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Pedro Solha teve uma tarde de grande eficáda ao marcar nove golos em 12 remates
TAÇA CHALLeNCiE —1/4 FINALAV PAÀO
Pavilhão do Ginasio do Sul, em Almada
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Pedro Solha descomplicou
Sporting volta a vencer Doukas e está nas meias-finais da Taça Challenge
Defesa aberta dos gregos complicou e Adversário só a 1 de abril
por

MIGUEL CANDEIAS
UM encontro em que a
eficácia e concentração do
Sporting esteve uns níveis
abaixo do empenho em
campo, os leões qualificaram-se para a meia-final da Taça
Challenge - pela terceira vez na sua
história - ao bater o Doukas por 27-25. Na véspera, na primeira mão
dos quartos, os homens de Hugo Canela já haviam superado os gregos por
35-23, ficando agora a aguardar o
desfecho entre os holandeses do
Hurry-Up e os eslovacos do HKM

N

Sala a 1

de abril e tendo os primeiros já vencido por 28 -24.
Fosse por deter tranquilizadora
vantagèm de 12 golos, por o plantei
ter rodado de forma diferente ou por
ter havido, até, oportunidade para
atuarem três juniores, entre os quais
o guarda-redes Manuel Gaspar ainda face à lesão de Aljosa Cudic, o
Sporting deveria ter garantido mais
cedo o triunfo face ao modesto
Doukas, pois só a 7.30 minutos do fim
assumiu definitivamente o comando (24-21) e isto após ter permanecido seis(!) minutos sem marcar.
Face às 16 falhas técnicas dos helénicos, mais de metade até ao inter-

valo (14-14), os lisboetas nem sempre lograram transformar as recuperações de bola em golo, alguns casos só perante o guarda-redes. Além
disso também terminaram com 11
turnovers. Números que face a outro
adversário teriam um preço alto.
Mas o Doukas também soube
complicar o ataque dos portugueses,
apresentando, invariavelmente, uma
defesa aberta bastante subida e
agressiva, que complicou o passe e
a finalização. Aí há a destacar Pedro
Solha, ao marcar nove golos, cinco
na 2.' parte, em 12 remates, e a ser
aquele que melhor soube tirar partido do contra-ataque.

Têm a palavra

ÓTIMA ENTREGA
Foi um jogo difícil, não tanto pela
oposição adversária, mas mais pela
nossa. Tivemos 5 jogos intensos em 12
dias, mas vimos que este era um
adversário acessível e tínhamos
vantagem de 12 golos. A entrega foi
ótima mas, em alguns momentos, a
concentração foi complicada.
HUGO CANELA
Treinador do sporting

COMPLICÁMOS
Na véspera fizemos um grande
jogo, hoje complicámos um bocadinho.
Não sei se teve a ver com algum
cansaço... Mas o objetivo era sair com a
vitória e não gerir resultados. Foi o que
fizemos e mostrámos que somos uma
grande equipa e podemos ir buscar o
resultado em qualquer altura.

PEDRO SOLHA
jogador do sporting
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ANDEBOL - TAÇA CHALLENGE

SPORTING NAS %TEIAS
O Sporting venceu ontem a
equipa grega do AC Doukas
por 27-25, em jogo realizado no
Pavilhão do Ginásio do Sul, em
Almada, e garantiu o apuramento para as meias-finais da
Taça Challenge de andebol. Os
leões. orientados por Hugo Canela, já tinham vencido na véspera por 35-23.0 Sporting já
conquistou a Taça Challenge
em 2010.
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Andebol

Sporting CP confirma passagem
às meias-finais da Challenge Cup
O Sporting CP venceu, novamente, o AC Doukas, desta feita por 27-25 e
confirma, assim, a presença nas 1/2 finais da Challenge Cup.
Num jogo totalmente diferente do primeiro, o Sporting CP voltou a bater
os gregos do AC Doukas, este domingo, por 27-25, carimbando assim a
passagem às meias-finais desta prova europeia.
Novamente no Pavilhão do Ginásio Clube do Sul, o jogo da 2ª mão dos
quartos de final foi disputado a um ritmo bastante mais lento e foi, sobretudo, muito mais equilibrado e no qual Hugo Canela fez rodar bastante o plantel. A primeira parte começou com as equipas a jogar ao mesmo
ritmo e o marcador a acompanhar o andamento do jogo (6-6). A meio da
primeira parte, o Sporting conseguiu a maior vantagem até então, 10-7;
até ao intervalo, o Doukas ainda chegou a estar na frente, mas as duas
equipas foram para intervalo empatadas a 14 golos. Na segunda parte,
entrou melhor a equipa grega (15-17), que segurou a vantagem durante
alguns minutos; em dois contra-ataques consecutivos, Pedro Solha repôs
a igualdade a 19 golos e logo após o "time-out" solicitado por Hugo
Canela, o Sporting voltou a assumir o comando do marcador, que já não
voltaria a perder.
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ANDEBOL

Leões estão nas
meias-finais
O Sporting venceu ontem o
AC Doukas, da Grécia, por 27-25,
em Almada, e confirmou o apuramento para as meias-finais
da Taça Challenge de andebol.
Hurry-Up (Holanda) ou Sala
(Eslováquia) será o próximo
adversário dos leões.
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NS Mondego
Coletividade assinala
19.º aniversário

DB-Carlos Jorge Monteiro

Fernando Mendes, José Luís Pereira, Jorge Veloso e Ricardo Andorinho

111 O Núcleo do Sporting Clube de Portugal do
Mondego – atualmente
com esta designação oficial, em substituição de
“núcleo sportinguista”
– assinalou ontem o seu
aniversário com homenagens a antigos atletas
do clube. Com sede em Ribeira de Frades, Coimbra,
a agremiação conta com
230 associados, 70 deles
sócios do clube nacional o
que, de acordo com o presidente da coletividade
local, “é dos núcleos que
estão fora das grandes cidades que mais sócios do
SCP têm”. José Luís Pereira, que já vai no segundo
mandato na chefia da direção, explicou que a data
de aniversário é 7 de fevereiro (1998), “mas este
ano fomos obrigados a
atrasar as comemorações,
porque o Núcleo de Penacova também atrasou e,

entretanto, realizaram-se
as eleições no Sporting”.
Assim, o Núcleo do SCP
do Mondego – que cobre
um território entre São
Martinho do Bispo e Arzila – aproveitou a paragem
do Campeonato da I Liga,
para realizar a festa anual,
onde foram homenageados os antigos atletas de
futebol, Litos, Mário Jorge
e Fernando Mendes, para
além do jogador de andebol, Ricardo Andorinho,
que é, aliás, atual vicepresidente da Federação
Portuguesa de Andebol.
José Luís Pereira – aponsentado da Brigada de
Trânsito da GNR – mostrase empenhado em continuar a dirigir os destinos
do núcleo, porque “estamos aqui para servir o
Sporting”, acrescentando
que “damos muito apoio
às equipas amadoras,
apoiando-as nas suas des-

locações à região, até mesmo assegurando o almoço
ou outras refeições”.
Quanto à atividade regular da coletividade, a sede
está diariamente aberta
para “receber os sócios e
os seus amigos, que até
podem ser de outros clubes, mas não é por isso
que se deixa de discutir
futebol, porque somos
uma direção que sabe estar e não aceitados exageros de linguagem”. Realizam-se torneios de sueca,
mas também atividades,
participando na Jornadas
Culturais da União de freguesias de São Martinho
do Bispo e Ribeira de Frades”, com a instalação de
uma tasquinha todos os
anos. O presidente da junta, Jorge Veloso, também
sportinguista, reconhece
“um grupo com dinâmica, que mostra trabalho”.
| António Rosado
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CS Madeira fecha com
vitória no Alavarium
HERBERTO D. PEREIRA
desporto@dnoticias.pt

Com chave de ouro fechou o CS
Madeira a sua participação na
fase regular do campeonato nacional da I Divisão em seniores
femininos, ao bater ontem em
Aveiro o conjunto do Alavarium
por 25-22, com 14-11 ao intervalo
favorável à equipa da casa. Com
este desfecho importante as madeirenses comandadas pelo técnico Marco Freitas ascendem ao
quinto lugar na tabela classificativa, evitando desta forma adversários mais conceituados na fase final da prova.
Ontem as madeirenses estiveram particularmente eficazes do
ponto de vista defensivo, perante
um adversário que na véspera relembre-se havia batido o Madeira
SAD. Para além de tudo este Alavarium é reconhecidamente uma
formação acima das madeirenses
pelo que este desfecho acaba por
ser extremamente meritório e sobretudo motivante para o que ai

vem em termos de campeonato
nacional. Individualmente o CS
Madeira teve Nádia Nunes na baliza um obstáculo forte e Sara
Gonçalves como habitual volta a
ser a melhor marcadora, ontem
com 6 golos.
Madeira SAD bate Juve Lis

O Madeira Andebol SAD por seu
turno termina da melhor forma a
sua participação na fase regular.
As comandadas da técnica Sandra Fernandes venceram em Leiria o Juventude de Lis por 25-18,
com 13-8 ao intervalo também favorável às madeirenses.
Com o primeiro lugar assegurado nesta fase depois de uma
prestação competitiva de grande
nível, a partida final do Madeira
SAD apenas confirmou a mais valia do colectivo agora claramente
focado em apresentar-se com todos os 'argumentos' num playoff' que se advinha muito competitivo. Na SAD ontem a grande
protagonista foi Anais Gouveia
com 8 golos apontados.

Madeirenses terminam com uma grande vitória em Aveiro.

LEÇA E 1.°MAIO/JOÃO BARROS NO "PLAY-OFF"
Começa dia 8 de abril a disputa
da fase final do campeonato nacional da I Divisão em seniores
femininos, a derradeira fase onde
será encontrado o novo campeão
nacional, bem como os lugares
para as provas europeias.
Com o fecho da fase regular, as
duas formações da Região confirmam quem terão pela frente na
primeira eliminatória do "playoff".
O Madeira SAD, primeiro classificado na fase regular com 62
pontos, terá como adversário o
Leça, oitavo classificado com 43
pontos.
O primeiro encontro será em Leça da Palmeira no dia 8 de abril,
sendo que a segunda partida está
agendada para o dia 22 de abril.

Em caso de igualdade, o jogo de
desempate será também no Funchal no dia 23 de abril.
Já o CS Madeira terminou a fase
regular na quinta posição com 49
pontos. O seu adversário o SIRI.°
Maio/ Colégio João Barros foi
quarto classificado com 50 pontos.
A eventual vantagem neste caso
está do lado do adversário das
madeirenses que farão no Funchal o primeiro jogo, também dia
8 de abril. Nos dias 22 de abril disputa-se a segunda partida e em
caso de desempate a 'negra' realiza-se dia 23 de abril.
O Madeira SAD é o grande recordista de títulos nacionais com 13
campeonatos nacionais conquistados. É o campeão em título.
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Andebol do
Marítimo bate
Módicus
O CS Marítimo iniciou com uma
vitória sobre o Módicus de Sandim, a segunda fase do campeonato nacional da II Divisão. Os
madeirenses comandados pelo
técnico Paulo Vieira receberam
no Pavilhão de Santo António, os
nortenhos e venceram por 2520, com 13-8 ao intervalo também favorável aos verde-rubros.
Uma partida que se seguiu à
derrota no noite de sábado frente ao mesmo adversário, encontro em atraso da fase regular,
então com os madeirenses a terem grandes razões de queixa
da equipa de arbitragem.
Ontem porém rectificados alguns aspectos na organização
defensiva, o Marítimo acabou
por chamar a si o controlo do
jogo assumindo o comando do
marcador.
O verde-rubro, António Barros ao apontar nove golos nesta
partida esteve em particular
destaque numa vitória que valeu
pelo colectivo.
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Andebol

Sporting nas meias
da Taça Challenge
O Sporting venceu ontem a equipa grega do AC Doukas por 27-25, em jogo realizado no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada, e garantiu o apuramento
para as meias-finais da Taça Challenge de andebol.
Com o Sporting a entrar na partida com uma
vantagem confortável de 12 golos, fruto da vitória
na primeira mão, o jogo começou de forma equilibrada, com nenhuma das equipas a conseguir ‘fugir’ no marcador.
Na segunda metade da primeira parte, o Sporting conseguiu assentar o seu jogo e chegou a uma
vantagem de três golos, mas fruto de erros ofensivos, e alguma passividade defensiva, a equipa grega conseguiu recuperar e o jogo chegou ao intervalo empatado (14-14).
Na segunda parte, o AC Doukas entrou melhor
no jogo e chegou a uma vantagem de dois golos
15-17), mas o Sporting reagiu e conseguiu dar a volta ao marcador, com Pedro Solha em destaque.
Até ao final, o Sporting geriu a vantagem e confirmou o já esperado apuramento para as meias-finais da competição.
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ANDEL31 FC PORTO E BEIIICA
NÃO DESARMAM NA EUROPA
Os alemães do Goppingen foram ontem vencer o Granollers a Espanha (27-35), pelo que o
FC Porto continua a lutar pelo apuramento
na Taça EHF, embora na última jornada tenha
de fazer, na Alemanha, melhor resultado do
que os espanhóis na visita ao Midtjylland. Já o
Anaitasuna venceu em casa do Cocks (2833), obrigando o Benfica, que irá a Espanha, a
não perder por mais de três golos.
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L
Sporting voltou a bater os gregos do Doukas, nos
quartos de final da Taça Challenge, e está a dois jogos da final

LEAO NAS"MIS"
EA
Só COM VITÓRIAS
SPORTING

DOUKAS
Pavilhão Ginásio do Sul. em Almada
Árbitros: Milan Haiek e Karel Macho
(Repúblka Checa)
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LEONEL LOPES GOIAES
••S O Sporting está a apenas

dois jogos de atingir a final da ,s11
Taça Challenge, prova que Carlos Ruesga consegue rematar da linha de seis metros
conquistou em 2010. Depois
Os leões souberam reagir à
cartuchos que tinham, não
do triunfo esclarecedor da vésobstante os 12 golos de des- entrada em falso na segunda
pera (35-23), os leões voltavantagem que traziam, e con- metade, pois estiveram a perram ontem a travar o Doukas
seguiram anular por duas ve- der por 15-17, e voltaram a asna segunda mão dos quartos
zes diferenças de três golos sumir as rédeas graças ao acerde final, novamente jogada
(10-7 e 12-9), numa fase em to Pedro Solha, autor de nove
em Almada, mas agora por 27- "Tivemos
que o júnior Manuel Gaspar golos. A 16 segundos do apito
25. Os comandados de Hugo cinco Jogos
defendia a baliza, face à saída final, Carlos Ruesga sentenCanela terão as meias-finais a muito
23 de abril, faltando saber se Intensos em de Cudic, limitado por uma ciou mesmo o resultado, com
com os holandeses do JMS 12 dias, mas gastroenterite, e à ausência de o Sporting a atingir as meiasAsanin, que não foi convoca- finais somando seis vitórias
Hurry, que na La mão vence- a entrega
em três eliminatórias.
do.
ram por 28-24, ou os eslovacos foi ótima e
alcançámos
do HKM Sala.
"Vamos ter muito trabalho mais um
pela frente.A equipa holande- objetivo"
A FIGURA
sa faz resultados muito bons
quando joga em casa, é forte e
conta comum público fantás- "Temos
ro Solh
tico. Mas o nosso objetivo será trabalhado
'
a
bastante
treio
afirmou
final",
à
passar
da vitória
caminho
defesa, que
nador da equipa de Alvalade.
Ontem, o empate ao inter- tem estado
O ponta- esgi cerda rubricou uma exibição irrepreensivel,
valo espelhou as dificuldades forte e
iniciais do Sporting. Com uma transmitido
coroada com nove golos, alguns deles nos momentos em
defesa aberta e pressionante, segurança"
que o Sporting mais necessitava, Além do talento que
exibiu no ataque, o experiente jogador foi peça-chave no
que variava entre 6x1 e 4x2, e
processo defensivo, travando uma série de investidas dos
a imprimir uma enorme acu- Hugo Canela
Treinador do
tila ncia em todas as ações, os 5porting
gregos quando o Sportirig defendeu 5x1.
gregos arriscaram os escassos
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Andebol Granollers
perde e faz sorrir
o F. C. Porto
• Os espanhóis do Granollers foram derrotados,
ontem em casa, pelos alemães do Goppingen, por
27-35. Com este resultado,
o Granollers mantém o segundo posto do Grupo B da
Taça EHF em andebol, em
igualdade pontual como E
C. Porto. Os dragões continuam assim na luta pelos
quartos de final.
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Andebol Taça Challenge

Pedro Solha foi o melhor marcador do Sporting, com nove golos

Leão confirma
apuramento
► Em ritmo de passeio, o
Sporting voltou a vencer,
ontem, os gregos do AC
Doukas, por 27-25, e confirmou o apuramento para as
meias-finais da Taça Challenge. A segunda mão, disputada de novo em Almada,
foi uma formalidade, depois
do triunfo por 12 golos de
diferença (35-23) na véspera, no primeiro jogo.
O treinador Hugo Canela
rodou bastante o plantei,
mas a superioridade leonina nunca esteve em causa,
apesar da boa atitude da
equipa grega, que conseguiu impor uma igualdade
(14-14) ao intervalo. Pedro
Solha, com nove golos, foi o
melhor marcador. O Spor-

ting, que ergueu o troféu em
2010, espera pelo desfecho
da eliminatória entre o IMS
Hurry-Up (Holanda) e HKM
Sala (Eslováquial, que se decide no próximo sábado.
para conhecer o adversário
da semifinal. A.N.
SPeethell
Doukas

27

as

Local logo no Pavalo Glnasro Clube do Sul
Árbloo Milan HaJek e Karel Macho (Rep.Checa).
Ama cucic. Now« CrasPar. 190( Z2bic
eld
edie
ro Portela (2), Michal KopoD Bonko
BjelanovIL Mudo Pecaoso U. Carlos Ruesga (3).
Franids Caro& Pedro Solha (9), Carlos CarniSro (1).
Frandsco Tavares, Eck-nfscokaup (1), Ivan
Nizert (11 locoPno(3) e Linho Bom« (2)
Inaloador Hugo Canela
Baias Fragloskos Zalonc. Manos-Akaanskos.
Geavas Daratrios (61 Eisrachlos (21 ~os
Panaglotis (11 &limpas,
(4
Kcnstantinos, GarytabstOuns. Cal"
Arkke¥Arapakopaulos ZakoralOs e
Chostodouros (3)
l'oeloadar Georglos Kranãos
Ao intardelo14-14

(b
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Sporting venceu Doukas e mantém sonho europeu intacto
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Os leões sofreram para vencer os gregos na meia-final.
No passado domingo, o Sporting venceu o Doukas, na segunda mão dos quartos de final da Taça
Challenge, e garantiu assim um lugar nas meias-finais da competição, ficando assim mais perto de
voltar a jogar uma final europeia.
PUB
Uma partida que ficou marcada pelo equilíbrio entre as duas equipas, sendo que o triunfo por 27-25 é
a prova da história do jogo. O poderio ofensivo nos instantes finais foram fulcrais para o triunfo do
conjunto verde e branco.
De referir que com esta vitória europeia, o emblema verde e branco deu mais uma prova do bom
momento que atravessam. Os leões somam assim a sexta vitória consecutiva (na mesma época)
numa competição europeia.
há 24 mins
POR Notícias Ao Minuto
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ANDEBOL O campeonato
feminino concluiu ontem a
última jornada, ficando
definido os quartos-de-final do
playoff, com início a 8 de abril:
Juve Lis-Madeira SAD, Leça Col. Gaia, Maiastar-Alavarium,
CS Madeira-João de Barros.

Página 14

A15

ID: 68803441

27-03-2017

Tiragem: 71468

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 32,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

UN1FRAESTRUTURA EM FASE DE CONCLUSÃO

DOIS ANOS
DE SONHO
Foi a 27 de março de 201.5
que Bruno de Carvalho
colocou a primeira pedra
do Pavilhão João Rocha
BRUNO FERNANDES

Faz hoje dois anos que Bruno
de Carvalho liderou o primeiro dia
da vida do futuro Pavilhão João
Rocha: colocou, perante milhares
de sportinguistas, órgãos sociais e
presidência da Câmara Municipal
de Lisboa (CML), a primeira pedra
de um sonho que há muito se encontrava fechado numa gaveta:
apesar de já ter um nome (aprova do em assembleia geral), a nova
pérola da futura Cidade Sporting
nunca avançou por falta de condições financeiras. "Hoje, estabili-

zados, decidimos fazê-lo", vincou
o líder dos leões no discurso pós
cerimónia.
Volvidos precisamente dois
anos, ao lado do Estádio José Alvaiade está edificada a estrutura com
o nome do presidente do clube en tre 1973 e 1986, agora alvo de acabamentos: na última semana, iniciou-se a colocação do piso que os
profissionais do futsal, andebol e
hóquei vão pisar, unificando assim a prática de modalidades
numa só 'casa' pela primeira vez
desde a extinção da antiga Nave, o
último grande palco dos leões.
Apesar de ainda não existir data
oficial para a inauguração, sabe
Record que esta poderá acontecer
só no mês de maio: o pavilhão está
em fase de acabamentos, sim, mas
não haverá qualquer tipo de preci-

pitação antes de tudo estar operacional e pronto a utilizar.
Devolver os 'Dias de Sporting'
A obra, orçada em 9,62 milhões de
euros e com uma capacidade de 3
mil lugares, não se esgota no pavilhão: à volta nascèm vários campos de futebol de cinco, assim
como outras zonas verdes que vão
complementar o que se designará
de Cidade Sporting. O clube quer

devolver aos sócios os dias que começavam com as modalidades e
que acabavam no futebol - tal será
novamente possível. É lá que em
julho deste ano se vai realizar,
também, a IV Gala Honoris Sporting, que teve o Pavilhão Atlântico
eo Coliseu dos Rec reios como palcos das edições anteriores. "Estamos a construir património para o
clube", afirmou Bruno de Carva lho, já este ano, a Record. o

NÚMEROS
•vi milhões de euros é o

9

9 6La custo total da obra. Os
sócios participaram neste
orçamento, através da 'Missão
Pavilhão', lançada em abril de 2014
mil lugares é a lotação

estimada da estrutura que
3
passará a ser a maior em Portugal
ao nível de clubes

CAPITÃES EM EXCLUSIVO A RECORD

"Ansiosos por deixar lá o nosso cunho"
Depois de oito anos no
Benfica, Carlos Carneiro
'saltou' para Alvaiade
(2015) onde hoje é capitão
do andebol leonino. A Record,
vinca que é ali, logo ao lado do
José Alvaiade, que as modalidades vão passara sentir-se
"confortáveis". "É importantíssimo termos um sítio onde nos

sentimos em casa, onde
atletas e adeptos se unem.
Nunca tive a oportunidade de jogar em casa-no
verdadeiro sentido da expressão - enquanto atleta do Sporting. É isso que o pavilhão nos
vai oferecer. Estamos ansiosos
para deixar o nosso cunho na
história do pavilhão", adianta.

"Vamos respirar o Sporting a100%"
Aos 30 anos, João Matos é
capitão do futsal do 'seu'
Sporting, clube onde chegou em 2002 e ao qual já jurou fidelidade total. O Pavilhão João Rocha? 'Tem uma
importância tremenda", assume a Record. "Vamos jogar na
nossa verdadeira casa, vamos

respirar o Sporting a 100%
e estar mais perto daque-

les que nos querem bem. É
o concretizar de um sonho
e a ansiedade de um dia preenchido de modalidades e o futebol cheio de leões na bancada é
enorme. É o que falta para sermos ainda melhores", garante.

"O pavilhão vai ser a nossa fortaleza"
Representa o hóquei em
patins do Sporting há três
anos e ficou na história da
modalidade e do clube
como um dos heróis da conquista da Taça CERS, em 2015.
João Pinto, capitão de equipa
dos leões, assume a Recordque
mal pode esperar para jogar na

nova casa. "O pavilhão vai
ser a nossa fortaleza, onde
vamos estar todos juntos!

O esforço e a dedicação de
muita gente vai fazer com que
possamos viver grandes dias
de glória no Pavilhão João Rocha. Estamos ansiosos por jogar na nossa casa", sublinhou.
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TAÇA EHF

Benfica decide
com espanhóis
R O Anaitasuna, de Filipe
Mota, venceu (33-28) ontem na Finlândia o Cocks,
adiando, na Taça EHF, as
decisões do Grupo D para a
última ronda. O líder Benfica (8 pts) vai a Espanha a I de
abril, bastando o empate
para vencer a série, mas até
poderá perder, desde que
não seja por mais de 3 golos,
para chegar aos quartos-definal. Os alemães do Melsungen também se qualificam se baterem o Cocks. o
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GRUPO B

Missão difícil
para dragões
EA Pese o golo de Jorge Silva, os catalães do Granollers
não resistiram (27-35) ontem na receção aos alemães
do Goppingen, apurados diretamente, por serem o organizador, para a final four
da Taça EHF. Os dragões
ainda estão na luta no Grupo
B, mas terão de vencer na
Alemanha e esperar pela
derrota dos espanhóis frente ao Midtyjlaand na Dinamarca. Mesmo assim, o FC
Porto pode não se apurar, se
for o pior 2° classificado dos
quatro grupos. o
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ANDEBOL

PEDRO íiRgliRA

SPORTING PODEROSO
ESTÁ NAS MEIAS-FINAIS
Leão soma 6.a vitória
consecutiva na Taça
Challenge, igualando
recordes de FC Porto e ABC

27

25

SPORTING DOUKAS
Hugo CanelaQ QG. Kranakls
C.LS ExC

(.15 ExC

Oo

o

O
O BRAOIJOAKIS
A. CUM*
MICH& KOPKO 2 0 P APOSTOHDIS 1 O
3' O E. MANOUSELIS 2 O •
JOÃO PINTO
3 2
JANKO BOZOVIC 2 O C MYLONAS
PEDRO SOLHA 9 O E. ZAMPOUNIS 2 1
6 O
PEDRO PORTELA 2 O G. BACIOS
ARAPAKOPOULOS 5 O
2 1
IGOR ZABIC
M GASPAR 0 O
1
C. CARNEIRO
CARLOS RUESGA 3
O
F. TAVARES
1
E. ARAÚJO
IVAN NIKCEV1C 1
B. BJELANOVIC O
1
C PEDROSO

G. BARMPAS. O O
O O
F. ZALONIS
M.•A. MORAIT1S O O
6 O
D TZIRAS
C DARSOULANT O O

AO INTERVALO: 14 14
LOCAI: Pavilhão do Ginásio do Sul, em
Afamada
ÁRBITROS:Milan Hajek e Karel Macho
(República Checa)

LUTADOR. Cláudio Pedro,»deu traballgiàdefesa do Doukas

QUARTOS-DE-FINAL
•1

ALEXANDRE REIS

Ea Após golear (35:23) na véspera
o Doukas, o Sporting não defraudou ontem as expectativas, voltando a brindara turma grega com
nova vitória (27-25), passando às
meias-finais da Challenge, prova
conquistada em 2010.0 triunfo no
Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada, permitiu, também, a sexta
vitória consecutiva dos leões numa
mesma época de uma competição
europeia, igualando os recordes de
FC Porto (na qualificação para a
fase de grupos da EHF esta época) e

mão 21 mão

Sporting (POR)-Doukas(GRE) 35-23 27.25
Hurry-Up(H01)-SaLi(ESO)

28-24 1 abr

S. Pozega (SER)-Valur(ISL)

27-30 1 abr

Turda(ROM)-Dudelarige(LUX) 1 abr 2 abr

ABC (na temporada transata), detentor da Taça Challenge.
Sem o lesionado guardião Asanin - deve recuperar parao jogo do
campeonato Sporting-Águas Santas (1 de abril) -, e a fazer descansar
no banco jogadores como Frankis
Carol, o Sporting apresentou-se
com a artilharia ligeira, com um
júnior na baliza (Manuel Gaspar),
pelo que a turma helénica equili-

brou grande parte do jogo. Mas os
leões fizeram valer o seu poderio
nos minutos finais.
O técnico Hugo Canela ficou satisfeito: "Depois de 5 jogos em 12
dias e da vitória na véspera por 12
golos, conseguimos uma boa entrega e alcançámos mais uma vitória. Foi um bom treino, face à
defesa agressiva e aberta do adversário." Pedro Solha brilhou ao
ser o melhor marcador da partida
(9 golos): "Na véspera fizemos
um grande jogo. Complicámos
mais desta vez, talvez por quebra
física, mas chegámos ao objetivo.
Estamos no Sporting para ganhar
tudo, a Challenge, a Taça e o
Campeonato." o
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Sporting confirmou passagem às meias-finais da Challenge Cup
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As meias-finais serão disputadas a 22/23 e 29/30 de Abril de 2017
Por SAPO Desporto sapodesporto@sapo.pt
O Sporting CP venceu, novamente, o AC Doukas, desta feita por 27-25 e confirma, assim, a presença
nas 1/2 finais da Challenge Cup.
Num jogo totalmente diferente do primeiro, o Sporting CP voltou a bater os gregos do AC Doukas,
este domingo, por 27-25, carimbando assim a passagem às meias-finais desta prova europeia.
Novamente no Pavilhão do Ginásio Clube do Sul, o jogo da 2ª mão dos 1/4 final foi disputado a um
ritmo bastante mais lento e foi, sobretudo, muito mais equilibrado e no qual Hugo Canela fez rodar
bastante o plantel. A primeira parte começou com as equipas a jogar ao mesmo ritmo e o marcador a
acompanhar o andamento do jogo (6-6). A meio da primeira parte, o Sporting conseguiu a maior
vantagem até então, 10-7; até ao intervalo, o Doukas ainda chegou a estar na frente, mas as duas
equipas foram para intervalo empatadas a 14 golos.
Na segunda parte, entrou melhor a equipa grega (15-17), que segurou a vantagem durante alguns
minutos; em dois contra-ataques consecutivos, Pedro Solha repôs a igualdade a 19 golos e logo após
o "time-out" solicitado por Hugo Canela, o Sporting voltou a assumir o comando do marcador, que já
não voltaria a perder, apesar do Doukas ainda ter reduzido, mais que uma vez, até à diferença
mínima.
Com 9 golos, Pedro Solha foi o melhor marcador do Sporting. O boletim de jogo pode ser consultado
aqui, em anexo.
Por ocasião do sorteio dos 1/4 final, decorreu também o sorteio das meias-finais da Challenge Cup.
Assim, o vencedor dos quartos-de-final já sabe que o próximo adversário será o vencedor do JMS
Hurry-Up (Holanda) / HKM Sala (Eslováquia). Na primeira mão, disputada este sábado, o JMS HurryUp venceu o Sala por 28-24, em jogo disputado na Holanda. A segunda mão joga-se no próximo
sábado.
Conteúdo publicado por Sportinforma
27-03-2017 08:23 As meias-finais serão disputadas a 22/23 e 29/30 de Abril de 2017.
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