativo do que 
já se tinha mostrado na flash inter - 
v iew e na sala de imprensa. Ante a 
gritaria generalizada, conseguiu 
fazer ouvir asuavozesalientou: "Se 
eu não ganhar, assumo e vou em-
bora", pode ouvir-se nas grava-
ções do momento que foram espa-
lhadas pelas redes sociais, mas que 
são consonantes com a mensagem 
essencial. 

O técnico do FC Porto deu o peito 
às balas e assumiu a defesa do gru-
po, mas apesar da confusão instala-
da, acabou por perceber que o 
pri ncipalfoco de revolta não estava 
centralizado no seu trabalho, mas 
sim na atitude da equipa, tendo sido 
inflamado pelas reação do capitão 
Herrera a caminho do autocarro. 
Atingido pelas críticas das centenas 
de apoiantes azuis e brancos no lo-
cal, o mexicano recusou-se a falar 
aos adeptos e terá cuspido para o 
chão, em ato entendido como de 
desrespeito. 

Tendo em conta que foi esse o fa-
tor que criou o cenário mais tenso 
que se viu nas imagens televisivas, 
a situação tornou-se rapidamente 
do conhecimento da estrutura do 
FC Porto que esteve presente em 
Vila do Conde, mas não deverá ter 
consequências internas para além 
de uma eventual chamada de aten - 
ção. Até porque Sérgio Conceição 
fez questão de levar os jogadores até 
perto da claque, dentro do estádio, 
para que todospudessemenfrentar 
em grupo a contestação. Gestos de 

ADEPTOS NÃO GOSTARAM 
DE QUE O CAPITÃO HERRERA 
TIVESSE IGNORADO OS PEDIDOS 
PARA QUE OS OUVISSE 

TÉCNICO SÉRGIO CONCEIÇÃO 
TAMBÉM ESCUTOU CRÍTICAS 
MAS EM NENHUM MOMENTO 
A SUA SAÍDA FOI RECLAMADA 

1 

TREINADOR TEM CONTRATO 
ATÉ 2021 E O APOIO DE PINTO 
DA COSTA FICOU MANIFESTO 
À SAÍDA DO ESTÁDIO DOS ARCOS 

desagrado de jogadores que te-
nham ocorrido no exterior da zona 
dos balneários colidem com esse 
princípio de respeito pelo 'Mar 
Azul' de que o treinador não abdica. 

Ao que o nosso jornal apurou, o 
técnico está bastante agastado com 
tudo o que aconteceu em Vila do  

Conde. Todavia, é inequívoco o 
apoio que lhe foi concedido por 
Pinto da Costa, que abandonou as 
instalações do Rio Ave ao lado de 
Conceição, expondo-se igualmen-
te a ouvir algumas palavras desa-
gradáveis de alguns adeptos ansio-
sos por fazer ouvir os seus protes-
tos. 

Se mesmo nas reações aquente a 
única questão levantada sobre Sér-
gio Conceição residia no facto de 
este deixar no ar a possibilidade de 
sair, essa tendência manteve-se ao 
longo do dia de ontem. Nas redes 
sociais do treinador, de 44 anos, não 
houvequalquerpublicaçãodedica-
da ao encontro de Vila do Conde, 
mas ainda assim foram dezenas os 
comentários colocados por adeptos 
relativos ao sucedido perante o Rio 
Ave e, até ao início da noite de on-
tem, havia unanimidade quanto ao 
facto de Sérgio Conceição ser parte 
da solução e não um problema para 
oFC Porto. 

Ferguson à Porto 
O comentário mais curioso fazia 
alusão ao facto de Sérgio dever tor-
nar-se unia espécie de "Ferguson 
do FC Porto", numa referência à 
longevidade do escocês à frente do 
Man. United. 

Certo é que Conceição tem con-
trato até 2021, depois da renovação 
antes do clássico com o Benfica. A 
luta pelo título está em aberto antes 
do encontro entre os encarnados e 
oSp. Braga, e entretanto foi con-
quistada a Supertaça, garantido o 
acesso aos 'quartos' da Champions 
com receita recorde e a ida ao Ia-
mor para discutir a final da Taça de 
Portugal. o 

SÉRGIO  4 

CONCEICAO 
Wq 

A 

Moisés saiu em defesa do pai 
"Até ao fim eu acredito!! " Foi Quanto ao plantel, ficou quase 

assim que Moisés Conceição, um todo em silêncio durante o dia de 
dos filhos de Sérgio Conceição, ontem. A contestação de que fo-
exprimiu o seu sentimento de- ram alvo na noite anterior deixou 
pois do empate do FC Porto em marcas e nenhum jogador arris-
Vila do Conde, num voto de con- cou fazer comentários em públi-
fiança já manifestado em oca- co, ao contrário do que é habitual. 
siões anteriores.. Como seria de O grupo de trabalho folgou ontem 
esperar, foram várias as reações à e volta a estar em descanso du-
publicação do jogador dos sub-19 rante este domingo, regressando 
do Feirense, sendo que a maioria ao trabalho na tarde de amanhã 
delas foi em defesa do trabalho do (16 horas), para um treino à porta 
técnico dos dragões. fechada, no Olival. o 

VÍTOR PINTO E RUI SOUSA 
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CLAQUE CONTRA FACILITISMO 

ATO DE REVOLTA 
JO
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AGITAÇÃO. 
Sérgio 
Conceição 
deixou os 
balneários com 
Pinto da Costa. 
mas optou por 
encarar de 
perto os 
adeptos e 
trocar algumas 
Palavras 

Cl Os maiores focos de tensão 
aconteceram no estádio do Rio Ave, 
mas houve meia centena de adeptos 
mais persistentes que fez questão de 
viajar até à porta do Dragão para 
voltar a incomodar os jogadores. 
Alguns insultos foi o máximo que se 
verificou quando os carros come-
çaram a deixar o parque, até porque 
a presença das forças policiais não 
permitiu que se registassem pro-
blemas de maior. 

Uma situação corno há muito não 

Marega lembrou 
que faltam 3 jogos 
Moussa Marega foi o único joga-
dor que quebrou o silêncio do 
plantei, publicando uma mensa-
gem ao início da noite na sua 
conta no Instagram. Ainda as-
sim, pouco expressiva: "Não aca-
bou!!! Faltam 3 jogos!!!" Quanto à 
página do FC Porto no Facebook, 
foi invadida por mais de meio 
milhar de adeptos que vincaram 
oseu desagrado relativamente 
ao empate frente ao Rio Ave, 
quase todos com o dedo aponta-
do aos jogadores, acusando-os 
de falta de atitude e concentra-
ção nos momentos decisivos. 
Mesmo assim, foram muitos os 
que manifestaram confiança na 
equipa e se mantiveram ao seu 
lado até à derradeira jornada, 
lembrando o êxito da época pas-
sada. Flagrante é o apoio a Sér-
gio Conceição, que reuniu men-
sagens marcantes e convictas na 
qualidade do seu trabalho. 

Newsletter diária 
critica arbitragem 
O FC Porto, através da sua 
newsletter Dragões Diário, mes-
mo sem ter apontado o dedo com 
veemência à arbitragem de Ar-
tur Soares Dias, deixou dois re-
paros à atuação do juiz do Porto. 
No primeiro, à passagem do mi-
nuto 8, é considerado que "Mare-
ga foi carregado pelas costas na 
área do Rio Ave", num lance com 
Rúben Semedo. Mais tarde, aos 
61 minutos, os portist as enten-
deram que o central da equipa 
vila-condense "jogou a bola com 
a mão dentro da área" também 
num lance disputado com o 
avançado do FC Porto. Feitas as 
contas, os dragões reclamaram a 
marcação de dois penáltis a seu 
favor na noite de sexta-feira. No 
primeiro o resultado ainda esta-
va em branco, ao passo que no 
outro estava favorável aos por-
tistas por 2-0. 

se via no FC Porto. Para se encontrar 
um momento tão agitado como 
aquele que se viu na noite de sexta-
feira é preciso recuar até dezembro 
de 2015, quando a comitiva chegou 
de Londres, onde perdeu frente ao 
Chelsea e saiu da fase de grupos da 
Champions com 10 pontos. 

Entretanto, a calma voltou ontem 
à tarde, no andebol, com Pinto da 
Costa a marcar presença no Dragão 
Caixa para ver o FC Porto a vencer 
na Taça EHF. o 

Fernando Madureira 
considerou que a equipa 
"abandonou o jogo" 
antes do apito final 

RUI SOUSA 

E-21 A imagem do líder dos Su-
per Dragões a tirar a camisola e a 
bater no peito, a pedir raça pe-
rante o olhar dos jogadores e 
equipa técnica, foi uma das 
imagens da noite em Vila do 
Conde. Contactado por Record, 
Fernando Madureira explicou 
que a sua reação foi um "ato de 
revolta e indignação, porque 
uma equipa que luta pelo título 
não pode consentir dois golos 
daquela forma". 

"Aquele gesto simbolizou a 
raça. O FC Porto não pode aban-
donar o jogo antes de o árbitro 
apitar. Os jogadores tinham de 
ter capacidade para garantir a 
vitória, é preciso raça, atitude, 
concentração. Um jogador do 
FC Porto não pode dar nada por 
garantido, não pode facilitar. 
Até podiam ter perdido o jogo, 
mas teria de ser de outra forma. 
Depois de estar a ganhar por 2-0 
não podiam deixar-se empatar. 

O LÍDER DOS SUPER DRAGÕES 
NÃO lit QUE A POSIÇÃO 
DO TREINADOR TENHA SAÍDO 
FRAGILIZADA NESTE EPISÓDIO 

Não está em causa o empate, foi 
a atitude, o abandono do jogo", 
referiu o responsável máximo 
da claque portista. 

Fernando Madureira não vê 
que o desabafo de Sérgio Concei-

 

Depois de ter estado como 
terceiro guarda - redes em Vila do 
Conde, Diogo Costa teve autori-
zação de Sérgio Conceição para 
viajar para a Suíça e ontem de 
manhã já esteve junto dos seus 
companheiros da equipa de sub-
19 do FC Porto, que prepara a final 
da Youth League frente ao Chel-
sea, agendada para amanhã, às 17 
horas portuguesas. 

Não obstante o facto de Fran-
cisco Me aedo ter dado boa conta 
do recado na vitória diante do 
Hoffenheim, mantendo a baliza 

?1 

ção ["Agarro nas malas e vou 
embora"] no final do jogo tenha 
especial impacto daqui para a 
frente, uma vez que "foi dito 
num contexto específico, por ser 
oresponsável pela equipa. O que 
ele disse é que não está agarrado 
ao lugar, mas quem manda não 
são os adeptos, é o presidente, 
por isso acho que não está colo-
cada em causa a sua posição. O 
Sérgio está seguro no lugar", 
apontou com convicção, garan - 
tindo que no próximo sábado, 
frente ao Aves, a claque vai estar 
novamente presente em força no 
apoio à equipa de Conceição: "Lá 
estaremos no apoio do primeiro 
ao último minuto. Não é por falta 
de apoio que a equipa perde al-
gum jogo." o 

• • 
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dos dragões a zero pelo quinto 
jogo consecutivo nesta competi-
ção, Diogo Costa é um grande re-
forço para a equipa comandada 
por Mário Silva, uma vez que se 

Responsabilidade 
é de toda a gente 
Fernando Madureira assegurou 
que "a revolta no final do jogo foi 
com todos, porque quando se ga-
nha, ganham todos, e quando se 
perde, perdem todos, desde o 
presidente ao roupeiro". Quanto 
às contas do campeonato, o líder 
dos Super Dragões mantém in-
tactas as esperanças na revali-
dação do título: "Continuo a 
acreditar, é futebol. Depois de 
ver aquele minuto 92 tudo é pos-
sível, é desporto. Por esse moti-
vo é que há tantos programas de 
televisão sobre futebol. Não há 
vencedores antecipados." 

trata de um dos guarda-redes 
mais talentosos da sua geração. O 
homem que habitualmente tra-
balha com Iker Casillas, Vaná e 
Fabiano já está em Nyon a prepa-
rar o duelo frente ao vice-cam-
peão da época passada. 

Entretanto, Tiago Matos, mar-
cador do terceiro golo ao Hoffe-
nheim, revelou que foi "um sen-
timento único", mas não o mais 
importante: "Tenho orgulho na 
equipa e acredito que vamos en-
trar em campo confiantes em le-
var a taça para Portugal." o 

Espera no Dragão quebrou a paz 

PARA A DECISÃO DA YOUTH LEAGUE 

DESILUSÃO. Madureira manifestou o seu desagrado 

Diogo Costa já no palco da final 
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MESSI 

OURO: Começou no ban-
co mas, para não variar, 

foi o argentino quem resolveu o jogo contra 
o Levante e permitiu a festa catalã por mais 

lítum (o seu décimo) título espanhol. Faltam 
palavras para elogiar este génio. [pág. 34] 

z 

Atribuídas por LuisAveLis 

RENNES 

PRATA Foi nos penáltis, 
mas até podia ter sido 

por moeda ao ar. Perante a legião de estrelas 
do PSG, o Rennes fez das fraquezas forças e 
conquistou a Taça de França. Mesmo depois 
de estar a perder por 2-o! [pág. 35] 

FC PORTO/ 
MADEIRA SAD 
BRONZE: No mesmo dia, 
duas equipas portugue-

sas brilharam no andebol europeu: o FC 
Porto qualificou-se para a final four da 
Taça EHF e o Madeira SAD assegurou a fi-
nal da Challenge. Notável! [pág. 42] 

PSG 

LATA A história do des-

 

porto está repleta de ca-
sos assim: nem sempre os mais poderosos 
vencem. O PSG deixou escapar a hipótese 
de juntar a Taça ao título gaulês ao ser sur-
preendido pelo Rennes. Acontece... [pág. 351 
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Andebol. Três equipas com 46 pontos na frente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2019

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ecff8e0c

 
O FC Porto - Sporting está marcado, apenas, para 8 de maio.
 
O Benfica venceu o Águas Santas, com dificuldade, por 28-29. Os encarnados deram a volta ao
resultado nos últimos minutos e ainda sofreram uma bola ao poste no lance final.
 
O jogo grande da jornada (FC Porto - Sporting) está marcado para 8 de maio.
 
4ª Jornada
 
Madeira SAD 23-28 Belenenses
 
Águas Santas 28-29 Benfica
 
FC Porto - Sporting (8 maio 20h30)
 
Classificação
 
1- Sporting 46 (91-69 em golos) (-1 jogo)
 
2- Benfica 46 (121-112)
 
3- FC Porto 46 pontos (100-67) (-1 jogo)
 
4- Belenenses 34 (96-123)
 
5- Águas Santas 33 (80-85) (-1 jogo)
 
6- Madeira SAD 33 (72-104) (-1 jogo)
 
Melhores Marcadores
 
1- Pedro Cruz (Águas Santas) 239 golos
 
2- Delcio Pina (Maia/Ismai) 186
 
3- André Lima (Sporting da Horta) 168
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Marítimo congratula Madeira SAD pela passagem à final da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/04/2019

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=329e59c1

 
O Madeira SAD qualificou-se para a final da Taça Challenge de andebol, ao vencer na Grécia, o AEK
Atenas, por 30-22, no jogo da segunda mão das meias-finais.
 
O Marítimo felicitou o Madeira SAD pela passagem "histórica" à final da Taça Challenge de andebol,
conseguida na Grécia, diante do AEK Atenas, considerando um "marco indelével na história do
desporto português".
 
Numa publicação no seu sítio oficial na Internet, o clube 'verde rubro' estendeu as "felicitações" ao
treinador Paulo Fidalgo e restante equipa técnica, além da estrutura, em que todos estão "ligados a
uma das páginas mais bonitas do andebol em Portugal".
 
"Este feito, conquistado pela equipa madeirense, reforça o trabalho desenvolvido em prol da
modalidade na Região Autónoma da Madeira e é um marco indelével na história do desporto
português", acrescentou o emblema maritimista.
 
O Marítimo deixou ainda um desejo de que a "caminhada seja triunfal", culminando com a conquista
da Taça Challenge, para poder aumentar o "rico espólio" já conquistado no andebol luso.
 
O Madeira SAD qualificou-se para a final da Taça Challenge de andebol, ao vencer na Grécia, o AEK
Atenas, por 30-22, no jogo da segunda mão das meias-finais.
 
No embate decisivo, a equipa portuguesa vai defrontar os romenos do CSM Bucareste, que eliminaram
os russos do HC Neva, com vitórias por 26-24, no primeiro jogo, e 25-20, no segundo.
 
O Sporting, em 2009/10 e 2016/17, e o ABC Braga, 2015/16, já ergueram o troféu, numa competição
em que foram já finalistas vencidos os bracarenses, em 2004/05 e 2014/15, o Sporting da Horta, em
2005/06, e o Benfica, em 2010/11 e 2015/16.
 
Sportinforma / Lusa
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