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Chamados 18 jogadores para
jogos particulares com a Suíça
3 Portugal joga a 4 e 6 de abril,
em Coimbra, na preparação para
`play -off para o Mundial
O selecionador nacional de andebol, Paulo Pereira, convocou 18
atletas para os duelos particulares
de preparação com a Suíça, a 4 e 6
de abril, no Pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra. São dois jogos
com vista ao play- off decisivo com
a Sérvia, em junho, com Portugal
a defrontar os suíços às 18.30 h no
dia 4 e às 19.30 h dois dias depois.

No play - off , a Seleção viaja até à
Sérvia para o primeiro jogo, a 10 de
junho, antes de receber a formação
sérvia em casa, no dia 14, com o
vencedor a apurar-se para o Mundial-2019, que se vai disputar na
Alemanha e Dinamarca. «É bom
que estejamos todos conscientes
de que a Sérvia, que vai ter o Ljubomir Obradovic [antigo treinador
do FC Porto] como treinador, é uma
seleção excelente, presente sempre
em campeonatos mundiais e da
Europa. Para nós, eliminar uma se-

OS CONVOCADOS
Guarda—redes: Alfredo Quintana (FC Porto),
Hugo Figueira (Benfica) e Humberto Gomes (ABC)
Centrais: Rui Silva (FC Porto), Miguel Martins
(FC Porto) e Wilson Davyes (Dunkerque, Fra)
Laterais: Gilberto Duarte (Wisla Plock, Pol),
Alexandre Cavalcanti (Benfica), João Ferraz
(Wetzlar, Ale), Jorge Silva (Granollers, Esp) e
Fábio Magalhães (Chartres, Fra)
Pontas: Diogo Branquinho (FC Porto), Sérgio
Barros (Nilufer Bursa, Tur), Pedro Portela
(Sporting) e Carlos Martins (ABC)
Pivôs: Tiago Rocha (Sporting), Daymaro Salina
(FC Porto) e Alexis Borges (FC Barcelona, Esp)

leção como a Sérvia não é um milagre, nós também temos qualidade para isso», considerou o selecionador nacional.

Página 1

A2

ID: 74272299

29-03-2018

Meio: Imprensa

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 20,65 x 30,20 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

mais desporto

ANDEBOL 1

Dragão ganha pontos
FC Porto conquista triunfo categórico na Madeira o Equilíbrio durou na
lia parte o Madeira, SAD já a pensar no duelo de sábado da Challenge
HELDER SANTOS

ANDEBOL — FASE FINAL— GRUPO A/2.a JOR.

Pavilhão do Funchal, no Funchal

MADEIRA ,SAD

•

FC PORTO

-4.01

29

11 INTERVALO 11
Luís Carvalho (GR)
Gustavo Capdeville (GR)
Hugo Lima

Gonçalo Vieira
Bruno Moreira
João Martins (1)
Diogo Gomes (2)

Alfredo Quintana (GR)

Hugo Laurentino (GR)
Victor Alvarez (5)
Leandro Semedo (1)

Nikola Splelic
Yoel Morales
Miguel Martins (2)

Daniel Santos (1)
Bernardo Santos
João Fernandes

Daymaro Salina

João Miranda (1)

Jose Gutierrez

Elly Semedo (3)
João Gomes (3)
João Pinto (3)

Diogo Branquinho (6)
António Areia (6)

Oleksandr Nekrushets (4)

Angel Zulueta (3)
Rui Silva (6)

André Gomes
Miguel Alves

Aleksander Spende

António Areia, com seis golos, foi dos mais concretizadores
PAULO FIDALGO

LARS WALTHER

ÁRBITROS

Daniel Martins e Roberto Martins (Leiria)

ror

ORLANDO VIEIRA
FC Porto foi à Madeira
ganhar pontos, após bater a equipa insular por
29-18, ontem, no Funchal, em jogo antecipado da 2.a jornada da fase final do
campeonato, em virtude da participação da formação madeirense na Taça Challenge.
Depois de ter empatado com o
Avanca (23-23) na jornada inaugural, o dragão entrou melhor na partida e rapidamente começou a ganhar vantagem no marcador. Mas
o adversário continuou sempre na
discussão do resultado. Daí que ao
intervalo registava-se um empate a 11 golos, resultado que tradu-

O

zia na perfeição o que se tinha passado em campo.
Mas o equilíbrio só durou na
primeira parte. Depois, assistiu-se a um autêntico passeio do FC
Porto, em muito devido ao facto
de o Madeira, SAD ter atuado na segunda parte com alguns dos jogadores menos utilizados, visto que

CLASSIFICAÇÃO
-9 GRUPO A -) 2.a Jornada
Madeira, SAD-FC Porto
Benfica-Sporting
ABC-Avanca

1 SPORTING
2 FC Porto
3 Benfica
4 ABC
5 Avanca
6 Madeira, SAD

18-29

Amanhã (17.00 h)
Sábado (17.00 h)
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1
1
1
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0

1
0
0
1
0

0
0
1
0
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52-41
27-22
22-34
23-23
40-56

41
39
33
32
31

3.' Jornada,11 abril — Sporting-Madeira, SAD, FC Porto-ABC

e Avanca-Benfica

Paulo Fidalgo fez descansar os seus
principais atletas grande parte do
encontro, já a pensar no decisivo
duelo da Taça Challenge de sábado, dia em que recebe os russos do
Dynamo Victor em jogo da 2.a mão
dos quartos de final da prova europeia, depois do empate (27-27)
na Rússia.
No final, o treinador do Madeira, SAD, Paulo Fidalgo, estava conformado com o desfecho. «A diferença da primeira para a segunda
parte foi que mudei completamente a equipa. Na primeira jogaram os
titulares e na segunda os suplentes», explicou.
No FC Porto, o técnico Lars
Walther mostrou-se agradado com
a postura da equipa. «Na primeira parte estivemos um pouco nervosos. Melhorámos depois do intervalo e conseguimos, por isso,
uma boa vitória.»
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Andebol Seleção prepara-se
para o Europeu em Coimbra
CMC

111 A seleção sénior
masculina de andebol está
de volta a Coimbra para realizar dois jogos oficiais.
Muitos anos depois da presença da seleção nacional
na cidade dos estudantes
(na altura para um torneio
promovido pela RTP), o pavilhão Multidesportos Mário Mexia vai receber duas
partidas, entre Portugal e
a Suíça, (dias 4 e 6 de abril)
que são mais ensaios para a
preparação do playoff.
Os dois jogos e, ainda,
o Torneio de Andebol de
Rua, que se realiza no dia
6, foram ontem apresentados em Coimbra. O jogo
de dia 6, marcado para as
19H30, vai ter transmissão
televisiva na TVI24 e pretende ser um momento de
“encontro” entre a cidade
e a modalidade.
Carlos Cidade destacou,
na apresentação da iniciativa, que do ponto de vista
desportivo, a Câmara de
Coimbra “tem tido uma
preocupação com algumas
modalidades que tiveram
relevo” na cidade e que por
várias vicissitudes várias
perderem esse mesmo relevo. Por isso, e estando o
andebol da Académica a
reerguer-se – possui todos
os escalões de formação e
a equipa sénior disputa a
2.ª Divisão – a autarquia
acolheu com agrado a realização destes dois jogos.
“Abraçámos de imediato
esta possibilidade de realizar em Coimbra estes jogo
importante da Seleção Nacional, não só pelo jogo em
si e pela possibilidade das
pessoas assistirem a um
excelente espetáculo desportivo, mas acima de tudo
também como mola que
possa impulsionar todos
os desportistas mas acima
de tudo aqueles que gostam de Andebol e não têm
tido a possibilidade, em
Coimbra, de ver grandes
espetáculos. E que possa

João Paulo, Carlos Cidade, Augusto Silva e Paulo Pereira

ser impulsionador do crescimento da modalidade”,,
afirmou Carlos Cidade.
Aspiração antiga
que agora se concretiza
“Fazer o jogo em Coimbra, com a nossa seleção
principal, é uma aspiração
antiga, que não se concretizou mais cedo mas que
fazia parte dos nossos sonhos”,, disse Augusto Silva,
vice-presidente da Federação Portuguesa de Andebol. “É uma cidade onde
temos ainda hoje raízes
fortes através duma instituição que é incontornável
na sociedade portuguesa,
quer pela componente
desportiva quer pela social”, afirmou referindo-se
à Académica. Aliás, sobre
a equipa de Coimbra, Augusto Silva foi claro: “é uma
honra, para nós, termos a
Académica como embaixador da nossa modalidade”.
18 convocados
conhecidos em Coimbra
Foi ontem também que o
selecionador deu a conhecer os convocados para este
encontro, e na conferência
também não esqueceu a
Académica e a secção de
andebol. “Espero que a
nossa presença possa dar

destaque
R Jogos realizam-se
entre as seleções de
Portugal e da Suíça,
a 4 e 6 de abril
R Seleção volta a
jogar em Coimbra
vários anos depois
uma ajuda ao vosso projeto. Seria muito importante,
em Coimbra, também existir andebol pouco a pouco
a crescer”, afirmou o técnico Paulo Pereira. Sobre
o playoff com a Sérvia, o
técnico afirmou: “é bom
que estejamos todos conscientes de que a Sérvia, que
vai ter o Obradovic como
treinador, é uma seleção
excelente, presente sempre
nos campeonatos mundiais e da Europa, de forma
sistemática. Para nós eliminar uma seleção como a
Sérvia, não é um milagre,
nós também temos qualidade para isso. É, se calhar,
fruto de um grupo de pessoas que foi trabalhando e
acreditando cada vez mais
que é possível”.

No ano em que a secção
de andebol da Académica
assinala 80 anos de existência, João Paulo, presidente da secção falou em
“grande satisfação” em
chegar seleção nacional a
Coimbra. Para estes dois
dias em que o andebol vai
estar em destaque, há diversas atividades previstas.
João Paulo realçou que as
iniciativas “são dirigidas
principalmente aos jovens,
para que possam experimentar diferentes formas e
diferentes modalidades na
prática do andebol”. Nos
dois dias – 4 e 6 de abril –
as iniciativas decorrem na
Praça Heróis do Ultramar.
Os 18 jogadores que
foram convocados concentram-se no Luso entre
os dias 2 e 6 de abril, e as
duas partidas que Coimbra acolhe têm entrada
gratuita.
Recorde-se que Portugal
vai defrontar a Sérvia no
playoff para o Campeonato do Mundo - Alemanha
/ Dinamarca 2019, com o
primeiro jogo na Sérvia, a
10 de Junho e o segundo
em Portugal, a 14 de junho. O vencedor vai á fase
final do campeonato, em
janeiro do próximo ano.
|Rute Melo
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Estudantes derrotados
pelo SIR 1.º de Maio
Andebol
Balanço

A equipa sénior da Académica
não conseguiu repetir a exibição da jornada anterior, tendo
agora perdido no terreno do
SIR 1.º Maio, por 25-19. Na Marinha Grande, os estudantes
apresentaram uma fraca exibição e com enorme falta de eficácia no capítulo da finalização,
sendo que na primeira parte
apenas marcaram 7 golos.
A Académica tem agora de
alcançar um conjunto de resul-

Iniciados venceram em Ílhavo

tados positivos que ainda lhes
permita sonhar com a permanência na 2.ª Divisão. Segue-se
uma deslocação ao reduto do
Benfica B.
Na formação, a turma de Coimbra viveu uma jornada positiva. Os juvenis alcançaram a
vitória em casa do Feirense, por
28-29. Também os iniciados ganharam fora, diante do Ílhavo,
por esclarecedores 40-25.
Por fim, os veteranos, em
mais um jogo de convívio, venceram na visita ao Ílhavo, por
18-20. |
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Selecção nacional de
andebol joga em Coimbra
Preparação Equipa das “quinas” defronta a congére da Suíça
nos dias 4 e 6 de Abril no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia
CMC

Andebol
Estágio de preparação

Ricardo Ferreira Santos
A selecção nacional de andebol
vai jogar no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, nos dias 4 (quarta-feira,
18h30) e 6 (sexta-feira, 19h30)
de Abril, frente à Suíça. A elite
lusa cumpre uma semana de
estágio no luso e desloca-se à
cidade do Mondego para disputar os dois encontros diante
dos helvéticos que servem de
preparação para o importante
embate contra a Sérvia, na Póvoa de Varzim, em Junho.
«Esta é uma oportunidade
para continuar a crescer. É um
estágio mais curto, mas é para
fortalecer o modelo de jogo da
nossa selecção numa altura em
que os atletas estão mais sobrecarregados nos seus clubes
que entram agora nas fases decisivas», disse Paulo Pereira.
O seleccionador nacional garante que são «dois jogos para
vencer» apesar de serem amigáveis e no complemento do
que foi dito por Augusto Silva,
vice-presidente da Federação
Portuguesa de Andebol, que
considerou que o apuramento
para o mundial como «a cereja
no topo do bolo» no actual momento da modalidade, Paulo
Pereira disse que «eliminar a Polónia foi extraordinário» pelo

Apresentação esteve a cargo de João Paulo, Carlos Cidade, Augusto Silva e Paulo Pereira

que esta selecção merece «não
é colocar a cereja no topo, mas
sim comer um bolo de cereja
diante da Sérvia». «Têm uma selecção muito forte, mas eliminálos não é um milagre, mas sim
será fruto de um grupo de pessoas que acredita muito e contamos com a energia positiva
de todos», frisou o treinador.
Uma «cidade mítica» e que já
viveu «momentos gloriosos»
no andebol. As palavras são de
Augusto Silva revelou que trazer a selecção nacional principal a Coimbra «era um sonho
antigo». O vice-presidente da
FPA elogiou ainda o «trabalho
fantástico» que a Académica
tem feito para reerguer o andebol e enalteceu o facto de as vá-

rias selecções estarem nas fases
finais das principais provas.
Andebol de rua anima
«É uma grande satisfação
receber a selecção em Coimbra e logo num ano em que a
Secção de Andebol comemora 80 anos», enalteceu João
Paulo. O presidente da Secção
de Andebol academista destacou as iniciativas paralelas
aos jogos e que se destinam
aos mais jovens.
Dia 6 há um torneio de andebol de rua na Praça Heróis do
Ultramar, a partir das 16h00 e
entre os prémios estão bilhetes
para o Portugal-Sérvia, na Póvoa de Varzim. Dia 4 decorrem
várias actividades nas quais es-

tarão jogadores da equipa das
quinas. «Estamos a mobilizar
ainda as equipas dos distritos
vizinhos para virem apoiar a
selecção e formarmos o oitavo
jogador», frisou João Paulo.
Carlos Cidade garante que o
município «abraçou de imediato a possibilidade dos jogos
se realizaram em Coimbra». O
vereador do Desporto acredita
que será «um excelente espectáculo desportivo» e deseja que
seja mais um «impulsionador
do crescimento da modalidade». O autarca destacou a preocupação da autarquia «com
modalidades que tiveram relevo em Coimbra e que em determinado momento tiveram
algumas vicissitudes».|
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LÃ FORA ALEOS É
CAMPEÃO ESPAMIOL
Alexis Borges marcou um
golo no Cuenca-Barcelona
(27-30), com o triunfo a
permitir aos catalões festejar
já o título espanhol, uma
novidade para o pivô lusocubano. Ainda na Liga
Asobal, Jorge Silva, tal como
Alexis chamado à Seleção,
fez cinco golos e empatou no
Irun-Granollers, a 27-27,
e Filipe Mota (1 golo) perdeu
no La Rioja-Anaitasuna (3428). Wilson Davyes ganhou
no francês Dunkerke-Saran
(28-22) e, na Suiça, Pedro
Spínola (4) perdeu no
Kriens-Bem (21-18).
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ANDEBOL PC Porto, que perdeu pontos no arranque da fase final do
campeonato, triunfou num pavilhão onde já tinha sido surpreendido

FOI HORA DE REAGIR
11111DIERDMID
PC PORTO

18
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Arbltrow Dsnial Martins e Roberto
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Papiffordods 4
•
11141411ellnii

A fase finai,
Que é
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por dez
Jornadas,
sofre
interrupção
após a
segunda
ronda para
os compromissos da
Seleção
Nacional,
que entra
em estágio
na segundafeira, no
Luso

olcgoaranculnho 6
Artt,nlo Areia
-3
Vkbx itunira
~ha 2
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~lei •

r-d
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in~
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Tri~:
Paulo Migo
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Aolneme141141
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3
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••• O FC Porto venceu na
Madeira, depois de se ter estreado na fase final do campeonato com um empate em
Avanca. No Funchal, os dragões andaram sempre na frente, com a equipada casa a tentar ditarum ritmo pausado na
primeira parte, conseguindo
equilibrar o jogo, que foi empatado para intervalo (11-11).
Na segunda parte, os insulares, com uma defesa avançada, procuraram desestabilí lar
a circulação de bola do adversário, mas este superou todos
os obstáculos, impondo ainda

Victor Iturriza escapa a João Gomes e remata aos seis metros
muitas dificuldades à primeira linha anfitriã, que se foi
desgastando. No FC Porto,
Iturriza e Salina foram determinantes no 6:0 defensivo,
proporcionando saídas rápidas para o ataque, com Rui
Silva a liderar e com os extremos (Branquinho e Areia) a
revelarem eficácia.
Os homens de Lars Walther,
que tinham perdido coma formação madeirense na primeiravolta da primeirafase, reagiram ao mau arranque em

Avanca, enquanto o Madeira
SAD somou a segunda derrota
na fase final, depois da passagem pela Luz. Aequipa de Paulo Fidalgo segue agora para a
segunda mão dos quartos de final da Taça Challenge, que se
disputa, no Funchal, já neste
sábado (17h00) com os russos
do Dynamo-Victor, depois de
ter empatado a 27 golos na deslocação a Stavropol. O emblema insularprocura suceder ao
Sporting, detentor do troféu
na última época.

AFIGURA

R 'SN

• cezitral marcou

e •deu
a marcar
•,_ - •
•

Rui Silva fui to» central valioso na passagem pela Madri' a.
No jogo coletivo do FC Porto, em que J defesa se revelou
crucial, o meia distãnc ia mostrou uma lei t ura de jogo ac ima
da média e soinou-lhe cinco golos. Sendo dos mais
utilizados por Lars Walther. jogou e fez jogar, ganhando
posição e assistéric ias que, sobre tudo na segunda parte.
fizeram p FC Porto disparar (sofreu sete golos e marcou 18).
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Lusos atentos à Sérvia de Obradovic
Nos dias 4 e 6 de
abril, a Seleção

via (10 e 14 de junho), última
fase de acesso ao Mundial, que
se disputa na Alemanha e Dinamarca, em janeiro de 2019.
Suíça. Prepara play"A Sérvia, que vai ter o Obraoff para o Mundial
dovic como treinador [heptacampeão pelo FC Porto], é
••• PauloJorge Pereira, sele- uma seleção excelente, precionadornacional,chamoul8 sente nos Mundiais e Eurojogadores para o estágio do peus de forma sistemática.
Luso (2 a 6 de abril) e para os EliminaraSérvianãoéummidois jogos com a Suíça (dia 4, lagre, nóstambémtemos quaàs 18h 30, e dia 6, às 19h30, no lidade. Será, se calhar, fruto de
Pavilhão Dr. Mário Mexia, em um grupo que foi trabalhando
Coimbra).Trata-se da prepara- e acreditando cada vez mais",
ção para o play-off com a Sér- afirmou o treinador.

CONVOCADOS
GR FC Parto
Alfredo Quintana
GR Bonfim
Hugo Figueira
GR ABC
Humberto Gomes
PE. FC Porto
Diogo Branquinho
PE
Sérgio Barras
PO Sporting
Pedro Portela
PD NI;
Carlos Martins
C Fé Porío
Rui Silva
bilwril ~as
C FCParle
Wilson Danes
C/LE Dtinguirque(França
TiapoRoetza
PV Sporting
Dermaro Salina
PV FC Porto
Ideais Borges
PV Barcelona (Espanha)
Gilberto Duarte
LE Whga Plock (Polónia)
Akicandre Cavak:aind
LE ~fica
JoãoPerraa
1D Vdetrar (Alemanha)
Jorge Mini
LD Granollers (Espanha)
Fábio Megall~
LD Chartn5 ranç
Tr:
Pa
do»
mentiu**
GR (guarda.redes); PE (Ponta-Q`A.er da ); PO ( rx,^t."1"");
C (central): PV (ph.A5): LE (lateral e-,quer do): LO (laterdtd Irelto)

ribilarlierai~

Paulo Jorge Pereira não teme os sérvios
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Andebol 1.a Divisão Nacional

Dragão impõe-se
na Madeira
► O F. C. Porto vingou. ontem, a derrota na primeira
fase ao impor-se, no Funchal, ao Madeira SAD, por
29-18, em jogo antecipado
da segunda jornada do Grupo A da segunda fase da I.'
Divisão Nacional de andebol. Com este resultado, os
dragões ascendem. à condição, ao segundo lugar, com
os mesmos pontos do líder
Sporting.
Os azuis e brancos entraram melhor no jogo e controlaram o marcador até aos
11-8. A partir dai, os insulares reagiram, conseguiram
recuperar da desvantagem
e empataram (11-11) antes
de ir para o intervalo.
Na segunda parte, os primeiros minutos ainda foram de algum equilíbrio,
mas, aos poucos, os portistas lograram ganhar ascendente sobre os madeirenses, pressionaram no ataque e foram mais certeiros
na finalização, o que lhes

permitiu ir aumentando
cada vez mais a vantagem
até ao final.
ROSANA SILVA
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PARA TESTES COM SUIÇA

Selecionador
chama 18 atletas
Eli O selecionador nacional
Paulo Pereira convocou 18 atletas para os particulares com a
Suíça (4 e 6 de abril) em Coimbra, tendo em vista o playoff de
acesso ao Mundial'2019 com a
Sérvia, em junho. Guarda-redes: Alfredo Quintana, Hugo
Figueira e Humberto Gomes;
Centrais: Rui Silva, Miguel
Martins e Wilson Davyes; Laterais: Gilberto Duarte, Alexandre Cavalcanti, João Ferraz,
Jorge Silva e Fábio Magalhães;
Pontas: Diogo Branquinho,
Sérgio Barros, Pedro Portela e
Carlos Martins; Pivôs: Tiago
Rocha, Daymaro Salina eAlexis
Borges. "Para nós, eliminar
wnaseleção como a Sérvia não
é um milagre", disse o selecionador Paulo Pereira. o
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N
DRAGAO DEMOLIDOR
APÓS O INTERVALO
AN DEBO

FC Porto foi empatado
para o descanso mas
regressou às vitórias
com uma 2.a parte de luxo

GRUPOA
2.• jornada
MADEIRA SA0 18-29
ABC

18 29

Sábado

AVANCA

P 1 V Et) cm-Gs

SPORTING 41 1 1 0 0 34-22
IP FC PORTO 41 2 1 1 0 5241
1110 BENFICA
39 1 1 O O 27-22
33. 1 O O 1 22-34
ABC
32 1 O 1 O 23-23
4011 AVANCA
MADEIRA SILD30 2 O O 2 40-56
Próxima jornada: o de abril

MADEIRA SA D FC PORTO
Paulo Fidalgo O <>Lars Walther
o' t

FC PORTO

BENFICA Amanha SPORTING

GLSEXC

L. CARVALHO e O O A. QUINTANA .0 O
HUGO LIMA
O O V. ITURRIZA
5 1
GONÇALO VIEIRA O O 1. SEMEDO
1 O
BRUNO MOREIRA° O N. SPEUC
OO
JOÃO MARTINS 1 O Y MORALES
OO
DIOGO GOMES 2 O M MARTINS
2 1
DANIEL SANTOS 1 O A. HERNÁNDEZ 4 O

SPORTINGMADEIRA SAD, FC PORTO-ABC E AVANCA.
BENfICA

G. CAPDEVILLE 41100 O H LAURENTIN0.0 O
1. FERNANDES O O RUI SILVA
5 O
J MIRANDA
1 O D SALINA
O 1
EllEDY SEMEDO 3 O 1. CARRILLO
OO
JOÃO GOMES 3 O D. BRANQUINHO 6 O
JOÃO PINTO
3 O A. AREIA
6 O
O NEKRUSHETS 4 O ANDRE GOMES O O
MIGUEL ALVES O O
A. SPENDE
OO

AO INTERVALO: 11 11
LOCAL: Pavilhão do Funchal, na Madeira
ÁRBITROS: Daniel Martins e Roberto Martins
DIOGO JESUS

611Quando ao intervalo o resultado naMadeira registava um empate (11-11), poucos acreditariam que
o FC Porto chegaria ao fim com
uma vitória categórica por... 11 golos de diferença! Mas foi mesmo
isso que aconteceu no Pavilhão do
Funchal, como Madeira SAD a não
resistir à segunda parte de luxo da
formação que viajou da Invicta.
Depois de ter iniciado esta segunda e decisiva fase do campeonatocomum dececionante empate com o Avanca, o FC Porto estava obrigado a ganhar na Madeira
para continuar a sonhar com o título. Os pupilos de Lars Walther

entraram bem e rapidamente se
colocaram nafrente do marcador,
chegando a liderar por três golos
(S-8). Contudo, uma interessante
recuperação do conjunto que está
a meio de uma eliminatória europeia como Dynamo -Victor (Taça
Chailenge) reagiu bem e chegou
ao empate.
Mas o desgaste físico dos madeirenses viria a fazer -se sentir em
demasia no segundo tempo, onde
só concretizaram por sete vezes.
Quem se mostrou forte foi o FC
Porto, que não tirou o pé do acelerador e, depois de ter estado aperder (12-11), deu início à reviravolta que só terminou com uma vitória bem robusta por 29-18.

A nível individual, Diogo Branquinho e António Areia foram os
jogadores mais eficazes, com seis
golos cada. Realce ainda para a
utilização de André Gomes, que
continua a ganhar ritmo após a lesão grave. Do lado da equipa da
casa, o principal destaque foi
Oleksandr Nekrushets, que contribuiu com quatro tiros certeiros
para a equipa de Paulo Fidalgo.
Pressão para os rivais •
Com este triunfo, o FC Porto ultrapassa o Benfica e sobe (à condição) ao 29 posto, em igualdade
pontual. com o líder Sporting.
Amanhã, os leões medem forças
com as águias na Luz. o
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PAULO
FONSECA
OURO: Os bons desempenhos do Shakhtar, na
liga ucraniana e na Champions, parecem
ter convencido defillitivamente o Everton,
clube inglês que deseja o técnico português
para a próxima temporada.[pág. 141

29-03-2018

NAKAHMA
PRATA Feliz pela estreia
na seleção japonesa, e
logo com um golo, o avançado do Olhanense
não quer parar por aqui e assumiu claramente que, agora. o objetivo passa por estar
nos eleitos para o Mundiar2o18.[pág. ao]
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LARS
WALTHER
BRONZE: O FC Porto
!J voltou às vitórias no andebol. impondo-se no reduto do Madeira
SAD. A equipa de Lars Walther aumenta.
assim, a pressão sobre Sporting e Benfica,
antes do dérbi de amanhã. [pág. 31:]

FABIO
CAPELLO
LATA A experiência do
técnico italiano ao comando dos chineses do Jiangsu Suning acabou de forma prematura, como treinador
de 71 anos a ser demitido após duas derrotas
seguidas no campeonato.[pág. 231
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