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Andebol Clube Costa Doiro 
homenageia os seus Patrocinadores 
Ocasião para formalizar oficialmente o protocolo para o projecto "Andebol de Rua" 
No âmbito do seu plano de activi-
dades e no arranque de mais uma 
época desportiva, o Andebol Clu-
be Costa Doiro (ACCD) promo-
veu no dia 13 de Outubro, no Dh 
Café (Rest. D. Henrique, Lagos) 
mais um convívio com os seus 
principais patrocinadores, como 
reconhecimento do seu precioso 
apoio geral ao desporto em Lagos, 
em particular à modalidade de 
andebol promovida pelo ACCD. 
O convite estendeu-se também às 
entidades oficiais, designadamen-
te: Câmara Municipal de Lagos 
(presidente Maria Joaquina Ma-
tos, vice-presidente e vereador 
do desporto, Hugo Pereira e Sara 
Coelho, vereadora da juventude); 
Junta de Freguesia São Gonçalo 
de Lagos (presidente Carlos Saú-
de), Lagos em Forma (Hugo Pe-
reira, presidente do Conselho de 
Administração), Agrupamentos 
Escolares Gil Eanes (Isabel Flosa 
e Rute Domingos) e Júlio Dan-
tas (José Lopes), Instituto Portu-
guês Desporto e Juventude do 
Algarve (Custódio Moreno) e As-
sociação de Andebol do Algarve 
(João Estrela). 
Ocasião para formalizar ofi-
cialmente, durante este even-
to, o protocolo para o projecto 
"Andebol. de Rua" idealizado e 
executado pelo ACCD com algu-
mas destas entidades. 
Sala cheia de participantes num 
jantar delicioso e requintado, 
onde dirigentes e técnicos do 
ACCD confraternizaram com 
patrocinadores e representantes 
de entidades oficiais, em nome do 
andebol que cresce a olhos vistos 
em Lagos. 
As boas vindas e o discurso de 
abertura do evento esteve a car-
go de João Carneiro, membro da 
direcção do clube que não pou-
pou elogios aos generosos patro-
cinadores, destacou o empenho e 
cooperação das entidades oficiais 
presentes que assinaram o proto-
colo do "Andebol de Rua" e que 
apoiam o ACCD de diversas for-
mas. Aproveitou a ocasião para 
salientar ainda que os grandes 
objectivos do ACCD na activida-
de desportiva "passam por fazer 
Crescer a sua Base de atletas nos 
escalões mais jovens que neste iní-
cio de época já contam com cer-
ca de 65 atletas num total de 120. 
Um verdadeiro recorde. Neste 
momento somos é certamente o 
clube no Algarve com mais atletas 
masculinos inscritos. Em primeiro 
lugar valorizamos o desenvolvi-
mento desportivo individual do 
atleta e a sua formação humana. 
Queremos ver atletas do ACCD 
com sucesso desportivo no seu fu-
turo. Se conseguirmos aliar a isto 
também bons resultados colecti-
vos, estaremos a caminhar certa-
mente para a excelência; 
Este ano o ACCD viu aprovada 
pelo IFP a candidatura a dois Es-
tágios profissionais, criando desta  

forma mais dois postos de traba-
lho, os quais foram preenchidos 
por dois jovens lacobrigenses li-
cenciados em Gestão Desportiva." 
"A Inovação faz parte do nosso 
dia-a-dia. Estamos a Informatizar 
toda a quotização e contabilida-
de do clube com a aquisição de 2 
programas informaticos adquiri-
dos este ano. 
Candidatura a utilidade pública 
também será uma realidade du-
rante o ano de 2019. 
O Andebol de rua é actualmente 
uma actividade de divulgação da 
modalidade em estreita colabo-
ração com os dois agrupamentos 
escolares, CML, AAA e IPDJ). 
Queremos e estamos a chegar a 
todas as turmas do releio do con-
celho de Lagos. A qualidade des-
te projecto mereceu a aprovação 
de apoio financeiro por parte do 
IPDJ através do Programa Nacio-
nal de Desporto para Todos (PN-
DpT) no valor de €5.000,00. " 
Já o presidente da direcção, o di-
rigente "dinossauro" do desporto 
lacobrigense, Carlos Carneiro co-
meçou por referir que o orador 
que o antecedeu já tinha dito pra-
ticamente tudo, mas não deixou 
de endereçar agradecimentos a 
todos os presentes, que ao longo 
dos anos têm sido fundamentais 
para o desenvolvimento do des-
porto e em particular do andebol 
do ACCD. Reiterou que o traba-
lho profícuo está à vista na valori-
zação da modalidade e do despor-
to em Lagos e no Algarve, e que 
aposta num futuro risonho. 
Por seu turno, o vice-presidente 
da Câmara Municipal de Lagos, 
Hugo Pereira, reconhece o me-
ritório trabalho realizado pelo 
ACCD, elogiou os apoios indis-
pensáveis dos patrocinadores e 
das restantes entidades oficiais, 
deixando claro que a Câmara 
Municipal tem manifestado todo 
o apoio possível, particularmente 
à formação, como aliás acontece 
com todos os clubes, desde finan-
ceiramente à cedência de trans-
portes e instalações desportivas. A 
este propósito foi anunciado que 
vai nascer mais um equipamento 
desportivo na escola Secundária 
Júlio Dantas, que a seu tempo será 
devidamente divulgado. Hugo 
Pereira, que também foi jogador 
de andebol, em desabafo, deixou 
escapar um merecido elogio a um 
homem que já leva três décadas 
de treinador e dirigente enfatizan-
do que Carlos Carneiro (CáCá) 
confunde-se com o andebol em 
Lagos. 
A outra intervenção marcante 
coube a Custódio Moreno, direc-
tor do IPDJ Algarve, "maratonista 
presente praticamente em todos 
os eventos na região, sempre dis-
ponível para apoiar os clubes, 
associações, instituições, atletas, 
treinadores e dirigentes, à sua 
maneira, proferiu uma interven-
ção esclarecedora do papel do  

desporto, da juventude a que o 
IPDJ está atento e pronto a dar o 
seu contributo. Referindo-se a La-
gos, onde marca presença regular, 
ficou sensibilizado pelo trabalho 
exemplar realizado com os jovens, 
mas também teceu rasgados elo-
gios aos patrocinadores. Custó-
dio Moreno, professor, que já foi 
treinador, dirigente e político não 
escondeu a satisfação de estar no 
IPDJ, pois diz que "até me pagam 
para fazer aquilo que gosto". 
Uma personalidade a ter em con-
ta, pois a sua competência e a sua 
paixão pelo desporto e pela ju-
ventude podem conduzi-lo para 
outros patamares e altos cargos 
nacionais. 
De sublinhar ainda a apresenta-
ção do projecto Andebol de Rua, 
a cargo do seu coordenador, Pe-
dro Pinto, bem como o anúncio 
do novo reforço da equipa técni-
ca, o conceituado treinador José 
Bento. 

Mais de duas dezenas 
de Patrocinadores 
Patrocinadores presentes e seus 
representantes: Marcela Proprie-
dades (Jorge Cardoso); Restau-
rante D. Henrique e Dh Café 
(Nuno Maximiano); Restaurante 
António (Pedro Protásio); Ani- 

no Pneus (Ricardo Anino); In-
termarché (Fernando Parreira); 
Triótica (Nuno Fonseca e Carlos 
Fonseca); Restaurante. Camilo 
(F.Muchacho); Sete Mares (Fer-
nando); Hotel Marina Club (Gi-
sela Sárrea); JADuarte (Nelson 
Duarte); Sérgio Isidro (apoio in-
formática). 
Patrocinadores que não puderam 
comparecer: Lagoquimica; Mimo-
sa Properties; Lagmundo; Ourive-
saria Coimbra; Restaurante Ca-
lhou; Slide &Splash; Lavandaria 
Bela Passagem; Talho do André ; 
Império do Mar; Vidreira Algar-
via; Mourinho Alumínios; NOX; 
Vilagel (OLÁ). 

Equipa Técnica 
para Orientar mais 
de uma centena de atletas. 
O Andebol Costa Doiro, para 
além do quadro competitivo em 
todos os escalões de formação, a 
participação em diversos torneios 
regionais, nacionais e internacio-
nais, organiza dois eventos de re-
ferência no Verão: 30 de Junho a 
7 de Julho de 2019 — O Torneio 
Costa Doiro (Masculino e Femi-
nino - 9 aos 19 anos), que traz a 
Lagos a fina flor do andebol juve-
nil português e também presença 
internacional. Torneio desportivo;  

8 a 20 de Julho de 2019 — O Cam-
pus, com participação dos melho-
res atletas e treinadores de ande-
bol de Portugal. 
Eis a equipa técnica que orienta 
mais de uma centena de atletas, 
nos diversos escalões de forma-
ção: 
Coordenador Técnico: Pedro Sân-
cio Pinto; Director Desportivo: 
Carlos Alberto Ferrão Garcia. 
Escalões etários: Bambis - Pedro 
Pinto, Renato Caetano, José Ben-
to Carvalho, Luís Viegas e Pedro 
Viegas; Minis - Pedro Pinto, José 
Bento Carvalho, Luís Viegas, Pe-
dro Viegas e João Gonçalves. ; 
Infantis - José Pedro Maneiros; 
Iniciados - Pedro Pinto; Juvenis -
Renato Caetano; Juniores - Carlos 
Carneiro. 

Órgãos sociais: 
os principais elementos 
que põem 
a máquina a mexer 
Presidente da Mesa Assembleia 
Geral- Maria Lurdes Garnito; Pre-
sidente do Conselho Fiscal- Nuno 
Miguel Francisco; Presidente da 
Direcção: Carlos Carneiro; Tesou-
reiro: Daniel Silva; Outros mem-
bros da Direcção-João Carneiro, 
Luís Miguel Bordalo, José Carlos 
Teixeira da Luz 
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Miminhos para a Guerreira Nelma 

nas 
Fonseca, 
anos  

jovem  estudante  lacobrigonse,  Telma de an4bol do clube Gil Eanes, com ape- jogadora 
após idade, morrei" dia 27 ff) R7 A2 luta inglória contra um cancro raro.  . Coutiubro, 

A " Guerreira" lutou, tal como a 
família e muita gente, entre insti-
tuições, clubes, associações locais 
e regionais que não esgotaram 
esforços e apoios para salvar a 
Melma. 
O anúncio do seu falecimento foi 
feito na página do facebook " Um 
Miminho para a Neltna", criada 
por familiares e amigos. Nas redes 
sociais, as mensagens de condo-
lências e de força para a família 
da jovem multiplicam-se. 
O CL que acompanhou, a par e 
passo, a situação de Nelma Fonse-
ca, também marcou presença no 
último Adeus da "Guerreira". Sem 
surpresa, a onda de solidariedade 
voltou a estar presente com um 
mar de gente, predominantemen-
te jovens, devidamente equipados 
e soltando balões na hora da des-
pedida. 
Ficam aqui expressas algumas 
mensagens e homenagens que se 
consideram simbólicas e como-
ventes. 

Página do facebook 
"Um Miminho para a Nel- 
ma" 
"Boa noite 
Chegou a hora de partilhar con-
vosco o dia que nós não queria-
mos que chegasse mas infeliz-
mente não está nas nossas mãos.. 
A nossa guerreira partiu. 
Informo que o último adeus irá 
ser no cemitério novo, na sexta 
feira dia 19 de Outubro ás 14h. 
A nossa guerreira encontra se neste 
local no mesmo dia a partir das 9h. 
Todos juntos somos mais fortes 
A união faz a diferença" 
"Amanhã, quem desejar estar pre-
sente neste momento difícil con-
fortando-nos num abraço frater-
no comunitário poderá fazer-se  

vestir de branco ou com a t-shirt 
do apoio à causa "um miminho 
para a Nelma". Tal como era de 
seu gosto, também faremos uma 
largada de balões brancos. 
Mais lembrá-los que aqueles que 
amamos nunca morrem, apenas 
partem antes de nós para um lugar 
iluminado e de paz..." 

Mensagens do Clube 
Desportivo Gil Eanes 

"É com o maior aperto no peito 
que o Andebol Gil Eanes faz a 
convocatória pela "nossa" Nelma 
16. 
Convocamos toda a Família Gil 
Eanes e Amigos (atletas, ex-atle-
tas, técnicos, ex-técnicos, dirigen-
tes, ex-dirigentes, pais,...todos os 
elementos que de alguma forma 
já estiveram ou estão ligados ao 
Clube e que fazem parte da nossa 
família) para a despedida formal 
'a "nossa" Nelma. 
Sexta-feira, dia 19 às 14h00 
no Cemitério de Lagos. 
Concentração a partir das 9h30, 
Família Gil Eanes reunimos todos  

às 13h30. 
Equipamento: T-shirt Branca "A 
Força do Lobo está na Alcateia e 
a Força da Alcateia está no Lobo" 
ou outra peça de roupa do Clube. 
Todos juntos pela Nossa Nelma..". 

Homenagem à "nossa" Nelma 
O Clube Gil Eanes fez ainda uma 
homenagem especial nos jogos de 
competição realizados em casa no 
dia 20 de Outubro, no Pavilhão 
da Escola Secundária Gil fanes 
com principal destaque para a 
equipa da Nelma (Juniores/Se-
niores). Mas em todos os jogos, as 
diversas equipas homenagearam a 
Nelma 16. 

Mensagens emblemáti-
cas e sentidas da amiga e 
companheira de andebol, 
Margarida Sousa 
Na hora da despedida! 
"Não consigo e não sei lidar. 
Faltam-me as palavras, falta-me 
a força..falta-me o chão.. sinto 
um vazio tremendo a instalar-
-se no meu coração. Sinto-me 

• 

frustrada e injustiçadal Por-
que nada disto era justo para ti. 
Lembro-me como se fosse ontem 
o mês que entramos juntas para 
o andebol, foi há 7 anos, foi há 
7 anos que o andebol cruzou os 
nossos caminhos. Foi há 7 anos 
que pude ter o prazer de parti-
lhar as quatro linhas contigo. Foi 
há 7 anos que criamos uma ami-
zade de cumplicidade, foi há 7 
anos que conheci essa rapariga 
bem disposta, rabugenta, rebelde.. 
Caminhamos juntas, numa 
bela e longa caminhada. 
Hoje, orgulho-me de ti, orgulho-
-me por teres sido uma guerreira, 
por teres sido a pessoa mais forte 
que conheço. Por independen-
temente de tudo' tu deste-nos 
a mão e deste-nos a tua força. 
Desteinspiração, deste tudo de 
ti. Demos tudo de nós e foi nes-
tes meses que fomos todos um 
só. Um só para ti , um só por til 
Vou ter saudades, muitas sauda-
des... e que nunca te esqueças das 
boas boladas que te dei na cara. 
Um dia mais tarde reencontramo-
-nos dentro das quatro linhas. 
Até sempre meu amor." 

Partilha da eleição 
para presidente da 
Associação de Estudantes 
da Escola Gil Eanes 
"Minha estrelinha mais brilhan-
te, estás aí? Enviei-te estes balões 
para poderes festejar aí em cima  

a nossa campanha. Porque sim, é 
nossa. Porque se estivesses cá, es-
tavas aqui comigo a apoiar-me. 
Sei tão bem que estás orgulhosa 
de mim e sei ainda mais que que-
rias muito que ganhasse. 
Ainda tenho aqui a tua tshirt, 
quando a vens buscar? 
Um beijinho com muita saudade. 
Para sempre, 16." 

Mensagem da NECI 
"Com muito pesar e condoída 
pela situação, vem agradecer a 
oferta dos dois produtos de apoio 
— cadeira de banho e cadeira de 
transporte oferecidos pelos pais 
da Nelma à nossa Instituição para 
uso pelos nossos utentes. Um 
grande agradecimento a todos os 
que se envolveram e contribuí-
ram na acção "Um miminho para 
a Nelma". 
De registar ainda que a Missa de 
7° dia da "nossa Guerreira Nelma", 
teve lugar no dia 24 de Outubro, 
na Igreja de Santa Maria, em La-
gos. 
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Taça EHF de Andebol

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=919ffe7a-90d4-4944-ae2d-

2a4c496089f8&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
No andebol, o Futebol Clube do Porto obteve uma vitória histórica este fim de semana.
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Marienses caiu 
ao oitavo lugar 
da II Divisão 
Andebol. O Marienses averbou 
sábado a quarta derrota conse-
cutiva na II Divisão Zona 3 da 
modalidade. 

O desaire, o sexto no total da 
temporada, atirou a equipa de 
Vila do Porto para o oitavo pos-
to, agora com 18 pontos. Na 
partida da 10.ª jornada o Ma-
rienses perdeu no reduto do 
Torrense por 24 - 20. 

Na I Divisão o Sporting da 
Horta somou a nona derrota ao 
perder com o Fermentões por 
29-24 na 11.? jornada. 

Os faialenses são 12.2 classi-
ficados com 15 pontos. *Ani 
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O ANDEBOL. O sorteio dos 
oitavos da Taça Challenge 
masculina realiza-se hoje. O 
Madeira SAD apurou-se e 
conhece o adversário. Jogos 
serão em fevereiro. 
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Avelino Conceição

Alavarium e Sanjoanense pro-
tagonizaram um jogo intenso
até ao último segundo, sendo
que a vitória acabou, com al-
guma justiça, face a tudo o que
fez ao longo dos 60 minutos de
jogo, por sorrir à equipa da casa.

Comandando o marcador
desde o primeiro minuto, a for-
mação aveirense foi sempre
bem mais objectiva nas suas

saídas para o ataque, jogando
um andebol bem mais apoiado
do que o do seu adversário,
que sentia alguma dificuldade
na construção de jogo ofen-
sivo. Ainda assim, a períodos,
mostrava que podia discutir a
partida. A equipa de Rogério
Bastos acabou por ir para o in-
tervalo com uma vantagem de
dois golos, pelo que o jogo es-
tava perfeitamente em aberto
para os segundos 30 minutos.

Após o descanso, o Alava-
rium teve uma entrada muito
forte, e, com um parcial de 5-
0, passou de um apertado 13-
12 para um motivador e con-
fortável 18-12, que colocava
muita pressão na Sanjoanense.
Contudo, a formação liderada
por Daniel Martins teve uma
resposta fantástica, reduzindo
a diferença no marcador, que
lhe permitiu reentrar na dis-
cussão da vitória na parte final
do encontro.

Os últimos instantes acaba-
ram por ser impróprios para
cardíacos, pois, fruto de três ex-
clusões consecutivas, a equi pa
da casa esteve um período  do
“derby” a jogar com somen te
três jogadores de campo, mais
o guarda-redes. Desse facto se
aproveitou a Sanjoanense, que
dentro do último minuto, per-
dia apenas por 25-24.

Mas nos instantes finais, José
Cres po fez o 26-24, acabando
com todas as dúvidas quanto
ao vencedor, garantindo uma
vitória que a certa altura da par-
tida pareceu que seria bem mais
fácil do que na realidade foi. Mé-
rito da Sanjoanense, que com
uma equipa onde abunda a
qualidade, deu tudo na parte fi-
nal, dificultando ao máximo o
triunfo da turma da casa, que
mantém assim a quarta posição
no campeonato.

Num jogo quase sempre in-
tenso e emotivo, trabalho com
algumas falhas da dupla de ar-
bitragem. |

RESULTADOS

Zona 3 - 10.ª Jornada
Sismaria-Cister SA                           21-26
Alavarium-Sanjoanense              26-24
SIR 1.º Maio-Estarreja AC          24-34
São Bernardo-Benevante          41-33
Sporting-Artística Avanca         18-23
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Artística Avanca10   10    0      0  311-22430

Sporting                    10       8    0      2  276-19626

São Bernardo      10       7    0      3  301-29624

Alavarium               10       6    1      3  250-23123

Estarreja AC         10       4    0      6  225-25318

Sanjoanense         10       4    0      6  271-28218

Benavente              10       3    1      6  268-27917

Sismaria                    10       3    1      6  246-26817

Cister SA                  10       2    1      7  254-27915

SIR 1.º Maio            10       1    0      9  223-31712
Próxima Jornada
Alavarium-Sismaria, Artística
Avanca-Cister SA, Benavente-
Sporting, Estarreja AC-S. Ber -
nardo e Sanjoanense-SIR 1.º Maio.

Final intenso
com vencedor justo
Equilíbrio O Alavarium impôs-se à Sanjoanense, mas não
se livrou de um grande susto na ponta final do encontro

O Alavarium teve que se aplicar para vencer o “derby” distrital frente à Sanjoanense

ALAVARIUM                                  26

Treinador: Rogério Bastos.
Diogo Ferreira; Miguel Santos (1), José
Crespo (3), Francisco Gamelas (1),
Bruno Clara (7), Jorge Crespo (4) e
Tiago Leal (3) - sete inicial - Pedro Fer-
reira, Miguel Lopes, José Vale (1), Nuno
Sousa, João Lemos, João Rocha, Jorge
Silva e Francisco Sousa (6).

SANJOANENSE                            24

Treinador: Daniel Martins. 
Bruno Couto; Luís Fernandes (1), An-
tónio Devile (4), Orlando Correia, Pedro
Costa (4), Guilherme Silva (5) e Telmo
Costa (1) - sete inicial - Bernardo
Morais (2), André Teixeira (1), José Gas-
par, João Mesquita (3) e Marcos Car-
valho (3).

Pavilhão do Alavarium em Aveiro.
Assistência: cerca de 70 espectadores. 
Árbitros: Frederico Trindade e André
Nunes (A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: João Malcato
e Conceição Tavares (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 13-11.

Andebol
Nacional de Juvenis

RICARDO CARVALHAL
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Manabola expõe
30 anos de história
Uma exposição alusiva aos 30 anos de vida do Ma-
nabola Lusitano de Braga pode ser vista, até ao dia 
2 de dezembro, no Posto de Turismo de Braga.
Trata-se de uma instituição desportiva bracaren-
se que já disputou o campeonato da Liga Pro-
fissional de Andebol de Portugal nas épocas de 
2004/05 e 2005/06, se sagrou por duas vezes cam-
peã nacional de andebol do INATEL (1997/98 e 
1999/2000), contando também no seu currícu-
lo com o primeiro lugar do Torneio Internacio-
nal de Andebol "Alverquíadas 1995", entre mui-
tos outros títulos.

Os antigos e atuais atletas/dirigentes reser-
vam antes de um jantar que assinala este even-
to, uma visita à exposição para o próximo dia 2 
de dezembro pelas 11h00.
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Madeira SAD 
conhece adversário 
da Taça Challenge 

O Madeira SAD conhecerá 
hoje a sua sorte na próxima 
fase da Taça Challenge. O sorteio 
realiza-se a partir das 10 horas 
de Portugal, na sede da EHF. 
Os madeirenses têm oito adver- 
sários possíveis para os 'oitavos'. 
Referência para a fortíssima 
equipa do OIF Arendal da No- 
ruega que Paulo Fidalgo consi- 
dera um candidato a ganhar a 
prova. Bystrica (Eslováquia), 
Dukla Praga (República Checa), 
Borac M.Tel (Bósnia), Hashron 
(Israel), Donbas (Ucrânia), Mas- 
heka (Bielorrúsia) e Dicken (Fin- 
lândia) são outras equipas que 
podem calhar em sorte à equipa 
madeirense. 
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SORMO K PORTQ 
EVITA DOIS AIDIAES 
O sorteio da fase de grupos da 
Taça EHF, que começará a 
disputar-se em fevereiro, é só 
na quinta-feira, mas já se 
sabe que o FC Porto está no 
mesmo pote dos espanhóis 
Granollers e dos alemães 
Fuchse Berlim e Hannover. 
Ou seja, entre os possíveis 
adversários estão equipas 
como Kiel (Alemanha), Saint 
Raphael (França) e GOG e 
Holstebro (Dinamarca). 
Equipas do mesmo país, 
sendo esta a única condicio-
nante do sorteio, não podem 
estar no mesmo grupo. —az. 

Disputara fase de grupos 
da Taça EHF, que o FC Porto 
fará peia terceira vez, 
garante mais seis jogos 
internacionais. A primeira 
jornada será no fim de 
semana de 9 e 10 de 
fevereiro e a última a 30/31 
de março 

Magnus Andersson explica como levou o FC Porto a eliminar 
o Magdeburgo, equipa histórica e que é segunda na Bundesliga 

"A ALEMANHA DEVE 
ESTAR EM CHOQUE" 
O criador do FC Porto que 
eliminou o Magdeburgo 
chama-se Magnus Anders-
son, técnico que ficou feliz 
pelo resultado e também 
pelo impacto que terá na 
Alemanha, onde trabalhou 
e ganhou vários títulos 

AUGUSTOFER20 
••• Com a forma como o FC 
Porto atirou para fora da Taça 
EHF um colosso alemão, de 
nome Magdeburgo, Magnus 
Andersson voltou à ribalta no 
andebol internacional. Um 
técnico que ficou tão sur-
preendido com o desenlace da 
eliminatória como um co-
mum espectador. "Ainda não 
acredito no que fizemos, isto 
é uma loucura... Não foi ojogo 
perfeito, porque cometemos 
alguns erros, mas quando se 
joga contra uma equipa fan-
tástica como o Magdburgo, e 
vemos o plano que criámos 
concretizado de forma fantás-
tica pelos jogadores, a alegria 
é imensa", referiu. 

A exibição porrista chegou a 
um tal ponto de perfeição que 
a meio do segundo 
tempo conseguiu colo- Satisfeito:  "Sem dúvida que cor-se com 12 golos 
de vantagem. Um  esta eliminatória foi muito divertid momento que dei-
xou todos atónitos, 
inclusive o treinador: 
"Ficamos surpreendi- 
dos quando nosencon- 
trámos a ganhar por 12 
golos, é lógico. Nin- 
guém pensava ser possível. 
Toda a gente, e até os jogado-
res do Magdeburgo, se ques-
tionaram: "o que é que está a távamos a perderpor sete tam- ojogo em risco", disse- e enal-
acontecer?"Por isso, a fase que bém foi importante. Mesmo teceu duas virtudes: "A agres- 
se seguiu foi estranha". nessa altura jogámos bem", sividade nadefesa, que corres- 

Relativamente à chave do disse. pondeu durante todo o jogo, e 
sucesso, Andersson reconhe- O sueco admitiu que houve paciência no ataque". 
ceu ter havido mais do que momentos preocupantes - A forma como o FC Porto 
uma em duas ocasiões. "A de- "Fiquei com algum medo no evoluiu em Magdeburgo e no 
fera em todo o segundo jogo. início da segunda parte, entrá- Dragão Caixa acabou por ser 
Quando se enfrenta o Magde- mos desconcentrados. Aliás, o resultado de muito trabalho 
burgo, que joga de forma tão em todos os jogos recomeça- invisível. "Nestas duas sema-
rápida, tem de se ser eficaz. mos com alguns erros, maste- nas trabalhamos muitos as-
Essa pode tersidoachave aqui, mos conseguido ultrapassar petos táticos. Ainda estou es-
mas lá, não nos termos deixa- essas fases, sem nos descon- pantado. Fomos eficientes na 
do desconcentrar quando es- centrarmos nem colocarmos defesa a jogar no um contra 

MAGNUS 
ANDERSSON 

JÁ CONQUISTOU 
DUAS TAÇAS EHF, 

EM 2015/16 E 2016/17, 
PELOS ALEMÃES 
DO GÕPPINGEN e 

um. Não perdemos na maio-
ria dessas situações e isso foi 
importante", assumiu. 

O técnico portista, que está 
em Portugal, não deixa de 
imaginar o impacto deste re-
sultado entre os germânicos: 
"A Alemanha deve estar em 
choque. Foi fantástico voltar 
ajogar naAlemanha, onde es-
tive alguns anos, e conseguir 
passar. Sem dúvida que esta 
eliminatória foi muito diver-
tida." 

1 

2 

2 

2 

2 

"A aposta no 7 
contra 6 
é aborrecida, 
mas resulta" 
O FC Porto inverteu o rumo 
da eliminatória por volta dos 
20' do primeiro tempo, 
quando Magnus Andersson 
meteu Fábio Magalhães e 
fez a equipa jogar sem 
guarda-redes, ou seja, com 
sete jogadores de campo, 
passando a utilizar dois 
pivôs. "Com sete jogadores 
de campo contra seis 
tomámos sempre as 
decisões mais corretas. Por 
vezes é aborrecido jogar 
sete contra seis, mas foi 
desta forma que consegui-
mos dar a volta ao jogo", 
explicou o técnico. "Todos os 
jogadores estiveram bem, 
esta equipa é muito jovem, 
tem muito talento e 
bastante para progredir. 
Eles nem sabem, ainda, o 
quão bons podem vir a ser", 
continuou, terminando: 
"Este resultado vai dar muita 
confiança para o resto da 
temporada, mas foi só um 
jogo". 

"Esta equipa é 
jovem, tem muito 
talento e bastante 
para progredir. 
Eles nem sabem, 
ainda, o quão bons 
?3oderão vir a ser" 
MagnusAnderSSOU 
Treinador do FC Porto 

a' 
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ANDEBOL. Gilberto Duarte, 
português do Barcelona, foi 
eleito para o sete ideal da Liga 
dos Campeões, depois da 
grande exibição frente aos 
polacos do Kielce. 
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Dragões são 
cabeças de série 
=Depois  do. triunfo histórico 
frente ao Magdeburg, que valeu o 
apuramento para a fase de grupos 
da Taça EFIF, o FC Porto ficou a sa-
ber que será cabeça de série no 
sorteio agendado para quinta -fei-
ra naAustria. Os dragões estão in-
seridos no pote I, juntamente com 
os aletnães do File hse Berlim e TSV 
Hannover Burgdorf e dos espa-
nhóis do Granollers. 

Entretanto, o Madeira SAD fi-
cará hoje, às 10 horas, a conhecer o 
seu adversário dos oitavos-de-fi-
nal na Taça Challenge. o 
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