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ANDEBOL 

Seleção fora 
do Mundial-2019 
O »Seleção  sénior feminina ficou fora 

da corrida ao Mundial 2019, ao perder, 
no Dak Amyntaio, por 15-16, com a 
anfitriá Grécia, na 1' e última jornada 
do Grupo 3 de qualificação, liderado 
pela Bielorrússia, qualificada para o 
play-off de acesso com 3 vitórias. 
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FC PORTO • SC MAGDEBURG 

27 
Jannick Green (GR) 
Dario Quenstedt  (GR)  
Zeljko Musa (4) 
Matthias  Musche (6)  
Carlos Molina  
Mads Christiansen  
Marko Bejzak  
Robert Weber (4)  
Justus Kluge  
Daniel Pettersson (1)  
Morales Dela Perla 
Ignacio Jimenez (2)  
Albin Lagergreen (3)  
Christian O'Sullivan (4)  
Michael Damgaard (3)  
Luka Baumgart  

BENNET WIEGERT 

ÁRBITROS 
Rickard Canbro e Jasmin Kilko (SUE) 

ANDEBOL — TAÇA EHF — 3.' ELIM./2.e MÃO 

Pavilhão Dragão Caixa, no Porto 

18 INTERVALO 12 

Jogadores do FC Porto celebraram a vitória e a passagem à fase de grupos da Taça EHF 

Alfredo Quintana (GR) 
Thomas Bauer (GR) 
Djibril Mbengue (2) 
Daymaro Salina (6)   
Alexis Borges 
Diogo Branquinho (4) 
António Areia (9) 
André Gomes (3) 
Victor Iturriza (2) 
Leandro Semedo 
Yoan Balasquez 

Miguel Martins  
Angel Zulueta (1) 
Rui Silva (4) 
Leonel Fernandes 
Fábio Magalhães (3) 

MAGNUS ANDERSSON 

mais desporto 

ANDEBOL  TAÇA EHF 

Exibição de sonho vale apuramento 
Após perderem 23-26 na 1.a mão, na Alemanha, dragões dão lição ao credenciado adversário 

Estão na fase de grupos Quintana notável na baliza e mão certeira de Areia em destaque 

PAULO SANTOS/ASF 

Por 

NUNO PEDRO FERNANDES 

ALVEZ nem nos melhores 
sonhos ou nas previsões 
mais otimistas alguém 
imaginaria que o FC Por-
to tornaria tão fácil a revi- 

ravolta na eliminatória, depois de 
ter perdido na Alemanha por 26-
-23, esmagando, em casa, na se-
gunda mão da 3.' eliminatória, o 
poderosíssimo conjunto do Mag-
deburgo, atual 2.9  classificado da 
Bundesliga (o melhor campeona-
to da modalidade a nível mundial) ,  

detentor de três Champions Lea-
gue e outras tantas Taças EHF. 

Começou melhor a formação 
alemã, que rapidamente se colocou 
em vantagem, exibindo grande 
confiança conforme espelhavam 
os exuberantes festejos diante de 
um bastante ansioso FC Porto que, 
com o desenrolar dos minutos, iria 
descontrair, puxar de galões e exi-
bir toda a qualidade. 

Praticando andebol de grandís-
sima qualidade, muito forte e con-
centrado nas ações defensivas, en-
curtando espaços, bloqueando 
remates, cortando linhas de passe  

e, claro, resguardado na baliza por 
Alfredo Quintana (sem dúvida 
guarda-redes de classe mundial!), 
o FC Porto exibia também elevada 
eficácia nos momentos de finaliza-
ção, conseguindo a vantagem (9-
-8) aos 10 minutos e depois, aos 
poucos, elevando a contagem, até 
chegar ao intervalo a vencer por 
18-12. Uma vantagem de seis go-
los, o dobro da que os alemães ha-
viam obtido no seu reduto. 

O início da 2." parte seria mui-
to importante na definição da eli-
minatória e a forma como as equi-
pas entrassem iria fazer toda a 

Têm a palavra 

FANTASTICO! 

44  Praticámos um andebol 
fantástico, ainda não consigo 
acreditar que defrontámos e 
eliminámos uma das melhores 
equipas do mundo. É fantástico! 
Estou muito orgulhoso da minha 
equipa, do nosso empenho defensivo 
e desta grande exibição 

MAGNUS ANDERSSON 
Treinador do FC Porto 

SOMOS HOMENS 
44 • - Íamos ter muitas dificuldades, 

adversário muito forte, 2.° 
classificado na Bundesliga, mas 
somos homens, iguais a eles. 
Qualquer equipa na Europa pode 
ganhar a outra e neste jogo provámos 
a grandeza do FC Porto no andebol e a 
grandeza do nosso público 

RUI SILVA 
Jogador do FC Porto 

diferença. Arrancou melhor o FC 
Porto, muito concentrado, que 
chegou a gozar de 12 pontos de 
vantagem. Na parte final, o Mag-
deburgo, que na época passada 
caiu apenas nas meias-finais da 
Taça EHF, ainda ameaçou com for-
te reação e encurtou distância para 
perigosa diferença de cinco golos 
(32-27), mas os dragões não se dei-
xaram impressionar e assegura-
ram a passagem à fase de grupos. 
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ANDEBOL - TAÇA EHF 
FC PORTO ELIMINA O PODEROSO MAGDEBURGO 
O FC Porto venceu ontem em casa o Magdeburgo (34-27), em 
jogo da 2a mão da 3a eliminatória da Taça EHF, em andebol, eli-
minando a desvantagem do jogo da Alemanha (26-23). Um feito 
notável que coloca os dragões na fase de grupos, pois o Magde-
burgo tem um fabuloso palmares, que inclui a conquista de 12 tí-
tulos internacionais, entre eles três Liga dos Campeões. 
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Seleção Nacional 
feminina de andebol 
fora do Mundial 2019 

AND EBOL A Seleção Nacional femini-
na de andebol perdeu por 15-16 com 
a Grécia, resultado que ditou o afas-
tamento na luta pelo apuramento 
para a fase final do Mundial da moda-
lidade em 2019. Nas duas primeiras 
jornadas, Portugal perdeu com a Bie-
lorrússia (23-31) e venceu a Itália (34-
20) e estava obrigado a vencer a Gré-
cia para ser, pelo menos, a segunda 
melhor classificada desta fase. "Fize-
mos um péssimo jogo [...] o nosso pior 
jogo dos últimos quatro anos", assu-
miu o selecionador Ulisses Pereira. 
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Elledy Semedo no topo dos marcadores 
A vitória do Madeira SAD diante 

dos holandeses do Hurry Up con- 
tinua a deixar marcas no andebol 
da Europa. 

É o caso de Elledy Semedo que 
soma um total de 16 golos marcados 
na Taça Chellenge e por isso segue 
na terceira posição dos melhores 
marcadores. 

À sua frente apenas Levgen Zhuk 
do ZNTU-ZAB Zaporozhye da Ucrâ- 
nia com 17 golos e Deniz Terziqi 
jogador do KH Kastrioti do Kosovo, 
que soma um total de 21 golos e li- 
dera a lista de melhores marcadores 
da Taça Challenge, competição 
onde está a formação do Madeira 
SAD. 
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AtfiX801. PORTUGAL PERDE 
E ESTÁ FORA DO MUIDIAL DE 208 
Na luta até à última ronda do apuramento 
para o play-offde acesso ao Mundial'2019, a 
Seleção Nacional feminina perdeu com a 
Grécia (16-15), esfumando-se o sonho de 
lutar por um lugar na competição que se vai 
realizar no Japão. "Depois de jogos de grande 
nível, fizemos um jogo péssimo. Quatro golos 
numa parte diz bem da nossa inoperância", 
disse o selecionador, Ulisses Pereira. —c.a. 

Página 6



A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 77855590 26-11-2018

...,,, <.,, -.» ,.,,,2„›, .4, ,~3* 
Dragões Chegam a 

ide grupos da Taça EHF após i 
recuperarem de uma derrota por 
três golos em casa do Magdeburgo 

f4ii.4k'; 

• 

[IARA ES 

RIF PEIA QUINTA VEZ 
NA FASE DE GRUPOS 
Esta vai ser a quinta presença 
de uma equipa portuguesa 
na fase de grupos daTaça 
EHF, sendo a terceira do FC 
Porto, que já a havia jogado 
em 2014/15 e 2016/17. As 
outras participações foram 
do Benfica, em 2016/17, e do 
Sporting, em 2013/14, sendo 
que os leões ainda chegaram 
aos quartos de final, tendo 
sido eliminados pelo Pick 
Szeged, da Hungria, que viria 
a ganhara prova. —R.O. 

GOLOS 

Esta foi a terceira derrota 
do Magdeburgo esta 
época, mas a mais pesada 
de todas. Havia perdido 
fora com o Flensburgo 
(26-25) e como Fuchse 
Berlim (27-24). Ontem, com 
o FC Porto, saiu derrotado 
por 34-27 

FC PORTO ELIMINA COLOSS 

conseguindo a maior vanta-
gem de todo o encontro (28-
16). O Magdeburgo estava es-
magado, sem reação e sem 
entender como estava a ser 

banalizado porum adversário 
teoricamente inferior. 

Como grande equipa que 
são, os alemães tiveram uma 
última reação notável. Passa- 

PC PORTO 
SIRODEBUROO 
Dragão Caixa 
Árbitros: Rickard Canbro e Jasmin Kliko 
(Suécia) 

FC PORTO MAGDEBURGO 
Alfredo Quintana Gr Jannick KrePerg Gr 
ThomasBauer Gr Dado Quenstedt Gr 
DOA Mbengue 2 Zeijko Musa 4 
Rd Silva 4 Mathias fAusche 6 
Daymaro Salina 6 Carlos Mofina 
Alods Borges 1 Mack Oristiansen 
Vogo Branquinho 4 Mario Bezjak 
AnténioAreia 8 Robert Weber 4 
André Gomes 4 Michael Nisen 3 
Fábio Magalhães 3 Dankal Petterson 1 
Vrtor 1tuniza 2 IgnadoJimenez 2 
Miguel Martins • Min Legergreen 3 
Angel Hemandez - ChrtstianSulfivan 3 
Yoan Balasquez nj Morales de Ia Pena nj 
Leandn,Semedo nj Justus ieuge nj 
Leonel Fernandes nj Luka Baumgart nj 

Treinador: Treinador: 
Magnus Andersson Bennet Wiegert 

Ao intervalo18-12 
Marcha.05'0-1,10' 2-2,15'4-6,20', 9-8, 
25' 134,30'18-12,35'21-15,40' 24-15, 
4 28-17,50' 30-20,55'31-23,60'34-27 

8 EXCLUSÕES 3 

o VERMELHOS o 
4-2 7 METROS 5•3 

AUGUSTOFERRO 
••• O andebol português vai 
ter, de forma surpreendente, 
uma equipa entre as 16 que 
disputarão a fase de grupos da 
Taça EHF, pois o FC Porto dei-
xou pelo caminho o Magde-
burgo com uma vitória por 
34-27, que anulou a derrota 
por três golos que sofrera na 
primeira mão, na Alemanha. 

O FC Porto segue em frente 
e oMagdeburgo acabou porser 
a única das quatro formações 
alemãs que jogaram nesta ter-
ceira ronda que fica pelo cami-
nho. Na verdade, o atual se-
gundo classificado da Bundes-
liga viveu um verdadeiro pe-
sadelo no Dragão Caixa, onde 
chegou a estar a perder por 12 
golos. 

O jogo começou de forma 
pouco conseguida para os por-
tistas. Apesar de desde o pri-
meiro momento mostrarem 
acerto defensivo, no ataque 
alguma ansiedade levou a que 
o primeiro golo surgisse só aos 
sete minutos.O equilíbrio fez-
se sentir, o que interessava ao 
Magdeburgo, e os dragões só 
conseguiram colocar-se aven-
cer (9-8) aos 20 minutos. Aí 
surgiram duas mexidas que se 
tomaram decisivas: Fábio Ma-
galhães entrou em campo, 
com uma experiência e calma 
determinantes, e MagnusAn-
dersson colocou a equipa a jo-
gar com sete andebolistas de 
campo (utilizando dois pivôs). 
O resultado foi tremendo: os  

portistas fizeram um parcial 
de quatro golos, colocaram o 
marcador em 13-9 e pela pri-
meira vez ficaram em vanta-
gem na eliminatória. 

Até ao intervalo, numa pri-
meira parte em que António 
Areia foi soberbo - fez seis dos 
oito golos que marcou no jogo, 
o que o leva a ser o terceiro me-
lhor marcador do torneio, - os 
azuis e brancos mantiveram a 
vantagem e aumentaram a 
confiança. 

Os segundos 30 minutos co-
meçaram de novo com uma 
ligeira tremedeira dos portis-
tas, com dois desacertos que 
deram golos do Magdeburgo, 
mas apartir daí foi uma enxur-
rada de bom andebol, a defen-
der a e atacar. De tal forma que 
ainda antes do equador desta 
parte, o FC Porto marcava 
mais dez golos e só sofria dois, 

Magnus 
Andersson 
Treinador 
do FC Porto 

"Não acredito no 
que fizemos contra 
o iviageleburgo..." 
'Jogámos um andebol 
fantástico contra uma 
equipa fantástica. Ainda não 
acredito no que fizemos 
contra o Magdeburgo... A 
defesa foi importante e 
fizemos um bom trabalho, se 
percebermos que não temos 
muitas hipóteses de jogar 
com esta intensidade 60 
minutos!' 

António 
Areia 
Jogador 
do FC Porto 

ram a defender toda a primei-
ra linha portista com muito 
maior pressão, fazendo mar-
cação individual a Rui Silva, 
e recuperaram metade da 

"Viu-se o trabalho 
que fizemos aqui 
e na Alemanha /7 
"Viu-se em campo o 
companheirismo de todos. 
Temos de estar satisfeitos. 
Viu-se o trabalho que 
fizemos aqui e na Alemanha 
frente a um Magdeburgo 
que está a fazer uma época 
sensacional, na melhor liga 
do mundo, e nós batemo-
nos e passámos a 
eliminatória." 
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AFIGURA 

O grande maestro 
da grande orquestra 

tl
, •  ,• to 

das ações atacantes do FC Porto e, se  a  eqtitpa ganhou a 
defender, foi a atear que viveti os momentos mais 
empolgantes e aq ueles q ue f.,zeraih maior mossa, f 
m entalmente. anímica, afie. germânic os Quando.° lVtagde 
burgo tentou, num derradeiro esforço, evitar o nesaire< foi 
numa riefesa individualaocentral portista que bus( a 
solução. Mas 3a er;i t arde. e nem mesmo assim anularam 
seu recitai, 

Andersson foi 
a figura do jogo 
O andebol do FC Porto 

conseguiu ontem URI granae 
feito, não exatamente por se 
apurar para a fase de grupos 
daTaça EHF, que já jogou 
duas vezes, mas pela forma 
como, e frente a quem, o 
conseguiu. 
Perante o Magdeburgo, 
segundo classificado da liga 
alemã, o FC Porto fez uma 
bela exibição, em que se 
percebeu a conjugação entre 
Magnus Andersson, antigo 
central que muito admirava 
e frente a quem joguei várias 
vezes, e Rui Silva. Em 
campo, Silva foi uma 
extensão de um treinador 
que fez um excelente 
trabalho, que estudou o 
adversário ao detalhe e, 
dessa forma, chegou a 
humilhar um gigante do 
andebol mundial. Quando 
decidiu passar a jogar sete 
para seis, retirando André 
Gomes e colocando Fábio 
Magalhães - soberbo! -, este 
ficou responsável pela 
tomada de decisão nesta 
superioridade numérica, 
assim vencendo a partida. 
Pelo contrário, pareceu-me 
sobranceiro o treinador do 
Magdeburgo. Muitas vezes 
pareceu perdido, especial-
mente quando, com 
Magalhães em jogo, não 
alterou a defesa, permitindo, 
por exemplo, que este, o 
primeiro pivô e o ponta-
esquerda jogassem apenas 
contras dois defensores. 
Ninguém antes do jogo 
acreditava que o FC Porto 
pudesse estar na segunda 
parte a vencer por12 golos 
uma das melhores equipas 
da Europa. Destacamos na 
maior parte das vezes, e 
eventualmente com razão, 
os jogadores pelo sucesso de 
um determinado jogo. Nesta 
partida, Andersson foi 
indiscutivelmente o melhor 
"jogador" em campo. Foi 
extremamente humilde no 
respeito pelo oponente, mas 
sem nunca perder a ambição 
que fez com que a sua equipa 
e todos os que se deslocaram 
ao Dragão Caixa acreditas-
sem que poderiam ter um 
resultado diferente do do 
Benfica. 

Treinador de andebol 

O ALEMÃO 

desvantagem. 
O treinadorsueco do FC Por-

to susteve a ação germânica 
colocando na primeira linha 
três jogadores ágeis e dotados 

Ainda na 
Taça EHF, o 
Berna, de 
Pedro 
Spfnola, e o 
Limburgo, 
deJoão 
Jacob 
Ramos, 
caíram 
perante o 
Rabotnik e o 
Tatabanya. 
Na fase de 
grupos., 
além de 
Portugal, 
estarão 
representa-
dos nove 
países: 
Croácia, 
Dinamarca, 
Espanha, 
Alemanha, 
França, 
Hungria, 
Macedónia, 
Polónia e 
Roménia 

tecnicamente - Rui Silva, Mi-
guel Martins e André Gomes 
- e, assim, o que já estava qua-
se resolvido ficou resolvido 
de vez. 

MAGDEBURGO 
JÁTINHACAÍDO 
COMOABC 
Foi preciso esperar 18 anos 
para uma equipa portugue-
sa voltar a derrotar o 
Magdeburgo e afastar os 

-4.-ne da 'R:11r~ 

MRITIGUIMARAES 
Esta não foi a primeira vez 
que o FC Porto venceu uma 
equipa alemã. Porém, na an-
terior, quando, a 12 de outu-
bro de 1997, derrotou o }Cie' 
por 31-21- ainda no Pavilhão 
Américo de Sá, com José Ma-
galhães como treinador e ten-
do em Eduardo Filipe o me-
lhor marcador, com II golos -, 
foi eliminado da Taça EHF. 
que uma semana antes, na 
Alemanha,osdragõeshaviam 
perdido por 35-23. 

Desta vez, a vitória sobre o 
Magdeburgo foi suficiente-
mente robusta para o dragão 
seguir em frente na mesma 
prova. E, mais uma vez, esta 
não foi a primeira vez que o 
atual segundo classificado da 
liga alemã, senhor de um pal-
mares notável - três Ligas dos 
Campeões, três Taças EHF, 
duas Taças das Taças, três Su-
pertaças Europeias e uma Su-
perGlobe (Mundial de clubes) 
-, foi afastado da Europa por 
uma equipa portuguesa. A 14 
de novembro de 1999, o ABC, 
comandado pelo ucraniano 
Aleksander Donner e com 
Carlos Resende a fazer 12 go-
los, bateu os germânicos -que 
se apresentavam como deten-
tores da prova - por 26-23, se-
guindo para os quartos de final 
da Taça EHF, uma vez que na 
primeira mão haviam perdido 
por 24-23. 

Nas meias-finais, os acade-
mistas acabariam por ceder, 
por... um golo, frente a outro 
emblema alemão: Vitória em 
Braga sobre o Flensburgo, por 
27-23, e derrota na Alemanha, 
por 23-18. 

vrrómAsLusAs 
comEQUIPAS AumAs 

• Taça E HF 
FC Porto1<le1 31.21 

2009110 Taça EHF 
Lemgo-Benfica 27-30 
2016,17 Taça EHF 
BenfIca-Meistingen 26-24 

19%f 96 Liga Campeões 
Klei-ABC 25-26 
1999/00E HF 
ABC-Magdeburgo 26-23 
ABC-Flensburgo 27-23 
2000/01Liga dos Campeões 
ABC-Idel 22-21 

1997/98 Taça dasTaças 
Sporting-HSG Dutenhofen 30-26 

CACNTL.W1 
04"a tal,, 

É QUINTA-FEIRA 
E A FASE DE 

GRUPOS COMEÇA 
A JOGAR-SE 

EM FEVEREIRO 
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SEGUNDA-FEIRA 26 NOVEMBRO 2018 MIM Melhor Diário 
Desportivo 

O ~o! dô DesEn lo rticsixe> 
E4.341,3, Porltgal e Arnéria latina 

www.ajogo.pt  

PE C.; (-)E 

+ de 800 
prémios 
internacionais 

3,5 MILHOES 
Colón devolve Alan 
Ruiz em dezembro 

P6-? 

BENFICA 
Lesão afasta extremo da 
jornada de Champions 

Ataque 
ao Bayern 
sem Salto 

P10-12 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

CASA DOLORES 
KATERLmS DE CONSTRULAO 

casadoiores.com.pt  SANTA MARTA  DE  PENAGUIÃO  j  VILA REAL  1  MIRANDELA  1  CHAVES 

Diretor José Manuel labehe I Diário Ano 34, n.° 
Diretor adjunto Jorge Mala I 1.00€ IVA Inc. 

Cabeçada do de lança  traiu 
grande jogo dos açorianos 

Paulinho 
contra as 
aflições 

//Santa Clara-Chaves 1-2 //Marítiano-Feirense 0.3: 
•,» só as visitas surpreenderam na Taça 

NÚMEROS DE  CORONA 
EM SEIS JOGOS COMO 

LATERAL-DIREITO 
COLOCAM-NO NA ELITE 

Caso o tribunal decida 
que houve motivos para 
rescisão por justa causa 

GELSON 

PERDOA 

~Falda 
defesa, tem o triplo das assistências 

® 
 YILI‘ do segundo melhor da Europa 

rk. mese SIMEN1  
Lidera o ranlcing de dribles bem-sucedidos e cruzamentos 

1 \  'Na..  e 
pódio  dos melhores  recuperadores 

Velhice do tapete explica os problemas, mas mudança será só no final da época 

Dragão vai ter relvado novo 

SPORTING 

Magdeburgo eliminado 
[34-27] e dragões na fase 
de grupos da EHF p4041 

FC Porto trucida 
gigante alemão 

/ COSMOS 

0 

 OSMOS 

Pulmor 
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Pedro Lancastre esteve no núcleo de Almoçageme 

Nuvem negra "ultrapassada" 
Vice-presidente 
Pedro Lancastre 
passou mensagem 
de otimismo através 
de O JOGO 

••• O vice-presidente leoni-
no para a área comercial e de 
marketing, Pedro Lancastre, 
representou a Direção do clu-
be no 26.° almoço comemora-
tivodonúcleodeAlmoçageme 
e passou aos quase 200 adep-
tos presentes uma mensagem 
de otimismo. 

"Estamos satisfeitos com o 
que se tem conseguido. Há 
muitas coisas boas que têm 
sido feitas e que não se veem 
logo, mas os sportinguistas vão 
perceber que estamos a fazer 
tudo para que as grandes vitó-
rias voltem a acontecer", expli-
cou Pedro Lancastre a OJOGO, 
insistindo no discurso de oti-
mismo: "Quero passar uma 
mensagempositiva,oSporting 
tem estado debaixo de uma nu-
vem negra com os aconteci-
mentos de Alcochete e as de-
tenções, mas estamos muito  

vivos e fortes. Tivemos uma 
manifestação de força com o 
sucesso do empréstimoobriga-
cionista, que só foi possível 
porque os sportinguistas se 
uniram e mostraram que o clu-
be é muito grande e está para 
durar.Temos tido sucessos des-
portivos, pela primeira vez 
umaequipaportuguesapassou 
a fase de grupos em andebol e a 
nova equipa técnica do futebol 
também entrou com o pé direi-
to e marcou quatro golos, o que 
é fantástico, ficámos muito 
contentes." —Ri 
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A11"Ainda não acredito que conseguimos, mas estou muito orgulhoso"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=da44cb52

 
2018-11-25 23:43
 
Magnus Andersson, treinador da equipa de andebol do FC Porto, comentou a eliminação do
Magdeburgo e a qualificação portista para a fase de grupos da Taça EHF Os melhores e um andebol
fantástico: "Defrontámos uma das melhores equipas do mundo, mas jogámos um andebol fantástico,
com uma grande defesa. Só assim se pode bater uma equipa desta qualidade. Ainda não acredito que
conseguimos vencer o Magdeburgo, mas estou muito orgulhoso dos meus jogadores e da forma como
lutaram por esta vitória. Mais adeptos: "A atmosfera do Dragão Caixa é muito especial e nem em todo
o tempo em que estive na Alemanha vi coisas assim. Espero que voltem a encher o Dragão Caixa no
próximo jogo [frente ao Benfica, no sábado], que é mais um que queremos ganhar".
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Andersson foi a figura do jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c681804

 
2018-11-25 22:25
 
VISTO POR - Nesta partida, Andersson foi indiscutivelmente o melhor "jogador" em campo. Foi
extremamente humilde no respeito pelo oponente, mas sem nunca perder a ambição O andebol do FC
Porto conseguiu um grande feito, não exatamente por apurar-se para a fase de grupos da Taça EHF,
que já jogou duas vezes, mas pela forma como, e frente a quem, o conseguiu. Perante o Magdeburgo,
segundo classificado da Liga alemã, o FC Porto fez uma bela exibição, em que se percebeu a
conjugação entre Magnus Andersson, antigo central que muito admirava e frente a quem joguei várias
vezes, e Rui Silva. Em campo, Silva foi uma extensão de um treinador que fez um excelente trabalho,
que estudou o adversário ao detalhe e, dessa forma, chegou a humilhar um gigante do andebol
mundial. Quando decidiu passar a jogar sete para seis, retirando André Gomes e colocando Fábio
Magalhães - soberbo! -, este ficou responsável pela tomada de decisão nesta superioridade numérica,
assim vencendo a partida. Pelo contrário, pareceu-me sobranceiro o treinador do Magdeburgo. Muitas
vezes pareceu perdido, especialmente quando, com Magalhães em jogo, não alterou a defesa,
permitindo, por exemplo, que este, o primeiro pivô e o ponta-esquerda jogassem apenas contras dois
defensores. Ninguém antes do jogo acreditava que o FC Porto pudesse estar na segunda parte a
vencer por 12 golos a uma das melhores equipas da Europa. Destacamos, na maior parte das vezes, e
eventualmente com razão, os jogadores pelo sucesso de um determinado jogo. Nesta partida,
Andersson foi indiscutivelmente o melhor "jogador" em campo. Foi extremamente humilde no respeito
pelo oponente, mas sem nunca perder a ambição que fez com que a sua equipa e todos os que se
deslocaram ao Dragão Caixa acreditassem que poderiam ter um resultado diferente do do Benfica.
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Areia e Rui Silva falam da "grandeza do FC Porto" e do segredo para bater o
Magdeburgo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=31f7ff0e

 
2018-11-25 23:43
 
António Areia, jogador do FC Porto, disse estar muito "orgulhoso" pela vitória frente a um Magdeburgo
que "está a fazer uma época sensacional na melhor liga do mundo". António Areia: Orgulho:
"Satisfeitos é uma palavra pequena para descrever o que estamos a sentir agora. Estamos muito
orgulhosos deste grupo, que cria laços no balneário e fora dele, e do nosso trabalho, do que fizemos
aqui e do que fizemos na Alemanha". Adversário: "O Magdeburgo está a fazer uma época sensacional
na melhor liga do mundo e nós batemo-nos e conseguimos passar a eliminatória, por isso, acho que
orgulho é a palavra certa". Defesa: "A chave do andebol passa pela defesa. Nós temos uma defesa
muito consistente, com dois guarda-redes em grande forma, que nos permitem depois passar para o
ataque e para o contra-ataque. Foi um trabalho coletivo e estamos todos de parabéns". Rui Silva:
Dificuldades: "Sabíamos que íamos ter muitas dificuldades, porque era um adversário muito forte, que
está a fazer um ano excecional e está em segundo na Bundesliga - o melhor campeonato do mundo.
Mas nós também temos as nossas qualidades e sabemos o que temos de fazer. Sabíamos que poderia
ser mais difícil para nós um jogo com um ritmo alto, porque podíamos ter fases de maior cansaço,
mas conseguimos o nosso objetivo e estamos na fase de grupos". Grandeza na Europa: "Somos iguais
a eles e hoje provou-se que na Europa qualquer equipa pode ganhar a outra. Hoje o FC Porto mostrou
a sua grandeza e isso deixa-nos muito orgulhosos".
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Portugal afastado do Mundial 2019 
ANDEBOL FEMININO  A seleção nacional perdeu com a 
Grécia, por 16-15, na última partida referente ao apura-
mento para o play-offde acesso ao Campeonato do Mun-
do 2019. Com  a derrota, Portugal fica sem hipótese de 
marcar presença na competição. "Somos melhores que 
a Grécia, mas fizemos o nosso pior jogo dos últimos qua-
tro anos", afirmou o selecionador, Ulisses Pereira. 
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António Areia apontou oito golos no triunfo portista 

Vitória épica dos dragões elimina alemães poderosos 
F. C. Porto 34 

Magdeburg 27 

Tarde memorável 
que entra diretamente para 
uma das páginas douradas 
do andebol do F. C. Porto. A 
vitória dos dragões, por 34-
-27, ante o poderoso Mag-
deburg, vice-líder da Bun-
desliga e três vezes vence-
dor da Liga dos Campeões, 
é um feito homérico que 
lhes permite ser os únicos 
portugueses apurados para  

a fase de grupos da Taça 
EHF. A derrota por três go-
los na Alemanha, na pri-
meira mão, deu azo a que o 
F. C. Porto alimentasse es-
peranças na reviravolta, a 
qual foi levada a cabo de for-
ma brilhante. 

Empurrados por um públi-
co incansável, os portistas 
superiorizaram-se aos ale-
mães com uma defesa com-
pacta - realce para as presta-
ções na baliza de Quintana 
ao longo do jogo e de Tho-
mas Buer nos livres de sete  

metros - e uma boa eficácia 
ofensiva, com destaque 
para António Areia, autor de 
oito golos. 

Aos 23 minutos, os dra-
gões chegaram pela primei-
ra vez à vantagem na elimi-
natória (13-9) e nunca mais 
a largaram. Perante a exce-
lente exibição portista, a ha-
bitual frieza germânica não 
se fez notar e no segundo 
tempo os dragões chegaram 
a beneficiar de 12 golos de 
vantagem (28-16), antes da 
reação final do Magdeburg,  

incapaz de impedir a festa 
portista.  G ÁLVARO GONÇALVES 

F. C. PORTO Alfredo Ouintana, Domas 8auer; 
Victor Iturriza (2). Leandro Semedo, Yoan 
Balázquez, Miguel Martins, Djibril Mbengue (2), 
Anget Hemández, Rui Silva (4), Daymaro Salina 
(6), Leonel Fernandes. Alexis Borges (1), Diogo 
Branquinho (4), António Areia (8). André Gomes 
(4), Fábio Magalhães (3) 
Treinador Magnus Andersson 

MAGDEBURG Jannick Green, Darto Ouonstedt: 
Zeljko Musa (4). Matthras Musche (6). Justus 
Kluge, Pettersson (1), Juan Morales, Ignacro 
Piava (2), Carlos Mofina, Christiansen, 
Lagergren (3), O'Sullivan (3). Marko Bezjak (I). 
Robert Weber (4). Damgaard (3), Luka 
Baumgart Treinador Bennet Wiegert 

LOCAL Dragão Caixa, Porto 
ARBITRO Rickard Canbro e Jasmin Kliko 
(Suécia) 
AO INTERVALO 18-12 
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S P N!! ,,PORO 

P:i? Nuno Barbosa 

Magnus Andersson 

O treinador do an- 
debol portista está 

aqui em representação 
de toda a equipa. O apu-
ramento para a Taça EHF 
é épico e prova que não é 
só no futebol que o des-
porto português tem lu-
gar entre os grandes. 

Nuno Espírito Santo 

O Wolverhampton 
teve um arranque 

prometedor na Premier 
League, mas vive agora 
um período negro. O 
quinto jogo consecutivo 
sem vencer - derrota 
frente ao Huddersfield -
é um sinal de alerta para 
Nuno Espírito Santo. 

•
0 Benfica precisa 
de vencer o Bayern 

Munique, na Alemanha, 
para continuar a sonhar 
com os oitavos da Cham-
pions. Marcar é essen-
cial, mas Salvio não po-
derá ajudar os colegas 
nessa missão, por falta 
de condição fisica. 
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FC Porto elimina alemães e garante entrada nos grupos da Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2018

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8807645e

 
2018-11-26 09:46:00+00:00
 
Dragões deram a volta à eliminatória.
 
O FC Porto garantiu no domingo a entrada na fase de grupos da Taça EHF depois de receber e vencer
o Magdeburgo (34-27), no Dragão Caixa, em jogo relativo à 2.ª mão da 3.ª ronda de qualificação.
Depois de na 1.ª mão, disputada na Alemanha, o Magdeburgo ter vencido por 26-23, a equipa azul e
branca comandada por Magnus Andersson conseguiu dar a volta à eliminatória numa partida de
emoções fortes.
 
"Defrontámos uma das melhores equipas do Mundo, mas jogámos um andebol fantástico, com uma
grande defesa. Só assim se pode bater uma equipa desta qualidade. Ainda não acredito que
conseguimos vencer o Magdeburgo, mas estou muito orgulhoso dos meus jogadores e da forma como
lutaram por esta vitória. A atmosfera do Dragão Caixa é muito especial e nem em todo o tempo em
que estive na Alemanha vi coisas assim. Espero que voltem a encher o Dragão Caixa no próximo jogo,
que é mais um que queremos ganhar", afirmou Magnus Andersson, no final da partida, em
declarações reproduzidas pelos canais oficiais do FC Porto.
 
Recorde-se que no sábado o FC Porto recebe o Benfica em pleno Dragão Caixa, em partida referente à
12.ª jornada da 1.ª fase do Andebol 1. O apito inicial do clássico está agendado para as 18 horas.
 
O Bournemouth, equipa sensação do Campeonato Inglês, recebe o Arsenal. Haverá supresa? Aposte
20EUR sem risco e ganhe 89,4EUR como o Bournemouth ganha e ambas as equipas marcam!
 
A Final mais aguardada deste ano joga-se hoje: River Plate - Boca Juniors!! Espera-se um JOGAÇO!!
Veja na Betclic TV e Aposte em direto 20EUR sem risco e ganhe 151EUR como o Boca Juniors ganha e
há +2,5 golos no jogo!
 
[Additional Text]:
FC Porto elimina alemães e garante entrada nos grupos da Taça EHF
 
Notícias Ao Minuto
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Andebol

FC Porto apura-se 
para a fase de grupos 
da Taça EHF
Depois de o Sporting ter 
feito história no andebol 
português, que tem 
pela primeira vez um 
representante no play-off dos 
oitavos-de-final da Liga dos 
Campeões (os “leões” lutarão 
pelo primeiro lugar do Grupo 
C na última jornada), foi a 
vez de o FC Porto seguir em 
frente nas provas europeias. 
Na Taça EHF, os “dragões” 
conseguiram inverter a 
desvantagem de três golos 
(26-23) que trouxeram da 
Alemanha e afastaram o 
Magdeburg, na segunda mão 
da 3.ª eliminatória, por 34-
27. Ao intervalo, no pavilhão 
Dragão Caixa, os anfitriões 
já venciam por 18-12 e ainda 
conseguiram aumentar a 
vantagem final, assegurando 
uma vaga na fase de grupos 
da competição. 
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ANDEBOL A Seleção 
feminina vai falhar o 
Mundial-2019, depois de 
perder (15 16) ontem com as 
anfit rias da Grécia na e 
última jornada do Grupo ,3 de 
qualificação para o playoff de 
apuramento. Na mesma série, 
a 13ielorrússia venceu (.35 26) a 
ltalia e garantiu a qualificação 
no 1'' lugar. Portugal foi 3''. 
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ANDEBOL. Carlos Resende, 
treinador do Benfica, lamentou 
nas redes sociais a eliminação 
da sua equipa da Europa, mas 
felicitou os outros conjuntos 
lusos: "O andebol nacional está 
de parabéns, com o FC Porto a 
eliminar na E1-117  o Magdeburg 
(r do campeonato alemão), 
pela classificação para o playOff 
de acesso aos oitavos de - final 
da Champions obtida pelo 
Sporting e pela passagem do 
Madeira SAI) na Challenge." 
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FC PORTO MAGDEBURGO 

O 
O 
o 

O 
O 
O 

4 0 
O 0 
3 1 
O 0 

O FC Porto bateu o 
poderoso Magdeburgo 
(34-27) e alcançou a fase 
de grupos da Taça EHF 

M. Andersson° OBennet Wiegert 

A QUINTANA O Y CREIN 0 O O 
ANTONIO ARLIA 9 O WEBER 4 0 
D. MBENGUE 2 O CHRISBANSIN O O 
ALEXIS BORGES 1 3 OSULLIVAN 4 O 
ANDRE GOMES 3 2 DAMGAARD 3 O 
BRANQUINHO 4 O MUSCHE 6 1 
O SAI INA 6 O MUSA 4 O 

BAUER 
ITURRIZA 
t. SEMEDO 
Y BALASQUEZ 
M MARTINS 
RUI SILVA 
1. FERNANDES 
F MAGALHÃES 
A. 11LRNANDEZ 

O 0 
2 2 

O 

o 
O 
O 
2 
O 

o 

AO INTERVALO: 18 12 

LOCAL: Dragão Caixa, no Porto 

ÁRBITROS: Rickarti Canbro 
e Jasmin Kliko (SUE) 

FOGO. Dragões festejam vitória diante dos alemães 

D. QUENSTEDT O 
D. PETTERSSSON 1 
J. KLUGE O 
DE LA PEIA O 
PLAZA JIMENEZ 2 
MOUNA 
LAGERGREN 3 
BEZJAK O 
BAUMGART O 

JOGO PERFEITO VALE 
O SONHO EUROPEU 

PEDRO MORAIS 

R Foi absolutamente perfeito 
jogo do FC Porto frente ao NA agde-
burgo, ontem, no Dragão Caixa, e 
a vitória contundente dos azuis e 
brancos (34 -27) na 2" mão da ter-
ceira eliminatória da Taça EHF não 
deixa margem para dúvidas. 

Depois de uma derrota por três 
golos na Alemanha (26 -23), na 1' 
mão, os dragões agigantaram-se e 
realizaram uma 2a partida pratica -
mente imaculada. 

A turma de Magnus Andersson 
até entrou algo precipitada no en - 
contro e acumulou erros ofensi-
vos, mas o técnico sueco foi astuto  

e rapidamente encontrou o anti -
doto para quebrar a defesa adVer-
sária. Ao persistir na superior id a 
de nuMérica no ataque, alicerçada 
numa dupla de pivôs composta 
por Iturriza e Salina, o treinador do 
FC Porto conseguiu inverter um 
resultado que, aos 17 minutos, era 
favorável aos visitantes (6-8). De-
vido a um parcial de 12-4, os dra-
gões chegaram ao intervalo a ven-
cer por seis (18 -12). 

E se, até aqui, a máquina ofensi-
va deu provas de ter entrado nos 
eixos, a agressividade defensiva 
apresentada na etapa comple-
mentar foi crucial para que o FC  

Porto alcançasse uma vantagem 
de 12 golos. Ora, daf até final, a 
gestão dos acontecimentos reve-
lou-se natural e, mesmo permi-
tindo um último suspiro aos ger-
mânicos, a turma azul e branca 
teve a frieza para matar o jogo, 
quando assim se exigiu. 

Segue-se a fase de grupos, com a 
certeza de que, com exibições 
como a de ontem, ao FC Porto é 
permitido sonhar. No final do en-
contro, Magnus Andersson assu-
miu estar muito feliz com a vitória. 
"Ainda não acredito que ganhá-
mos, mas estou muito orgulhoso 
dos meus jogadores", referiu. o 
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JORGE 
FONSECA 

À OURO: O judoca portu-
guês conquistou o bron- 

ribuidas por Miguel Amaro 

ze no Grand Siam de Osaka, tornando-se o 
primeiro português a subir ao pódio na pro-
va do país onde nasceu o judo. Uma espe-
rança para os Jogos Olímpicos de 2020. 

MAGNUS 
ANDERSSON 
PRATA O andebol do FC 
Porto está de parabéns. 

Os dragões não eram favoritos frente aos 
alemães do Magdeburg e tinham desvanta-
gem de três golos. mas apuraram-se (34-27) 
para a fase de grupos da Taça E I-IF. [pág. 37] 

LUIZ FELIPE 
SCOLARI 
BRONZE: O Palmeiras 
bateu (1-o) o Vasco da 

Gama e é o novo campeão brasileiro. Para 
Luiz Felipe Scolari é o segundo título de 
campeão no seu país, depois do Grémio, em 
1996, e o 18.° da sua longa carreira. [pág.331 

CLÁUDIO 
BRAGA 
LATA O Marítimo não 
consegue mudar e foi eli-

minado da Taça, em casa, pelo Feirense, 0-3. 
Foi a oitava derrota nos últimos dez jogos, 
nos outros dois empatou a zero. O técnico 
foi urna aposta falhada. [pág.17] 

Página 22



A23

FC Porto chega à fase de grupos da Taça EHF
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| Andebol
 
A equipa de andebol do FC Porto está n fase de grupos da Taça EHF | Epa
 
O FC Porto qualificou-se para a fase de grupos da Taça EHF de andebol, ao vencer em casa o
Magdeburgo, por 34-27, recuperarando de uma desvantagem de três golos na primeira mão (26-23),
disputada na Alemanha.
 
Os "dragões", que dividem a liderança do campeonato nacional com os rivais Benfica e Sporting,
impuseram-se ao segundo classificado do campeonato alemão, ao conseguirem desequilibrar o
encontro na fase final da primeira parte, chegando ao intervalo com uma vantagem de seis golos (18-
12).
 
O Magdeburgo esteve em vantagem até perto dos 20 minutos, quando o FC Porto assumiu pela
primeira vez a dianteira do marcador (9-8), com uma excelente combinação aérea de Rui Silva e
António Areia, que finalizou num voo da direita.
 
A supremacia azul e branca, consolidada por uma defesa bastante eficaz e contra-ataques
concretizadores, foi confirmada na segunda parte, quando os portugueses chegaram a estar a vencer
por 31-21, a pouco mais de cinco minutos do final.
 
Até ao final, a diferença acabou por ser reduzida para sete golos, na melhor fase dos alemães, mas
sem colocar em causa o apuramento dos comandados de Magnus Andersson para a fase de grupos da
Taça EHF, na qual será a única representante lusa, depois da eliminação do Benfica frente aos
alemães do TSV Hannover-Burgdorf.
 
Alfredo Quintana e Thomas Bauer estiveram em bom plano na baliza dos "dragões", num encontro em
que se destacaram ainda o ponta António Areia, que marcou nove golos depois de ter assinado oito na
Alemanha.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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Magnus Andersson: "Defrontámos uma das melhores equipas do mundo"
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O FC Porto qualificou-se ontem para a fase de grupos da Taça EHF de andebol, ao vencer em casa o
Magdeburgo, por 34-27.
 
Declarações do treinador do FC Porto após o jogo entre FC Porto e Magdeburgo, da segunda mão da
terceira ronda de qualificação da Taça EHF de andebol, disputado no Porto e que os 'dragões'
venceram por 34-27:
 
"Defrontámos uma das melhores equipas do mundo, mas jogámos um andebol fantástico, com uma
grande defesa. Só assim se pode bater uma equipa desta qualidade. Ainda não acredito que
conseguimos vencer o Magdeburgo, mas estou muito orgulhoso dos meus jogadores e da forma como
lutaram por esta vitória. A atmosfera do Dragão Caixa é muito especial e nem em todo o tempo em
que estive na Alemanha vi coisas assim. Espero que voltem a encher o Dragão Caixa no próximo jogo
[frente ao Benfica, no sábado], que é mais um que queremos ganhar".
 
O FC Porto qualificou-se ontem para a fase de grupos da Taça EHF de andebol, ao vencer em casa o
Magdeburgo, por 34-27, recuperando de uma desvantagem de três golos na primeira mão (26-23),
disputada na Alemanha.
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FC Porto chega à fase de grupos da Taça EHF ao bater Magdeburgo
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Dragões recuperaram de uma desvantagem de três golos na primeira mão (26-23), disputada na
Alemanha.
 
O FC Porto qualificou-se ontem para a fase de grupos da Taça EHF de andebol, ao vencer em casa o
Magdeburgo, por 34-27, recuperando de uma desvantagem de três golos na primeira mão (26-23),
disputada na Alemanha.
 
Os 'dragões', que dividem a liderança do campeonato nacional com os rivais Benfica e Sporting,
impuseram-se ao segundo classificado do campeonato alemão, ao conseguirem desequilibrar o
encontro na fase final da primeira parte, chegando ao intervalo com uma vantagem de seis golos (18-
12).
 
O Magdeburgo esteve em vantagem até perto dos 20 minutos, quando o FC Porto assumiu pela
primeira vez a dianteira do marcador (9-8), com uma excelente combinação aérea de Rui Silva e
António Areia, que finalizou num voo da direita.
 
A supremacia 'azul e branca', consolidada por uma defesa bastante eficaz e contra-ataques
concretizadores, foi confirmada na segunda parte, quando os portugueses chegaram a estar a vencer
por 31-21, a pouco mais de cinco minutos do final.
 
Até ao final, a diferença acabou por ser reduzida para sete golos, na melhor fase dos alemães, mas
sem colocar em causa o apuramento dos comandados de Magnus Andersson para a fase de grupos da
Taça EHF, na qual será a única representante lusa, depois da eliminação do Benfica frente aos
alemães do TSV Hannover-Burgdorf.
 
Alfredo Quintana e Thomas Bauer estiveram em bom plano na baliza dos 'dragões', num encontro em
que se destacaram ainda o ponta António Areia, que hoje marcou nove golos depois de ter assinado
oito na Alemanha, o pivot luso-cubano Daymaro Salina, com seis, e o central Rui, com quatro.
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