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ANDEBOL 1- FASE FINAL - GR. A/5.' JOR. 

FC PORTO .# SPORTING 

14 INTERVALO 14 
A. Quintana (GR) Aljosa Cudic (GR) 
H. Laurentino (GR) 

Victor Iturriza (2) 

Leandro Semedo 

Matevz Skok (GR) 

Pedro Valdés (3) 

Pedro Portela 
Nikola Spelic (4) Michal Kopco 
Yoel Morales B. Bjelanovic 
Miguel Martins (2) Cláudio Pedroso (§) 
A. Hérnandez Frankis Carol (5) 
Miguel Morales Pedro Solha (3) 
Rui Silva (1) Tiago Rocha (5) 
D. Salina (1) 
José Carrillo (8) 

Carlos Carneiro (4)_ 
Francisco Tavares 

D. Branquinho Edmilson Araújo (2) 
António Areia Janko Bozovic (1) 
Miguel Alves (4) Felipe Borges (1) 
Aleksander Spende 

CARLOS MARTINGO HUGO CANELA 

Dragão Caixa, 

no Porto 

Sporting e FC Porto protagonizaram, no Dragão, o jogo grande da jornada 5 da 2.2  fase 

ACLÁ a  UDIO 

PEDROSO 
‘ttE-r SPORTING 

4 Graças aos seus dois me-
tros de altura e, quase por ine-
rência, qualidade de remates de 
longa distância, foi a principal al-
ternativa quando o Sporting não 
conseguia romper a defensiva do 
FC Porto, E o melhor marcador da 
equipa com seis golos. Crucial, 

Dragão falha aproximação 
e leão reforça liderança 
Sporting vence clássico no reduto azul e branco Segue invicto na frente do 
Grupo A Benfica mantém segundo lugar com triunfo por um golo em Braga 

r,ARRIFI FONTFS/ASF 

ÁRBITROS 

Mário Coutinho e Ramiro Silva 

Por 

AFONSO AGUIAR 

EPARADOS à par-
tida por três pon-
tos, FC Porto e 
Sporting defronta-
ram-se, ontem, no 

Dragão Caixa, em jogo gran-
de da 5.4  jornada da 2.4  fase 
do campe- onato. Apesar de 
uma primeira parte equili-
brada, os leões impuseram-
-se na segunda, mesmo com 
menos dois elementos du-
rante dois minutos, vencen-
do o clássico por 30-27 e as-
sim cimentando a liderança 
na classificação, secundado 
pelo Benfica — impôs-se em 
Braga pela diferença míni-
ma, 31-30 — e FC Porto. 

Com o presidente do FC 
Porto, Jorge Nuno Pinto da 
Costa, de novo na bancada —
após o hóquei permaneceu 
no Dragão a ver o andebol —
os primeiros segundos até 
foram bastante calmos, com 
cumprimentos entre os joga-
dores das duas equipas, mas 
assim que a primeira bola to-
cou as redes de uma das ba-
lizas — no caso Frankis Ca-
rol a inaugurar o marcador 
para o Sporting — o ritmo 
ficou eletrizante. 

Se os leões mostravam 
maior capacidade de pene-
tração mas menor eficácia, 
muito graças ao internacio-
nal Alfredo Quintana, au-
têntica muralha na baliza 
azul e branca, os dragões, 

RÁPIDO E VELHOR 

O Sporting procurou ata-
ques mais prolongados, enquan-
to nós procurávamos atacar mais 
rápido. Eles contra-atacavam 
pela certa. Temos de melhorar o 
nosso bloco central. Sofremos 
dois golos quando tínhamos 
mais dois elementos em campo 

CARLOS MARTING 
Treinador do FC Porto 

liderados pelo novo treina-
dor Carlos Martingo, apa-
rentavam dificuldades em 
encontrar espaços, colma-
tando a falha com maior 
frieza na hora do remate. 

Sem que nenhuma das 
equipas auferisse vantagem 
superior a três golos — o 
Sporting chegou a vencer 12-
- 9 e 13-10, mas o FC Porto 
empatou mesmo antes do 
intervalo — o equilíbrio rei-
nante acabou selado nos 14-
-14 ao intervalo. 

No segundo tempo a equi-
pa de Alvaiade entrou melhor 
e ganhou rapidamente dois 
golos de vantagem (18-16), 
preservados mesmo quando, 
aos seis minutos do segundo 
tempo, Pedro Portela e Fran-
cisco Tavares foram excluídos 
(20-18), moralizando-se para 

AINDA FALTAV CINCO 

Carlos Ruesga está 
lesionado e não pudemos contar 
com ele. Só com um organizador 
em campo, tivemos de gerir essa 
situação e atacar mais pela certa. 
Vencemos mais um jogo, faltam 
cinco e termina o campeonato. 
Para já é isso que importa 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

o resto do encontro. 
O atual campeão e líder 

da tabela começou gradual-
mente a crescer no marca-
dor, chegando a vencer por 
29-24 e resistindo ao esfor-
ço final dos azuis e brancos, 
que, no final, ainda reduzi-
ram para 30 -27. 

CLASSIFICAÇÃO 

4 Grupo A 4  5.2  Jornada 

ABC-Benfica 30-31 
FC Porto-Sporting 27-30 
Avanca-Madeira, SAD 25-22 

JVED G P 
1  SPORTING 5 5 O O 154-119 53 
2  Benfica 5 4 O 1 149-128 49 
3 FC Porto 5 1 2 2 130-129 45 

4  ABC 5 2 1 2 121-132 42 

5  Avanca 5 1 1 3 111-131 38 

6 Madeira, SAD 5 O O 5 108-134 33 

6.a Jornada, 28 abril: ABC-Sporting e FC Porto-
-Avanca. 2 maio: Madeira, SAD-Benfica. 

--> Grupo B 3  5.a Jornada 

Xico Andebol-Belenenses 25-26 
São Bernardo-Boa Hora 28-28 
Maia/ISMAI-AC Fafe 29-20 

Arsenal Devesa-Águas Santas  28-28 

1VED G P 
1  Á, SANTAS 5 4 1 O 156-138 41 

2  Belenenses 5 2 1 2 131-133 37 

3  Boa Hora 5 4 1 O 156-142 36 
4 Maia/ISMAI 5 2 O 3 134-132 30 
5  Arsenal 5 1 1 3 138-142 27 

6  AC Fafe 5 2 0 3 117-131 27 

7  São Bernardo 5 1 1 2 124-133 26 
8 Xico Andebol 5 1 O 4 142-152 24 

6.a Jornada, 25 abril: Belenenses-Boa Hora, Xi-
co Andebol-Mala/ISMAI, Águas Santas-São 
Bernardo e AC  Fafe-Arsenal Devesa.  

Têm a palavra 
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FICLUEN 

Embora a final esteja mais distante, madeirenses prometem luta na Grécia 

Sonho mais longe 
▪ Madeira, SAD em des-
vantagem para 2.g mão da 
meia final da Challenge 

O Madeira, SAD perdeu, 
ontem, por 21-29, ante o 
AEK Atenas, no jogo da pri-
meira mão das meias-finais 
da Challenge Cup. É com 
uma desvantagem de oito 
golos que a equipa de Paulo 
Fidalgo cumpre a segunda 
partida no próximo sábado, 
a partir das 13 horas portu-
guesas, na Grécia. 

Apoio não faltou à equipa 
madeirense, que teve direito 
a um pavilhão do Funchal lo-
tado, e o jogo começou de for-
ma equilibrada. Porém, a meio 
da primeira parte, os gregos já 
venciam por 3-8. 

Depois de ter seguido para 
os balneários a perder por 6- 
-16, a equipa anfitriã reagiu, 
reduzindo a diferença (15- 
-20), com Bruno Moreira, au-
tor de seis golos, a destacar-
-se como o melhor marcador 
da equipa portuguesa. Mas os 
helénicos não tardaram a au-
mentar a vantagem, com 
Christodoulos Mylonas (oito 
golos) em evidência. No final 
do duelo que deixou os ma-
deirenses mais longe do so-
nho da final, os jogadores re-
ceberam aplausos no Pavilhão 
do Funchal, enquanto os gre-
gos celebraram como se já es-
tivessem na final. 

«A primeira parte foi um 
desastre por completo. Não 

CHALLENGE CUP— 1/2 FINAL/1.a MÃO 

Pavilhão Gimnodesportivo do Funchal, 
no Funchal 

MADEIRA, SAD • AEK ATENAS 

29 
 6 INTERVALO 16  

Luís Carvalho (GR) A. Syngaris (GR) 
Gustavo Capdeville R. Radulovic (GR)  
(GR) C. Nikolaidis  
Gonçalo Vieira (2) G. Tsigogianopoulos 
Hugo Lima Perros-Perrakis (4) 
Bruno Moreira (6) D. Georgiadis  
João Martins (1) M. Hoggas (4)  
Diogo Gomes E. Zampounis (2) 
Daniel Santos (3) P. Nikolaidis (2) 
João Fernandes I. Chatsikas  
João Miranda (1) J. Lokken (3)  
Elledy Semedo (2) C. Dompris (2) 
João Gomes C. Vamvakas 
João Pinto (4) J. Argyrou (1)  
Oleksander E. Vrazalica (3)  
Nekrushets (2) Christodoulos 

Mylonas (8)  

PAULO FIDALGO 

ÁRBiTROS 

Denis Bolic e Christoph Hurich (Áustria) 

podia ser pior para nós. Pedi 
aos jogadores na segunda 
parte para, pelo menos, di-
gnificarmos uma meia-final. 
Esta equipa grega é muito for-
te», avaliou Paulo Fidalgo. 

«Tudo o que temos de fa-
zer agora é reabilitar um pou-
co estes atletas, que estão 
muito eufóricos e a viver com 
muita intensidade esta prova. 
Puxar pelo ânimo deles, para 
irmos à Grécia, não diria lu-
tar pela eliminatória, mas di-
ria lutar, primeiro, pelo jogo 
e tentar ainda dar mais di-
gnidade a esta meia-final», 
acrescentou o técnico. 

ANDREAS TROUPIS 
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e  ANDEBOL. Madeira SAD e 
Colégio de Gaia vão disputar 
o título de campeão nacional 
feminino. 
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ANDEBOL 

SPORTING LIDERA 
O Sporting venceu ontem no 
recinto do FC Porto por 30-
27, em jogo da 5.a jornada da 
2.a fase da Liga de andebol. O 
Ben fica bateu fora o ABC por 
31-30. Lidera o Sporting. 
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Triunfo esteve tão perto 
Inglório O São Bernardo, que comandou quase sempre o marcador, desperdiçou
vantagens importantes e falhou no último ataque

SÃO BERNARDO                        28

Treinador: João Alves.
Emanuel Ribeiro; Tiago Sousa (6),
Hélder Carlos (1), João Valente, Jonas
Alves (1), Jorge Justino (3) e Ricardo
Queirós (6) - sete inicial - Filipe Silva,
Fábio Basto, Augusto Pereira (3),
Ulisses Ribeiro (1), Leandro Rodrigues
(3), João Oliveira, João Pinho, João Vilar
(4) e Tiago Gonçalves.

BOA HORA                                     28

Treinador: Luís Santana.
Denis Tiselita; Pedro Brandão, Bruno
Gaspar, Rui Barreto (4), Pedro Sequeira
(4), Nuno Pinto (2), Uros Marcovic (1) -
sete inicial – António Ribeiro, Alexan-
dre Moura, Filipe Fernandes, Luís
Nunes (9), João Casal, Pedro Pinto (6),
André Lima (1) e Henrique Barbosa.

Pavilhão Gimnodesportivo de São
Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitro: Carlos Marinho e Fernando
Novais (A.A. Braga).
Oficiais de Mesa: Carlos Rebelo e Ana
Matos (A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 14-14.

Andebol
Campeonato Nacional 1

Avelino Conceição

Depois do excelente empate em
Belém, a equipa do São Ber-
nardo, no regresso a casa, tinha
pela frente um “osso duro de
roer”, pois este Boa Hora tem
feito um campeonato mais ou
menos tranquilo, daí serem es-

peradas grandes dificuldades
para a equipa da “rosa ao peito”,
que luta afincadamente pela
manutenção.

Mas a equipa da casa entrou
bem, a jogar um andebol sim-
ples e muito coletivo, coman-
dando sempre o marcador na
primeira parte e mostrando
tranquilidade, apesar da pressão
a que está sujeita nesta fase.
Com uma grande entre-ajuda,
a equipa de João Alves sempre
contrariar a qualidade ofensiva
da equipa lisboeta, que ainda
assim, e depois de estar a perder

por quatro golos, fez um parcial
de 4-0 e igualou o marcador, re-
sultado com que se chegou ao
intervalo.

Nervosismo de volta
O Boa Hora teve depois uma

melhor reentrado em jogo, pas-
sando mesmo para a frente do
marcador (18-19), o que causou
algum nervosismo aos donos
da casa, que no entanto soube-
ram contornar as dificuldades.
Os aveirenses “pegaram” nova-
mente no jogo e marcador para
uma segunda metade que viria

a ser de “aguenta coração”. É
que o São Bernardo, a 8 minutos
do fim, estava a ganhar por qua-
tro golos (26-22) e pensou-se
que que a vitória poderia ser
uma realidade.

Só que os pupilos de Luís San-
tana reagiram bem e, com o co-
letivo a funcionar muito bem,
igualaram novamente o mar-
cador a 26 golos, partindo-se
então para um final frenético,
com a equipa de Aveiro a ver as
coisas ficarem negras quando a
dois minutos do final perdia por
27-28. Mas ainda foi a tempo de
igualar a 28 golos e, já dentro
dos últimos 15 segundos, viu o
remate de Ricardo Queirós es-
barrar na cortina defensiva do
Boa Hora e esfumar-se a possi-
bilidade de garantir um triunfo
importante, 

A igualdade final é, injusta para
o São Bernardo, que teve exce-
lentes períodos de andebol, com
Emanuel Ribeiro e Ricardo
Queirós as serem os jogadores
em maior destaque. Na equipa
visitante, Luís Nunes, com 9 go-
los, foi o rei dos marcadores de
uma partida em que a dupla de
arbitragem teve algumas falhas
e ficou longe de um trabalho de
bom nível.|

Tiago Sousa foi um dos aveirenses mais concretizadores

PAULO RAMOS
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

22 DE ABRIL DE 2018 DOMINGO, Edição n.º 10.946 DIÁRIO | 0,80 EUROS

Jornal Oficial do:

BEIRA-MAR GARANTE
A MANUTENÇÃO
NA PROLIGA 2018/19
Equipa “auri-negra” venceu, ontem, a Académica, por 73-64, e assegurou a sua continuidade
na segunda mais importante competição masculina do Basquetebol português Página 32

Formação “fogaceira” entrou a perder, mas soube ir à procura de uma importante vitória (2-1) Página 28

Feirense derrota V. Guimarães
e ainda “respira” a permanência

São Bernardo empata
em casa com Boa Hora
na luta pela salvação
Andebol | P30

Bateristas tentam
em Junho novo 
recorde do Guiness
Aveiro | P4

Simulacro testa
coordenação de meios
de socorro da região
Santa Maria da Feira | P12

Dia Mundial do Livro
assinalado com vários
eventos na Biblioteca
Aveiro | P6

Estão em mudança
as regras para a
gestão municipal
A oposição e a maioria formaram um
grupo para rever o documento (PDM)
que gere a ocupação do território do
município de Aveiro. Página 7

LUSA
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andebol (apuramento de campeão)

Sporting bate Porto
O Sporting venceu, ontem, no Dragão Caixa, por 
30-27, em partida relativa à 5.ª jornada do Ande-
bol 1 (apuramento de campeão). Eis os resultados:

Apuramento de campeão
ABC/UMinho-Benfica ...............................30-31
Porto-Sporting .............................................27-30
AA Avanca-Madeira SAD ...........................25-22

Manutenção
CD Xico Andebol-Belenenses ..................25-26
São Bernardo-Boa Hora ............................26-26
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Col. Gaia e Madeira 
de novo na final 
••• Madeira SAD e Colégio 
de Gaia vão disputar o título 
nacional de andebol femini-
no, tal como ocorreu na época 
passada, numa final à melhor 
de cinco jogos, depois de te-
rem ambos alcançado osegun-
do triunfo na meia-final, sobre 
Alavarium e Maiastars, respe-
tivamente. 
• Os finalistas repetem a pre-
sença no tira-teimas da época 
passada, final que as gaienses 
resolveram em trêsjogos, mas 
as madeirenses têm agora o 
fator casa a seu favor, pois fo-
ram primeiras na época regu- 

lar. Com  estes resultados, 
Alavarium e Maiasatars luta-
rão pelo outro lugar do pódio. 
Na luta pela manutenção, Al-
canena e CA Leça, com vitó-
rias importantes, ficaram 
mais perto de se salvarem. 

I DIVISÃO FEMININA 

JOGO 2 
Madeira Sad-Alavarium 29.21 
Colégio de Gala-Malastars 24-14 

JOGO 2 
SIR1° Maio-Juve Lis 23-19 
Assomada-CS Madeira 28-27 

3 JORNADA 
Alcanena-Académico 23-21 
CA Leça-Santa Joana 26-24 
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Benfica voltou 
a passar em Braga 
ABC 

Pavilhão Flávio Sá Leite 

Árbitros: Ruben Maia e André Nunes (AA 
Aveiro) 

ABC Humberto Gomes (1) e Cláudio 
Silva (Gr): Hugo Rocha (8), Rafael 
Peixoto, Nuno Silva (7), Dado Andrade 
(4), Carlos Martins (1), Belmiro Alves (1), 
Hugo Rosário (4), Tomás Albuquerque 
(3) e Francisco Silva (1) 
Treinador: Jorge Rito. 

BENFICA Hugo Figueira e Miguel 
Espinha (Gr); Davide Carvalho (6), João 
Silva (2). Tiago Ferro (1), Pedro Seabra 
(3). João Pais (7), André Alves (1), Belone 
Moreira (5), Paulo Moreno, Ricardo 
Pesqueira, Nuno Grilo (2), Alexandre 
Cavalcanti (4) e Ales Silva. 
Treinador: Carlos Resende 
AOINTERVAL01148. 

••• Uma entrada veloz, pro-
curando fazer a diferença com 
os pontas - três golos de João 
Pais e quatro de Davide Carva-
lho antes dos primeiros 20 
minutos -permitiram aoBen-
fica ganhar o embalo que dei-
xou a sua visita ao ABC prati-
camente resolvida até ao in-
tervalo:os11-18sópermitiram  

aos bracarenses recuperar até 
à diferença mínima, que sur-
giu mesmo a fechar o jogo. 

Oresultadofmal, de 30-31, dá 
uma ideia errada de emoção, 
pois oBenfica foi resistindo de 
forma controlada à reação bra-
carense, muito personificada 
em Hugo Rocha e Nuno Silva, 
tendo entrado no último mi-
nuto com uma vantagem de 
trêsgolos (28-31). Hugo Rocha 
reduziu a 30 segundos do fim 
e já faltavam menos de 10 
quando Humberto Gomes, 
fazendo uma boa defesa e ati-
randono imediato para abaliza 
contrária, fechou o marcador 
na diferença mínima. 

Novo triunfo em Braga (21-
24 na primeira fase) permite 
aos encarnados continuarem 
a quatro pontos do líder Spor-
ting, naquela que será uma 
corrida a dois pelo título, en-
quanto a equipa de Braga se 
mantém com algum conforto 
no quarto lugar. 

30 
31 

Davide Carvalho desequilibrou nos primeiros minutos 
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PC PORTO 

 

27 

  

30 
Dragão Caixa 

Árbitros: Ma rioCout inho e Ra miro Silva 
(Aveiro) 

Único central leonino disponível para este clássico, Carlos Carneiro marcou quatro golos 

SPORTING 

Allosa Dirk Gr 

Matevz Skok Gr 

Pedro Portela 

Cláudio Pedroso 

Frankis Carol 

Tiago Rocha 

Carlos Carneiro 

Felipe Borges 

Pedro Vakiés 

Midbl Kopco 

aosko Bjelanovic 

Pedro Solha 3 

FranciscoTavares 

Edmilson Araújo 2 

lankoBozovic 1 

Manuel Gaspar G r/nj 

Treinador: 
Hugo Canela 

6 

5 

LARA'OES 

Sporting venceu o clássico com o FC Porto, no Dragão Caixa 
(27-30), mantendo os quatro pontos de distância para o Benfica 

PASSO GIGMTER11110 
A01;10111PE0111110 
FC PORTO 

AlfredoQuintaflã Gr 
Hugolaurentino Gr 

Nikola Spelic 4 

Angel Remandez 5 

Rui Silva 1 

DaymaroSalina 1 

José Carrillo 8 

António Areia 

Victor Rurriza 2 

LeandroSemedo 

Cuni Morales 

Miguel Martins 2 

Dlogo Branquinho 

Trto 4 

Aleksander Spende nj 

Sérgio Moragdo Gr/nj 

Treinador: 
Carlos Martingo 

CATAR1NADOMINGOS 
O** O Sporting esteve quase 
18 anos sem vencerem casa do 
FC Porto (entre 26 de feverei-
ro de 2000 e 6 de fevereiro 
deste ano), mas, em menos de 
três meses, alcançou dois 
triunfos seguidos no Dragão 
Caixa, ode ontem por 30-27, 
a fechar a primeira volta da 
fase final. 

Quando restam cinco jogos 
para o termo do campeonato, a 
vitória dos leõespode ter signi-
ficado um grande passo para a 
revalidação, o que o emblema 
de Alvaiade não consegue des-
de 1981, e isso viu-se até pelos 
festejos dos jogadores após o 
apito final. Juntando este ao 
triunfo na Luz, o Sporting vai 
para a segunda volta com urna 
vantagem confortável eum ca-
lendário mais acessível. 

Passado um fulgor inicial dos 
azuis e brancos, por influência 
de Nikola Spelic, José Carrillo e 
Angel Hemandez, o Sporting, 
sem os lesionados Carlos Rues-
ga e Ivan Nikcevic, impôs-se 
com naturalidade depois de as-
sumir o ritmo do encontro. Ao 
intervalo, ainda estava tudo  

empatado (14-14), mas os leões 
melhoraram na defesa e conta-
ram com a inspiração dos guar-
da-redes Cudic e Skok para des-
colarem definitivo. 

Mas o momento que se pode 
considerar crucial deu-se no 

Carlos 
Martingo 
Treinador do 
FC Porto 

início do segundo tempo: aos 
35m53s (16-18), os verdes e 
brancos ficara m semPedroPor-
tela e FranciscoTavares por ex-
clusão de dois minutos, mas os 
portistas não aproveitaram a 
superioridade numéricaenun- 

Hugo Canela 
Treinador do 
Sporting 

ca mais se chegaram à frente. 
"Podia ter sido um momento 
de viragem", reconheceu Mar-
tingo no final. Três golos con-
secutivos de Tiago Rocha (de 
20-21 para 21-24) deram a sen-
tença final. 

"Demos mais tml 
passo num campf 
muito difícil" 

"Na primeira parte, o FC 
Porto foi muito forte nas 
transições defesa-ataque. 
Na segunda, conseguimos 
acertar essa situação e 
estivemos bem na defesa. 
Demos mais um passo, 
conseguimos três pontos 
num campo muito difícil, 
mas faltam cinco jogos" 

bs te-  piantel tem 
potencial pode 
render muito mais" 

"A estratégia do Sporting foi 
fazer ataques prolongados e 
nós na defesa perdemos a 
paciência, por vezes. Não 
posso apontar nada aos joga-
dores, mas o plantei tem mui-
to potencial e pode render 
muito mais. Até à final-four 
da Taça queremos apresen-
tar-nos a um nível melhor." 

Ao intenralo 14-14. 

Marcha.05 2-3,10' 5.5,15' 7.7, 20', 9-11, 

25'10-12, 30" 14-14, 3S 16-17, 40'19-21, 
45' 21-23, 50' 23-26, 55 25-29, 60' 27-30 

4 EXCLUSÕES 5 

0-0 VERMELHOS 0-0 

5-5 7 METROS 1-2 
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MADEIRA SAD 

PavilhãoGim. do Funchal 

Árbitros: Denis Bolic e Christoph Hurich 
(Áustria) 

MADEIRA SAD Gustavo Capdeville e 
Luís Carvalho (Gr); Hugo Lima, Gonçalo 
Vieira (2), Bruno Moreira (6), Francisco 
Martins (1), Daniel Santos (3), Bernardo 
Santos, João Miranda (1), Elledy 
Semedo (2), João Gomes, João Pinto (4) 
e Oleksander Nekrushets (2) 
Treinador: Paulo Fidalgo. 

AEK A. Syngaris e R. Radulovic (Gr); G. 
Perros (4), M. Hoggas (4), E. 
Zampounis(2), P. Nikolaidis (2), J. 
Lokken (3) , C. Dompris (2), Jullos 
Argyrou (1), Eldin Vrazalica (3) e C. 
Mylonas (8). 
TreinadonAndreasTroupis 

AO INTERVALO 6-16. 

***O sonho do MadeiraSAD, 
de atingir a final de uma com-
petição europeia, desfez-se 
ontem no Funchal, onde o 
AEKdeAtenas venceu por 21-
29 e exibiu argumentos difí-
ceis de ultrapassar, pelo que 
deverão ser os gregos a, dentro 
de uma semana, superar as 
meias-finais da Taça Challen-
ge. A equipa de Paulo Fidalgo 
entrou muito mal no jogo e o 
6-16 ao intervalo já não permi-
tia a reviravolta. "Só pedi à 
equipa para lutare dignificar a 
meia-final", confessou o trei-
nador dos madeirenses, que 
realmente reagiram no segun-
do tempo e ainda se animaram 
quando Bruno Moreira atirou 
duas vezes para uma baliza de-
serta, reduzindo a 12-18. Mas 
era falso alarme. A velocidade 
e variedade de soluções do 
AEK não permitiu ir além dis-
so nos 20 minutos restantes. 

ii 
"O jogo teve duas 
partes distintas e 
na primeira saiu 
tudo bem a uma 
equipa e tudo mal 
à outra. Perdemos 
golos de forma 
caricata" 

"Eles têm uma 
equipa forte e 
vamos à Grécia 
lutar pelo jogo, 
não pela 
eliminatória" 
Paulofidalgo 
Treinador do Madeira SAD 
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"Sou um viciado em Magnus Andersson, 
que jogou de1985 a 
2003. tem15 êxitos no 
currículo:foi duas vezes 
campeão mundial, quatro 
europeu, três medalhado 
olímpico (segundo) 
e seis campeão sueco 
com oHK Drott. 

Em 2001, começou a 
treinar e, em 2008, foi 
campeão da Dinamarca 
como FCK Handbold. No 
mesmo clube, em 2010. 
venceu a Taça da 
Dinamarca. Com  o 
Gëppingen conquistou a 
Taça EHF em 2016 e 2017. 

O novo técnico de andebol 
do FC Porto chegou há dias 
à Invicta, para conhecer o 
clube. Diz que quer ter em 
Portugal anos tão incríveis 
como os que viveu na 
Bundesliga e recordou que 
por cajá foi muito feliz 

PAULACAPELAMARTINS 
Magnus Andersson é o 

nome de um dos melhores 
centrais da história do andebol. 
O sueco, agora com 52 anos, foi 
patrão da seleção do seu país 
durante mais de uma década, 
subiu a todos os pódios possí-
veis e é treinador desde 2001, 
tambémjácomêxitos interna-
cionais (duasTaças EliF). Foi o 
escolhido pelo FC Porto para 
substituir LarsWalther na pró-
xima temporada, chegando 
num momento dificil para os  

dragões. Promete trabalho e 
diz que tem um bom feeling, 
mas foi já no final desta entre-
vista que revelou o espírito 
com que vestirá a camisola dos 
azuis e brancos. 
Como surgiu este convite e 
o que o fez trocara Bundes-
liga, melhor liga do mundo, 
por um campeonato 
pequeno? 
—Já passei pela Suécia, Dina-
marca, Áustria, Alemanha e a 
verdade é que, quando o tele-
fone tocou, fiquei contente. 
Nos últimos meses, na liga ale-
mã, sentia muito stress, eram 
muitas viagens e, em setem-
bro, saí. Sentia que queria rela-
xar, precisava de algo novo e 
pensar no que posso fazer me-
lhor. A passagem pela Alema-
nha foi fantástica, mas agora 
quero fazer um bom trabalho  

em Portugal. 
Que lhe pediu o FG Porto e o 
que conhece do clube e do 
andebol português? 
—A mim pediram-me para vir 
treinara equipa [risos]. O ande-
bol português tem evoluído 
passo a passoe aprova 
é o que têm feito as 
equipas na Euro-
pa. A equipa do 
FC Porto vou 
estudá-laa par-
tir de agora. 
Vivo o andebol 
intensamente, souum 
viciado na modalidade 
e as próximas semanas 
vão ser passadas a es-
tudar tudo sobre este 
clube e o campeona-
to português.Tenho 
de me sentar com o 
Carlos [Martingo], que 

"Carlos Resende? 
Espero poder falar 
um n O17C0 com ele" 

De Portugal, que visitou recentemen-
te como técnico do Gõppingen para 
defrontar o FC Porto, Magnus 
Andersson tem as melhores memó-

rias, pois, em1994, no Europeu, que 
passou por Almada e Porto, foi 

eleito o melhor central e MVP. 
"Foi um espetáculo. Ganhá-
mos por dez à Rússia", 
resumiu o sueco, que chegou 
a defrontar o melhor jogador 
português de sempre, Carlos 
Resende, atual treinador do 
Benfica, rival do FC Porto. 

"Pois, vamos defrontar-nos 
de novo, em situação diferente. 

O Carlos foi um jogador fantásti-
co. Espero poder falar um pouco 
com ele quando jogarmos", 
anotou. 
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"Precisava de 
algo novo..A 
passagem pela 
Alemanha foi 
fantástica, mas 
agora quero, fazer 
um bom trabalho 
em Portugal' 

"Quero só dar o 
meu melhor cada 
dia e no FC Porto 
o mais 
importante é a 
equipa e que ela 
seja a melhor" 

"Vivo o anclebo/ 
intensamente, 
sou viciado e as 
próximas 
semanas vão ser 
passadas a 
estudar tudo 
sobre este clube" 

andebo 1 

33 

  

Em1994, no 
Europeu 
que passou 
por 
Portugal, 
Magnus 
Andersson 
foi eleito 
melhor 
central e 
MVP 

Como 
treinador, 
as duas 
Taças EHF 
ganhas pelo 
Gõppingen 
foram o 
ponto mais 
alto da sua 
carreira 

O Drott 
Halmstad,11 
vezes 
campeão 
sueco e 
clube que 
lançou 
Magnus 
Andersson, 
entrou em 
situação de 
falência no 
início deste 
ano, após a 
execução de 
uma dívida 
das finanças 
suecas. O 
clube tem 
sido 
mantido 
Por 
donativos 
privados 

"Não me interessa 
jogar bonito, 
quero é ganhar" 

acabei de conhecer, para pla-
nearmos o futuro. O objetivo é 
ganhar todos os jogos e estou 
com um bom feeling. 
Que posições pretende 
reforçar? 
—Ainda é cedo para falar dis-
so. 
Disse que é um viciado em 
andebol, mas também 
disse que deixou o Gõppin-
gen porque tinha de 
relaxar. Como faz isso? 
—Quando tenho tempo livre 
gosto de caminhar, fazer al-
gum exercício. Eu e a minha 
mulher temos um cão e cava-
los e é bom desfrutar desse 
tempo. Também gosto de jo-
gar golfe. 
Veio para o sítio certo. 
Portugal é um bom destino 
de golfe... 
—Muitos nórdicos vêm ao Sul  

de Portugal jogar golfe no in-
verno, mas eu não estou aqui 
parajogargolfe.Vou servisita-
do por alguns amigos que vão 
querer desviar-me, mas não 
terei tempo. Estou focado no 
FC Porto e quero muito passar 
bons anos aqui, como passei 
na Buhdesliga. 

diferente como treinador 
do que era como jogador? 
Também quer ser o melhor 
treinador de sempre? 
—Um jogador só tem de trei-
nar e jogar. Um treinador tem 
muita coisa para preparar. 
Quanto a ser o melhor, quero 
só daro meu melhor cada dia e 
no FC Porto o mais importan-
te é a equipa e que seja ela a 
melhor. 
Quer deixar uma mensa-
gem aos adeptos? 
—Sim. Venham ver-nos. 

Cem por cento pragmático 
como um bom escandina-
vo aprende a ser, Magnus 
Andersson sabe o que vai 
pedir à nova equipa. 
Títulos não lhe faltain e ele 
já traça o caminho para 
ganhar mais 

••• Rapidez, tática e inteli-
gência são as palavras de or-
dem do técnico. 
Que ideia de jogo tem para 
o FC Porto? 
—Uma mistura entre o ande-
bol escandinavo e o que vejo 
ser jogado em Espanha. Gosto 
de andebol rápido e tático, mas 
não me interessajogarbonito, 
quero é ganhar. Isso é o mais 
importante. 
O que mudou no andebol 
do seu tempo para agora? 
—Tudo. O andebol está mais 
rápido, mais forte. Os jogado-
res são mais atléticos e talvez 
um pouco mais inteligentes. 
Esteve em muitos dos 
êxitos da Suécia, mas o que 
se passou para o seu país ter 
saído dos pódios durante 
tanto tempo, regressando 
este ano com a prata no 
Europeu? 
—Estive 15 anos na seleção e 
não me lembro de tudo, mas 
sei que nos divertíamos mui-
to. Acho que o ponto alto fo-
ram as três finais olímpicas. 

Em português só 
sabe dizer "obriga-
do", mas garante 
que isso vai mudar 
a partir de setembro 

eco Após sete títulos conse-
cutivos até 2015, o FC Porto 
mudou duas vezes de treina-
dor (Ricardo Costa e Lars 
Walther), contratando agora 
o terceirotécnico. Porenquan-
to, Carlos Martingo assumiu a 
equipa numa fase transitória, 
quando a equipa é terceira, já 
a oito pontos do líder e cam-
peão, Sporting. Magnus An-
dersson encara o desafio 
olhando em frente. 
Sabe que chega ao FC Porto 
num dos momentos mais  

Depois de tantos pódios, creio 
que houve uma crise geracio-
nal e agora estão a aparecerjo-
vens muito bons, que jogam 
emgrandes campeonatos. Ga-
nharam a medalha de prata 
agora e estou contente, mas 
não sei se já estão preparados 
para o ouro. 
Ganhar aTaça KW com o 
Gõppingen foi o ponto 
mais alto da sua carreira 
como treinador? 
—Sem dúvida. Foi incrível-vi-
ver aqueles momentos. 
Depois de deixar de jogar 
em 2002, voltou para fazer 
apenas três jogos pelo 
Nordhorn. Porquê? 
—Porque Ola Lindgren, que 
era meu amigo, tinha jogado-
res lesionados e ligou-me a pe-
dir para lá ir jogar. E eu aceitei. 
Pertenceu a um grupo co-
nhecido por Bengan Boys, 
por jogarem na seleção de 
BengtJohansson.Aprendeu 
com um dos melhores do 
mundo, que atualmente 
tem 75 anos. Mantém con-
tacto? 
—O Bengt mora na minha ci-
dade e às vezes encontramo-
nos e falamos, assim como 
com os jogadores do meu tem-
po. Staffan Olsson, por exem-
plo, é o meu melhor amigo. 
Apesar de viverem Paris, fala-
mos a toda a hora. 

dificeis do clube em 
muitos anos? 
—No desporto tudo pode 
acontecer e não estou em po-
sição de avaliar. Não penso 
muito nisso. Vou focar-me 
apenas no futuro. 
Encara-o como um desafio 
especial? 
—Os últimos dias têm sido 
atarefados. Tenho conhecido 
tanta gente e estou pronto 
para começar a trabalhar. Vou 
dar o meu melhor, como vou 
dar o meu melhor com o por-
tuguês.Vai ser difícilaprender 
a língua. Em setembro, quan-
dovoltar, querocontrataruma 
professora. Estou pronto para 
aprender português. 
O que já sabe dizer? 
—Obrigado. 

ESTA -,,ES 
M.;:acou .L,‘3,3.j..s de 900 

SMskr±.  
Magnus Andersson, que 
deu os primeiros passos no 
andebol pelos suecos do RP 
IF, foi 307 vezes 
internacional pelo seu país 
e marcou, ao longo de 15 
anos ao serviço da seleção, 
922 golos. Representou 
clubes suecos (IF Saab,FIK 
Drott), noruegueses 
(Stavanger), alemães 
(Schutterwald, Minden e 
Nordhorn) e jogou em 
Espanha (Ademar León, em 
2001). 

Despediu-se a joçw 
•ºsa Bundesliga 
Mesmo depois de ter 
deixado de jogar, Andersson 
âcedeu a um pedido de um 
amigo (Ola Lindgren) para 
fazer mais três jogos. Foi em 
2003, pela altura do Natal 
que fez os últimos remates à 
baliza, na Bundesliga, e 
conseguiu despedir-se com 
um total de 12 golos. 

Conítec€.?.0 o PC Porto 
tio Ricardo Costa 
Na época passada, Magnus 
Andersson, aos comandos 
do Gõppingen, onde chegou 
em 2014, esteve no Dragão 
Caixa duas vezes. Das duas 
vezes venceu o FC Porto, 
orientado por Ricardo 
Costa, o que ajudou à 
eliminação dos dragões na 
fase de grupos da Taça EHF. 

"Vai ser difícil 
aprender a língua" 
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í // Álvaro Magalhães 
"Mais substituições e 
suplentes beneficiarão 
os clubes mais ricos" 

g // Cláudia Garcia 
"Em Itália ninguém 
acredita que Cancelo 
não vai ao Mundial" 

// Jesualdo Ferreira 
"Os dois clássicos da última 
semana ficaram muito 
aquém das expectativas" 

// Paulo Baldaia I.  "Em democracia é inaceitável 
que a alegada intenção de 
corromper fique impune" 

• 1 

OVE //Jacinto Lucas Pires //João Ricardo Pateiro //Joel Neto //Jorge Coroado //Jorge Costa //José Eduardo Simões //José João 
Torrinha //Luís Freitas Lobo //Manuel Queiroz //Miguel Carvalho //Miguel Pedro //Rui Barreiro // Sónia Carneiro 

o 22 ABRIL, 2018 www.ojogo.pt  Ano 34, n°60 
1,20€ IVA Inc. 

Diretor José Manuel Ribeiro 
Diretor adjunto Jorge Maia 

UM GOLO DO 
ARGENTINO AOS 
90'+2' RESOLVEU 

MAIS UM JOGO 
COMPLICADO 

DAS ÁGUIAS 

P941 

INGLATERRA 

; 41
s A•\ 

Lucho González defrontou 
alvo do FC Porto há três dias 

e conta o que viu 

Jota marcou na vitória 
[4-0] sobre o Bolton 

Wolves de Nuno 
Espírito Santo 
são campeões PS1 

Magnus Andersson, 
novo treinador do 
andebol do FC Porto, 
em exclusivo P38-39 

"Jogar bonito? 
Quero é ganhar" 

Tribunal unânime: penálti 
por assinalar e vermelho 
por mostrar a Ewandro (39') 
por falta sobre Jiménez 

Influência de Casillas a crescer 
na melhor fase da temporada 

Baía:  "Diogo Costa pode 
ser melhor do  que  eu" 

Rui Vitória:  "Isto foi uma goleada por 2-1" 
Ivo Vieira:  "Podia ter sido 4-4 ou 3-3" P243 

SPORTING-BOAVISTA 

Jesus ainda não tirou 
o título da mira 

"EXCELENTE 
E GANHAR 
TUDO..? 

filiara de tora; 
Piccini, l4lathteu,  
Coentrão  e 
Gelson convocados 

P. Ferreira-BelenensesW 
Peirense-V. Guin~s %; ,, 

t.ca( 

+ de 100 
prémios 
internacionais 
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Madeira SAD 
perde e fica 
longe da final 
T,2ÇA C;•;.'2kILENGE O Madeira 
SAD viu, ontem, o sonho de 
chegar á final da Taça Challen-
ge ficar mais longe, ao perder 
em casa com o AEK de Atenas, 
por 21-29, na primeira mão 
das meias-finais. Uma primei-
ra parte para esquecer compli-
cou as contas dos.insulares, 
que demonstraram muita an-
siedade e cometeram sucessi-
vos erros, aproveitando os he-
lénicos para conseguirem uma 
vantagem de 16-6 ao interva-
lo. Na segunda parte, o Madei-
ra SAD ainda chegou a reduzir 
a diferença para cinco golos, 
com destaque para Bruno Mo-
reira, que marcou por seis ve-
zes, mas, no fim, acabou por 
sofrer uma derrota por oito 
golos que compromete o so-
nho de chegar à final. ''A pri-
meira parte foi um desastre 
por completo. Não podia ser 
pior. Ao intervalo, pedi aos jo-
gadores para, pelo menos, di-
gnificarmos a meia-final. Va-
mos recuperar os jogadores", 
disse, no fim, Paulo Fidalgo, 
treinador do Madeira SAD. 
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treinadores 

Não fomos bons 
‘111` ‘lar  o suficiente para 
ganhar, mas estou satis-
feito com o empenho 
e a atitude dos jogado-
res. Abrimos demasia-
dos espaços na defesa. 
Podemos render mais" 
Carlos Martingo 
F. C. Porto 

Desporto 

-‘1dh.oi Leões vencem no Dragão Caixa e estragam estreia de Martingo no E C. Porto 

Sporting mostra 
estofo de campeão 

Tiago Rocha, pivot do Sporting, em queda, depois de uma disputa de bola com Miguel Martins, seu antigo colega no F. C. Porto 

Arnaldo Martins 
desportotbjn.pt 

r v.4.14 A 
RESULTADOS/CLASSIFICAÇÃO 

Avaria 25 - 22 Macieira SAG 
ABC 30 - 31 gerilica 
F. C Porto 27 - 30 Soortino 

1 54ottlan 
P 1 
53 5 

Y F O F-C 
500154-11.3 

2 Sabia 49 5 4 O 1 149483 
3 F. C. Pons 45 .5 1 2 2 130.129 
4 ABC 42 5 2 1 2 121432 
5 Anna 38 5 1 1 3 111-131 
6 Maleita SAD 33 5 O O 5 108.134 

PROXIFIAJORNADA , 
ABC 28/04 - 15.00h Sporting 
F  C Porto 28/04 - 2L0Oh Avanca 

0/0 02/05 -18.00h Bentica 

RESULTADOS /CLASSIFICAÇÃO 
Arsenal Uovesa 28 - 28 Aguas Santas 
Mara-ISMAJ 29 - 20 FT 
S. Bernardo 28 - 28 Boa Hora 
Seco Andebol 25 - 28 Belenenses 

ligas Sanas 41 5 
ir 
4 

O 
O 

F4 
158.133 

2 &lenirdes 37 5 2 2 131-133 
3 &a Hera 36 5 4 O 156-142 
4 Haia-1511AI 30 5 2 3 134432 
5 Arsenal Deveu 27 5 1 3 138 142 
6 Fale 27 5 2 3 117-131 
7 5.11etnanIn 26 5 1 2 124-133 
8 Bico An4t341 24 5 1 4 148152 

PRÓXIMA JORNADA 25-04-2018 
Fafe 18.00h Arsenal Devesa  
xico Andebol 18.00h mala -iSmAi 
Árriurts Santas 18.00h S. Bernardo, 
Berenenses 19.00 Boa Hora 

No jogo grande da quin-
ta jornada do apuramento 
do campeão, o Sporting 
construiu, ontem, uma vi-
tória segura, por 30-27, no 
Dragão Caixa, diante do F. 
C. Porto, e mantém-se na li-
derança. Os leões, que che-
garam a estar 18 anos sem  

vencer no recinto portista 
para o campeonato, volta-
ram a ganhar na casa do ri-
val, depois de terem que-
brado esse jejum já na fase 
regular (31-25). 

O espanhol José Carrillo, 
com oito golos, foi o melhor 
marcador do jogo, mas não 
impediu a derrota na estreia 
de Carlos Martingo no co-
mando técnico dos dragões. 

Em Braga, o Benfica ba-
teu o ABC, 31-30. As águias 
permitiram a reação dos lo-
cais no segundo tempo mas 
seguraram o triunfo. 

F. C. Porto 27 
Sporting 30 
Local Pavrthao 013936 Cabra, no Porto 
Árbitros Mário Courmho e Ramio Silva 
F. C Pato QuInuna,Laurpntino e Morgado (gr) 
burrica (2), Semedo.Spelic (4) Voei, Miguel 
mánins (2), Hemandez (5), Rui Sitva (11 Salina (1), 
Jose Canino (8), Branquinho, Areia, Miguel Alves 
(4)e Spende. Treinador Carlos Martingo 
Sporting Cudc, Skok e Gaspar (gr.): Vaides (3), 
Portela, Kopco, fielanovic, Pedroso (6), Carol (5), 
Solha (3)..Trago Rocha (5), Carlos Carneiro (4), 
Francisco lavares, kaiger (2) lanke BoZovic (1) 
e FHipe Borges (1) Treinador Hugo Canela 
Ao intervalo 14-14 

ABC 30 
Retifica 31 
Local PaIrOba0 Flavio Sa Leite. em Braga 
Árbitros %hen Mala e Aralre Nunes 
ABC Humberto (1), Pina, Hugo Rocha (8), 
Roberto. Bandeira, Peixoto. Murro Silva (2). Barro 
(4) Martins O). Atires (1), aides, Rosário (4), 
Albuquerque (3). Francisco (1), Claudio Silva e Roi 
Ferreira. Treinador Jorge Riso 
Bonfim HUQO Figueira, Davide (6), Joio Silva (2), 
Trago Ferro (1), Marques (3), Pais (7). Alves (1), 
Belone (S), Moreno, Pesqueira, Arthur, Nono 
Pereira (2), Cavalcanti (41, Ferreira, Pereira e Ales.  
Treinador Carlos Resende. Ao intervalo 11-18 

Na primeira par- 
te, o F. C. Porto 

foi muito forte nas tran-
sições defesa-ataque. 
Demos mais um passo 
num campo muito difí-
cil, mas ainda faltam 
cinco jogos" 
Hugo Canela .  
Sporting 
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Andebol

Sporting vence no 
Dragão Caixa e fica 
mais perto do título
O Sporting somou no Dragão 
Caixa a 26.ª vitória seguida 
no Campeonato Nacional 
de andebol e deu um passo 
gigante para revalidar o título 
conquistado no ano passado. 
Com o triunfo frente ao FC 
Porto, por 30-27, os “leões” 
passam a somar 53 pontos, 
contra 49 do Benfica, que 
ontem derrotou o ABC (31-30).
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ABC 30 31 BENFICA 

Jorge Rito° °Carlos Resende 

H. GOMES() 1 I HUGO' 11,UliBAO O O 
HUGO ROSARIO 4 1 DAVIDE CARVALHO 6 O 
E. ALBUM:RUIU. 1 D 10110 SILVA 2 
HUGO ROCHA 8 1 TIAGO I ERRO 1 O 
NUNO SILVA / 1 PEDRO SEABRA 3 O 
VARIO ANDRADL 4 O 10À0 PAIS / 1 
CARLOS MARTINS 1 O ANDRE ALVES 1 O 

Ci AUDIO StIVAG O 
BILMIRO '01 S. 1 
R. MACALHASS O 
FRANCISCO SILVA 1 
ROBERTO FERREIRAO 
CARLOS BANOFIRA O 
JOÀ0 PEIXOTO O 
RUI FERREiRA 
DÉLCIO PINA O 

o 

O 
o 
o 
O 

MIGUEL ESPINHAGO 
BEI ONF MOREIRA 5 
PAULO MORENO O 
R PESQUEIRA O 
A PAI RIANOVA 
NONO GRILO 2 
A (AVALCANTI 4 
F. PEREIRA O 
ALES S:LVA O 

O 
O 
2 
O 
O 
O 

O 
2 

    

AO INTERVALO: 11-18 LOCAL: Pavilhão Flávio 
Sa teile, em Braga; ÁRBITROS: Ruben Maia 

Andre Nunes 

O Benfica não desarma na 
luta pelo titulo eontem foi vencer 
(31 - 30) o ABC, em Braga, em 
jogo da 54  ronda do Grupo A cio 
Nacional. Com  uma entrada de 
rompante, as águias dominaram 
o marcador, chegando ao inter-
valo a gan har por 7 golos de dife 
rença (18- 11). Mas a revolta bra - 
carense não se fez esperar, com 
uma recuperação que colocou  

em risco o sucesso encarnado. 
1 Iugo Figueira (9 defesas), João 

Pais (7 golos), Davide Carvalho 
(6) e Belone Moreira (5) foram as 

armas dos lisboetas, enquanto 
Hugo Rocha (8) e Nuno Silva (7) 
destacaram -se pelo ABC. 

"Com esta vitória, ainda pode-
remos ter uma palavra a dizer", 
considerou Carlos Resende, trei-
nador do Benfica. A.R. 

VITÓRIA EM BRAGA 

Benfica ainda acredita 
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ARÁVEL. Pedro Solha festeja sucesso do Sporting 

NA La PESSOA 

"O adversário preparou-se, 
jogando em ataques prolon-
gados. Nós tentámos acele-
rar o jogo, mas o Sporting foi 
mais pausado no ataque e 
nós perdemos a paciência na 
defesa, não sendo capazes 
de ultrapassar a estratégia 
do adversário" 
CARLOS MARTINGO, treinador 
do FC Porto 

"Estávamos limitados na 
zona central, pois o nosso 
organizador tinha de durar o 
jogo todo e parar as fortes 
transições defesa-ataque do 
FC Porto. Acertámos na 
segunda parte, gerindo bem 
o jogo e com uma defesa a 
atuar muito bem. Os 
jogadores estiveram 
inexcedíveis e cumpriram o 
planeado" 
HUGO CANELA, treinador 
do Sporting 

ALEÃO EM PASSO LARGO 
PARA BICAMPEONATO 
Mesmo desfalcado, 
Sporting vence no 
Dragão Caixa e mantém-
se invicto no Grupo A 

27 

FC PORTO 

Carlos Martingo0 

GLS exi 

A. QUINTANA° O o 

5CP 

30 
SPORTING 

Hugo Canela 

:;1S  

AUOSA CUDIC O 

EXC 

o 
RUI SILVA 1 C. CARNEIRO o 
NIKOLA SPELIC 4 o FRANKIS CAROL 5 
VICTOR ALVAREZ 2 C PFDROSO 6 o 
JOSÉ CARRILHO 8 FELIPE BORGES 1 
ANTÓNIO AREIA O O PEDRO PORTELA O 
D. SALINA 1 2 TIAGO ROCHA 5 o 
LAURENTINO° o MATEVZ SKOKO O o 
L. SEMEDO O o M. GASPAR° O o 
YOEL MORALES O MICHAL KOPCO O o 
1.4iGUELMARTINS2 O B. BJELANOVIC O 
ANGEL ZULUETA 5 PEDRO SOLHA 3 O 
D. BRANQUINHO O o PEDRO VALDES 3 o 
MIGULLALVES 4 o F. TAVARES O 
A. SPENDE O o E. ARAUTO 2 o 
S. MORGADO O O JANKO BOZOVIC 1 o 

AO INTERVALO: 14 14 

LOCAL: Pavilhão Dragão Caixa, no Porto 

ARBITROS:Márin Coulinho e Ramiro Silva 

ALEXANDRE REIS 

E JOÃO BAPTISTA SEIXAS 

Num dos pavilhões mais difí - 
ceis das duas últimas décadas, o 
Sporting passeou classe no lira 
gão Caixa e venceu (30 - 27) on-
tem o FC Porto, mantendo-se in-
victo no Grupo A da fase final do 
campeonato, cumpridas cinco 
jornadas. Foi a machadada final 
quanto às pretensões da luta pelo 
título dos azuis e brancos, que so - 
freram cm casa a segunda derro-
ta frente aos leões esta época, de-
pois dos lisboetas terem estado 
desde o ano 2000 sem qualquer 

TURMA DE ALVAIADE FICA 
A UM TRIUNFO DO RECORDE 
DE 27 VITÓRIAS CONSECUTIVAS 
QUE PERTENCE AO FC PORTO 

vitória nas deslocações ao clube 
da Invicta. Também foi um passo 
de gigante para a turma de Alva - 
lade chegar ao bicampeonato, 
depois de 26 vitorias consecutivas 
e à beira de igualar o recorde cio 
FC Porto de há duas épocas. 

O Sporting entrou melhor, 
mas o FC Porto equilibrou na pri-
meira parte (14-14), apesar de  

andar atrás do marcador. As boas 
intervenções do guarda-redes 
Alfredo Quintana (6 defesas), o 
desacerto do sport inguista Pedro 
Portela e a boa eficácia de José 
Carrillo (8 golos em oito remates) 
deram oxigénio aos anfitriões. 

Mas, no tempo complementar, 
os leões passaram a dominar, não 
dando hipóteses. Mesmo desfal-
cado de dois dos seus trunfos, 
como o central Carlos Ruesga e o 
ponta Ivan Nikcevic (lesionados), 
o Sp(..)rti ng teve em Carlos Carnei-
ro (4 golos) um organizador de 
jogo à altura, bem secundado pe-
los laterais Claudio Pedroso (6) e  

Frankis Carol (5), que formaram 
urna primeira linha de alto nível, 
na finalização e na ligação com o 
pivô Tiago Rocha (5). Com ata-
ques pausados, a quebrarem o 
frenesim da aceleração pretendi - 
cla pelo FC Porto, o Sporting pro-
vocou muita precipitação ao ad-
versário, também com dificulda-
des na finalização frente aos 
guarda - redes Al josa Cud ic (9 de - 
fesas e 28%, de eficácia) e Matevz 
Skok (4 defesas e 50'%). 

Uma nota curiosa. Carlos Mar-
t ingo estreou - se como técnico do 
FC Porto, depois de ter orientado 
o Avanca na mesma jornada. 
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21 

MADEIRA SAD AEK ATENAS 

Paulo Fidalgo° 
GLS EXC 

OA. Troupis 
C15 EXC 

29 

AlEi1~41E1 
MEIAS-FINAIS 

Madeira SAD 
compromete 
na Chailenge 

O Madeira SAD comprome-
teu a continuidade na Challenge, 
ao perder (21-29) na receção aos 
gregos do AEK, na 1 mão das 
`meias', disputado no Pavilhão do 
Funchal. O jogo em Atenas está 
marcado para o próximo sábado. 
Com  uma primeira parte desas-
trosa (6-16 ao intervalo), a equipa 
orientada por Paulo Fidalgo esta-
bilizou no tempo complementar 
sendo neste período superior ao 
adversário. Mas o mal já estava fei-
to, pelo que nem o bom desempe-
nho do pivô Bruno Moreira, autor 
de 6 golos, conseguiu inverter o 
rumo dos acontecimentos. 

Já o AEK, com sérvios, france-
ses e dinamarqueses no sete ini-
cial, fez valer os trunfos, sendo de 
destacar o grego Christodoulos, 
que fez 8 golos. Na outra meia-fi-
nal, os islandeses do Vestman-
naeyjar bateram (31-28) os ro-
menos do Potaissa Turda. A.R. 

1. CARVALHO O O O R. RADULOVICO O G 
GONÇALO VIEIRA 2 O C. NIKOLAIDIS O O 
HUGO LIMA O O TSIGOGIANPOU. O 3V 
B MOREIRA 6 O P.-PERRAKIS 4 O 
JOÃO MARTINS 1 O D. GIORGIADIS O O 
DIODO COMES O O MALIK HOGGAS 4 O 
DANIEL SANTOS 3 1 E. ZAMPOUNIS 2 O 

G CAPDEVILLECI O O 
B. SANTOS O 1 
I TERNANDES O O 
10i0 'MIRANDA 1 O 
ELI EDY SEMEDO 2 O 
JOÃO GOMES O O 
JOÃO PINTO 4 O 
O. NEKRUSHETS 2 O 

A SYNGARIS O O 0. 
CHRISI000ULOS8 O 

NIKOLAIDIS 2 O 
'LIAS CHATSIKAS O O 
,IONAS IOKKEN 3 1: 
C. DOMPRIS 2 1 
C. VAMVAKAS O O 
J. ARGYROU 1 O 
E VRALALICA 3 O 

  

AO INTERVALO: 6-16 

LOCAL: Pavilhão do Funchal, na Madeira 

ÁRBITROS: Denis Bolic e Chnstoph Hurich 
(A117) 
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ANDEBOL. Os catalães do 
Granollers, de Jorge Silva -
ficou em branco -, sofreu 
pesada derrota (23-37) na 
visita aos franceses do Saint 
Raphael, na primeira mão dos 
'quartos' da Taça El-IF. Já o 
Anaitasuna, de Filipe Mota (3 
golos), bateu (27-26) o Ciudaci 
Encantada, na 27" ronda da 
Liga Asobal de Espanha. Na 14-
mão dos 'oitavos' da Liga dos 
Campeões, os franceses do PSC!  
derrotaram (32-28) o Kielce na 
Polónia. 
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ANDEBOL. o Colégio de Gaia, 
campeão em título, recebeu e 
bateu (24-14) ontem o Maiastars 
e apurou se para a final do 
playoff do campeonato 
feminino. O Macieira SAD é o 
outro finalista, vencendo (29 
21) também em casa, ao cabo de 
dois jogos, o Aiavariu.m. 
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A23Andebol: Sporting venceu FC Porto no Dragão Caixa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/04/2018

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f0c8b4fe

 
Leões lideram o campeonato com quatro pontos de vantagem sobre o Benfica
 
O Sporting venceu, este sábado, o FC porto no Dragão Caixa em partida a contar para a quinta
jornada da fase final do campeonato de andebol.
 
Os leões deram um importante passe para chegar ao título, ao vencerem por 30-27 e ao deixarem os
dragões praticamente arrumados da luta.
 
Claúdio Pedroso e Tiago Rocha estiveram em destaque no conjunto verde e branco.
 
O Sporting está no primeiro lugar com 53 pontos, o Benfica está na segunda posição com 49 e o FC
Porto em 3º com 45.
 
Partilhar Partilhar Partilhar
 
2018-04-22 10:58:09+01:00
 
Sportinforma
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