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TAÇA EHF
O guarda -redes lonut Irimus bem tenta fechar o ângulo, mas Alexis Hernandez marca mais um golo para o FC Porto
TAÇA EHF — QUALIFICAÇÃO 1 — 1.' MÃO
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Dragão Caixa,
no Porto
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Rui Silva (1)
Daymaro Salina (1)

André Gomes (6)
Diogo Branquinho (2)
Hugo Laurentino (GR)

12
lonut Irimus (GR)
Razvan Pavel (1)
Radu Lazar (3)
lonut Rotaru
Elemer Talas
Radu Ghita (5)
Roland Thalmaier (4)
Razvan Szopka (GR)

Victor Iturriza (4)
André Sousa
Leandro Semedo (1)

Roman Zacaciurin (4)
Radu Stef

Miguel Martins (3)
Leonel Fernandes ()
Alexis Hernandez (3)

Nenad Savic
Marius Szoke
Alexandru Lazlo

António Areia (5)

Lucian Ignat
Dragos Fleser (GR)

Fábio Magalhães (1)

Georgica Cintec (4)

MAGNUS ANDERSSON

ÁRBITROS

Andre Buache e Marco Meyer, da Suíça

Dragões foram demolidores
Defesa portista impenetrável Contra-ataque e ataque organizado bem distribuído cavaram
a enorme diferença Azuis e brancos já podem carimbar passaporte para a Bielorrúsia
HELENA VALENTE/ASF

Por

A

PEDRO BARROS
FC Porto já pode carimbar os passaportes para
a Bielorrússia, onde terá
à sua espera o SKA
Minsk — se confirmar o
apuramento na deslocação à Roménia para o segundo encontro
com o Potaissa Turda, no próximo
sábado —, em partida respeitante
à primeira mão da segunda ronda
de qualificação da Taça EHF, na
data de 6 ou 7 de outubro. A segunda partida está agendada para a
Invicta, a 13 ou 14 do mesmo mês.
Os dragões foram completamente demolidores frente ao conjunto romeno — na temporada passada conquistou a Taça Challenger,
numa final a dois jogos em que foi
melhor que o AEK Atenas —, arrumando com a questão desta eliminatória no segundo tempo, depois de terminar a primeira parte
já com margem tranquilizadora.
O Potaissa Turda abordou o desafio com marcação homem a homem, incidindo especial atenção
sobre Rui Silva. O FC Porto não se
atrapalhou com este esquema pouco usual e entrou a ganhar no encontro. Já na defesa, os portistas
mostraram um potencial elevadíssimo, apostando numa linha impenetrável, onde se destacaram
Iturriza, Mbengue, Leandro e Alexis. E quando estes jogadores dos
azuis e brancos eram ultrapassados pelos atacantes romenos, o

figura

VICTOR
ITURRIZA
(FC PORTO)

Aliou uma prestação defensiva de altíssimo nível, permitindo o
desenvolvimento de vários contra-ataques, a um desempenho grandioso no ataque. Como pivot, foi um excelente auxiliar da rotação ofensiva
e conseguiu marcar quatro golos.

Magnus Andersson elogiou o comportamento da equipa na defesa

Andersson até «ficou nervoso»
O treinador do FC Porto, Magnus Andersson, assinou uma declaração curiosa no
final da partida, pois não contava com uma vantagem tão significativa. «Vinte golos
de diferença até me deixam nervoso. Jogámos muito bem, estivemos ótimos na defesa e começámos bem. Foi importante fazer os primeiros golos para ter um impacto positivo. Estava um pouco assustado, pensava que seis, sete golos de vantagem
já seria um bo resultadom», adiantou. Apesar do conforto de 20 golos, o sueco não
baixa a guarda. «0 Potaissa Turda é uma excelente equipa no seu recinto, mas julgo
que não conseguirá recuperar esta diferença. Vamos tentar voltar a vencer na Roménia, pois é importante aprender e elevar a fasquia», concluiu.

guarda-redes Alfredo Quintana
mostrou os seus melhores argumentos, opondo-se com extrema
atenção e eficácia. Utilizando esta
autêntica muralha, o conjunto de
Magnus Andersson pôde partir em
sucessivos contra-ataques, todos
eles concretizados com rotundo
êxito.
A partida (e a eliminatória...)
ficou sentenciada no segundo tempo, num período de 6,30 minutos
(!) em que o FC Porto alcançou um
parcial de 6-O (de 25-17 para 31-18), fruto da estratégia kamikaze
do Potaissa Turda, que tentou equilibrar no ataque, retirando o guarda-redes da baliza.
Os dragões continuaram motivadíssimos e esmagadores, apesar do técnico do FC Porto ter feito profundas alterações ao sete,
explicando-se, assim, os 20 golos
de vantagem com que a equipa
parte para a Roménia.
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andebol: Taça EHF

FC Porto bate
Potaissa Turda
O FC Porto venceu ontem os romenos do Potaissa Turda por 41-21, na primeira mão da primeira eliminatória da Taça EHF de andebol,
conseguindo uma vantagem confortável para a
segunda mão, na Roménia.
Ao intervalo, os ‘dragões’ já venciam por 19-12,
uma diferença que se foi dilatando na segunda
parte até aos 20 golos de vantagem.
No próximo sábado, a equipa de Magnus Andersson discute, na Roménia, a passagem à segunda eliminatória da competição, na qual já sabe que enfrenta, em caso de apuramento, o SKA
Minsk, da Bielorrússia.
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Perante o detentor da Taça Challenge, FC Porto foi excelente
e já pode pensar na segunda ronda de qualificação da Taça EHF

DRAGA() COM EXAME
DE 20 VALORES NA BE
POTAISSA !URDA

41
21

Dragão Caixa
Árbitros: André Philipp Guache e Marco
Meyer (Suíça)
FC PORTO
TURDA
Alfredo Quintana Gr ÃCiiiirTIOnut
Gr
Hugo laurentino Gr lileSzoplca
Gr
Djibril Mbengue
2 BogdanFleser
Gr
Rui Silva
1 Catalin Robru
DaymaroSalina
2 Robnd Thalmaier 3
DiogoBrannUinho 2 Huba Talas
AndréGornes
7 Cristian GNI:a
5
Tito
5 Razvan Payel
1
Alexis Borges
2 Alexandru Lazar
4
Leandro Semedo 1 Marianignat
Victor fturriza
4 NenadSavk
1
Miguel Martins
4 ArmSkoze
Leonel Femandes 5 Ceorgica Gritec
4
António Areia
5 RornanZacadunn 3
Fábio Magalhães
1 lonut Stef
André Sousa
- Alexandrulaslo
Treinador:
Treinador:
MagnusAndersson Nicolae Gal

Ao intenralo19-12
Marcha.05' 3-0,10' 7-3,15' 9-5, 20;11-8,
25'15-9,30'19-12,35'22-14,40'24-15.
45'28-17, 50'32-18, 55'36-20, 60'41-21
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RUIGUIMARAES
••• Um guarda-redes, Alfredo Quintana, inspirado e uma
defesa 6:0 muito possante e
ativa - inicialmente com
Daymaro Salina ao centro e
Alexis Borges e Djibril Mbengue ao lado do cubano, mas
comvariaçõesaolongodojogo
- foram a chave para uma excelente exibição e um resultado inesperado do FC Porto na
abertura da Taça EHF de
2018/19. Perante os romenos
do Potaissa Turda, terceiros
classificados da liga internado
ano passado e vencedores da
Taça Challenge - na época anterior também haviam chegado à final,sendo derrotados
pelo Sporting -, os dragões tiveram momentos de brilhantismo e, com os 41-21 finais, a
ida a Roménia não passará de
um cumprir de calendário,
podendo já apontar baterias
para a segunda das três eliminatória, com o SKAMinsk, da
Bielorrússia, que nas últimas
três épocas jogou duas vezes a
fase de grupos desta prova.

Djibril Mbengue remata da meia distância, com Huba Talas a tentar o bloco
Os romenos tentaram surpreender o conjunto de
MagnusAndersson com uma
defesa quase individual, mas
que se transformava num 4:2
com atenções viradas para o
central e o lateral-esquerdo,
ou seja, Rui Silva e André Gomes. Não resultou e os donos
da casa desde logo se adiantaram, superando com facilidade o esquema montado pelo
técnicoNicolaeGal.Baixaram
os romenos para um 6:0, mas
o FC Porto estava com a corda
toda e foi mantendo o opositorà distância de quatro/cinco
golos, indo para intervalo com
sete bolas àmaior.Ojogo estavabem encaminhado.
Na segunda parte assistiu-se
a um verdadeiro recital, com a
defesa da casabastante móvel
e permanentemente a provocar o erro ao ataque contrário.
Os golos sucederam-se, muitos diretos, quando os visitan-

tes, em inferioridade, abdicavam do guarda-redes, outros
em contra-ataque. Tito (22
anos e cinco golos em seis remates) e Leonel Fernandes
(20 anos e cinco em cinco)
mostraram serviço nessa va-

medo, de 23 anos, revelou-se
um defensor fantástico e ainda teve a arte de roubar uma
bola para irdireto àbaliza fazer
o golo 4L Nota para a ptili7açãodeAndré Sousa,juvenilde
16 anoseum central ein que os

riante.
Outro jovem, Leandro Se-

portistas depositam muitas
esperanças.

Só falhou uma bola
e foi à linha de golo
.dos n :.6
passada. Depois dese ter destacado ao serviço do ABC,
mudou-se para o PC Porto, mas lesionou-se na Seleção de 5,
sub-19 ejogou pela primeira vez de dragão ao peito em
janeiro, e pela equipa B. Esta época esta a começar a todo o
vapor e, após numa beta exibição contra o Madeira SAD.
seguiu-se outra com o Turola. Fez sete go;os em oito
remates, e o que falhou ainda foi alinha de golo.

"Estou contente:
foi por 20 golos.
Estava um pouco
nervoso, é difícil
perceber a que
nível realmente
estamos. Mas sim,
temos uma boa
equipa e muitos
jogadores"
"Estamos felizes,
mas terça-feira
[amanhã] há que
recomeçar a
treinar"
MagnusAndersson
Treinador do FC Porto
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GILBERTO
MARCA IRES GOLOS
E VENCE A SUPERTAÇA
Depois da Supertaça da
Catalunha, com uma vitória
sobre o Granollers, o
Barcelona venceu ontem a
Supertaça de Espanha, em
Logrono, ao derrotar o La
Rioja por 3S-27. Gilberto
Duarte contribuiu com três
golos para este segundo
título dos catalães, estando
assim a iniciar bem esta
temporada ao serviço do
maior clube de andebol do
mundo. -R.G.

TROFÉUS

11

Aos dez títulos ganhos no
FC Porto -sete
campeonatos, duas
Supertaças e urna Taça da
Liga -, Gilberto Duarte
somou agora o primeiro
troféu nacional em
Espanha, passando a 11
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Azuis e brancos partem para a segunda mão com 20 golos de vantagem

Dragões já olham
para o apuramento
F. C. Porto vence o Potaissa Turda por 41-21 e fica com pé
e meio na próxima fase de qualificação da Taça EHF
Álvaro Gonçalves

nou com 20 golos de diferença, o que espelha bem a
superioridade do F. C. Porto
AN l roL Magnus Andersnuma partida em que ao inson, treinador do F. C. Por- tervalo já beneficiava de
to, tinha afirmado na ante- uma vantagem de sete tenvisão da partida frente ao tos (19-12). Foi uma exibiPotaissa Turda, referente à ção de encher o olho dos
primeira mão da primeira azuis e brancos, nomeadaronda de qualificação da mente na dinâmica e ritmo
Taça EHF, que conhecia. que conseguiram imprimir
muito bem a forma de jogar em diversas fases e que não
do adversário. O técnico deu qualquer hipótese de
azul e branco-não estava a recuperação ao opositor.
fazer bluff e soube passar
A nível individual foi Mitoda a informação que reu- guel Alves o expoente mániu aos jogadores que orien- ximo, com sete golos aponta. Prova disso é o resultado tados. O ponta direita foi o
volumoso com que os dra- jogador mais concretizador
gões venceram os atuais de- do F. C. Porto, que no próxitentores da Taça Challenge mo dia 8 desloca-se à Romé(41-21).
nia, para o duelo a contar
O resultado final termi- para a segunda mão, com as

desporto@jn.pt

portas da segunda ronda de
qualificação escancaradas.
Em caso de apuramento, os
dragões vão medir forças
com o SKA Minsk, da Bielorrússia. •

F. C. Porto

41

Potaissa Turda

21

F. C. PORTO Hugo Laurentino, Alfredo
Quintana; Victor Iturriza (4), André Sousa,
Leandro Semedo (1), Miguel Martins (3), Djibril •
Mbengue (2), Rui Silva (1), Daymaro Salina (1),
Leonel Fernandes (5), Alexis Borges (3), Diogo
Branquinho (2), António Areia (5), André Gomes
(6), Miguel Alves (7) e Fábio Magalhães (1)
Treinador Magnos Andersson
POTAISSA TURDA Dragos-Bogdan Fleser, libe
Szopka; Georgica Cintec (4), Catalin Rolam,
Roland Thalmaier (4), Roman Zacariunin (4),
Buba Talas, Cristian Ghita (5). Adrian !rimos,
Ralvan Panei (1),Alexandru lanar (3), lonut
Stet, Nenad Savic, Alio Szoke. Alexandru Laslo
e Marian lgnat
Treinador Horatio-Nicolae Gal
LOCAL Dragão Caixa, Porto
ÁRBITROS André Phillip Buache e Marco
Meyer (Suiça)
AO INTERVALO 19-12

Página 5

A6

ID: 76580823
Golfe

03-09-2018
Andebol

Meio: Imprensa

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,53 x 6,50 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Olimpismo

FC Porto ganha
vantagem confortável
no início da Taça EHF
O FC Porto venceu de forma
folgada o Potaissa Turda, na
primeira mão da primeira
eliminatória da Taça EHF. No
pavilhão Dragão Caixa, os
“dragões” impuseram-se por
41-21 e têm agora uma margem
esmagadora para gerir na
segunda mão, a disputar no dia
8 de Setembro, na Roménia.
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Dragões devoradores
na estreia europeia
V Depois de ter entrado no
campeonato com um triunfo
frente ao Madeira SAD, o FC
Porto estreou-se ontem nas
competições europeias, tendo
despachado autenticamente os
romenos do Potaissa Turda (41 21), na primeira l' mão da P ronda de qualificação da Taça EHF.
No Dragão Caixa, a formação
orientada por Magnus Anderssonnão deu qualqqer hipótese ao
vencedor da última edição da
Taça Challenge. Ao intervalo, os
dragões já venciampox sete golos
de vantagem (19-12). Miguel Alves, com sete tiros certeiros, foi o
elemento em maior evidência no
ataque portista.
"Jogáinos com grande foco e
concentração, foi um bom jogo
para nós. Estivemos muito fortes na defesa. É mais fácil jogar
andebol sem pressão. Estamos
muito bem encaminhados e
queremos continuar neste caminho", sublinhou Magnus
Andersson no final do encontro, que contou com 1.029
adeptos.

FC PORTO

41 21POTA155ATURDA

M. Andersson O

O H. Nicolae

GIS FXC
H. LAURENIINOO o O D. FIESER O
4 1
G. CINTEC
V. ITURRIZA
O O C. ROTARU
ANDRE SOUSA
LEANDRO SEMEDO 1 1 R. THALMAIER
R ZACARIUNIN
MIGUEL MARTINS 3 2
DJIBRIL !MENGUE 2 O HUBAS TALAS
1O
CRISTIAN GHIFA
RUI SILVA .

A. GUIN1 ANA o

Gal
(.1.5 EXC
OO
4O
OO
4 o
4 1
O2

s

0 0

o o
I. SZOPKA O
DAYAIARO SILVA 1 O ADRIAN IRIMUS O O
FERNANDES
5 O RAZVAN PAVEL
12
ALEXIS BORGES
3 O A LAZAR
3O
D. BRANQUINHO 2 o iONUT STFF
O2
ANTONIO ARDA 5 O NINAI> SAVIC
OO
OO
6 O ALIN SZOKF
ANDRÉ GOMES
7 O A. LASLO
OO
MIGUEL ALVES
OO
FÁBIO MAGAUIÂES 1 O MARIAN IGNAT
AO INTERVALO: 19-12 ; LOCAL: Dragào Caixa,
no Porto; ÁRBITROS: André Phillip Buache e
Marco Meyer {Suíça}

O jogo da 2, mão está agendado
para o próximo sábado, na Roménia. O vencedor deste eliminatória vai defrontar o SKA
Minsk, da Bielorrússia.
O Benfica, o outro representante português na Taça EHF, só
entra em ação na 2aeliminatória,
frente ao vencedor do RK Du brava e FH Hafnarfjordur: os is
landeses foram ontem vencer à
Croácia, por 33-29, na P mão.
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