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ANDEBOL 
Fuchse apurado da EHF 
O Fuchse Berlim juntou-se a 
o FC Porto, aos dinamarqueses do 
Holstebro e aos alemães do Kiel na 
final four da Taça EHF. Os alemães, 
que venceram a edição de 2018, 
bateram, ontem, o Hannover-
-Burgdorf por 30-28, na 2.a mão 
dos quartos, repetindo o triunfo da 
1,a (34-26), A final four será a 17 e 18 
de maio, em Kiel (Alemanha). 
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FC Porto na final-four 
da Taça EHF pela 
primeira vez 

AN DEBOL O FC Porto apurou-se 
no sábado para as meias-finais 
da Taça EHF de andebol, após 
vencer em casa o Saint-Raphael, 
finalista vencido em 2018, por 
34-29, na segunda mão dos quar-
tos-de-final. Este é um feito his-
tórico já que nunca uma equi-
pa portuguesa havia chegado a 
esta fase desde que, em 2012/13, 
a prova passou a ser disputada 
com sistema de grupos e em final 
concentrada. Mais: em toda a 
história da competição, o ABC 
foi a única equipa portuguesa a 
chegar a esta fase, caindo na 
final, em 1999/2000, ante os ale-
mães do Magdeburgo. A final-
four está agendada para Kiel 
(Alemanha), a 17 e 18 de maio. 
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Adeptos, amigos e familiares esperavam jogadores e equipa técnica à chegada ao aeroporto. 

Madeira SAD recebido em festa 
Al\ DEBOL 

Marco Milho 
mmitho@jm-madeira.pt 

A
equipa do Madeira SAD, que 
assegurou este sábado a his-
tórica presença na final da 
Taça Challenge, foi recebida 
em festa, ontem à noite, no 

Aeroporto Internacional da Madei-

 

ra-Cristiano Ronaldo. 

Mais de uma dezena de pessoas 
esperavam a equipa, entre adeptos. 
familiares e amigos, para congratu-
larem os jogadores. 

O apoio foi registado pelos joga-
dores, como fez questão de frisar 
Valter Soares. 

"Estamos muito contentes com 
esta receção dos adeptos, é muito 
bonito, muito bom", disse o pivô ao 
JM. "Temos a sorte de ter adeptos 
assim tão próximos de nós, mas tam-
bém merecemos com o trabalho  

todo que temos tido. Agora queremos 
continuar e chegar o mais longe pos-
sível, que é trazer o 'caneco' para 
casa." 

O treinador, Paulo Fidalgo, também 
notou com agrado a receção que es-
perava a equipa. 

"É um momento brilhante para o 
andebol da Madeira", afirmou. "Exis-
tem várias páginas de sucesso ao 
longo dos anos, e esta é mais uma, 
num contexto europeu, que é inédi-
to." 

Fidalgo agradeceu o apoio do Go-
verno Regional, e também do presi-
dente, Carlos Pereira, que considerou 
essencial para o feito alcançado. 

No entanto, o técnico dos madei-
renses mostrou-se ciente das difi-
culdades que esperam o Madeira 
SAD. "Estou muito feliz, mas já sei 
que daqui para a frente será tudo 
muito mais difícil", apontou. "Será 
um jogo dificílimo. O CSM Bucareste 
é uma equipa de topo na Roménia, 
com um orçamento elevadíssimo,  

constituída por muitos atletas inter-
nacionais, e o Paulo Pereira é um 
dos grandes treinadores portugueses. 
Tudo isto significa que temos uma 
dificuldade gritante pela frente, mas 
vamos tentar fazer o nosso papel", 
assegurou o treinador, que admitiu 
que o mês de maio será "sufocante". 

"Vamos dar sempre o nosso me-
lhor, e possivelmente vamos ter de 
fazer alguma gestão entre o cam-
peonato, a taça, e a competição eu-
ropeia, mas vamos lutar", concluiu. 
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Feito do 
Madeira SAD 
celebrado 
por dezenas 
no aeroporto 
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:-WIJR0 IODO ISTO 
É MUITO BOM" 
"Tudo isto é muito bom para 
oandebol português e para a 
seleção", disse Magnus 
Andersson, lembrando que 
há uma geração de muito 
jovens jogadores com 
bastante valor: "Temos uma 
excelente geração, com 
atletas como o Diogo Silva, o 
Rúben [Ribeiro], o Leo 
[Leonel Fernandes], o André 
Gomes, eles são o futuro. 
Depois há ainda o Miguel 
[Martins], o Rui [Silva], acho 
que Portugal está a trabalhar 
muito bem e até pode fazer 
um bom resultado no 
Europeu." —R.G. 

JOGOS 

São 29 de campeonato,14 
de EHF etrês de Taça de 
Portugal, totalizando os 46 
Jogos que o FC Porto já fez 
esta época. Resultaram em 
41vitórias, um empate e 
quatro derrotas. 
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Magnus Andersson diz adorar o FC Porto e irá festejar os 53 anos liderando a equipa na meia-final da Taça EHF 

ANDEBOL Magnus Andersson levou o FC Porto à final-focar da Taça EHF 
e deixou elogios aos jogadores, que diz terem "vontade de crescer" 

"ESTOU MUITO FELIZ 
POR ESTES RAPAZES" 

FC PORTO 
JOGARÁ A 

FINAL-FOUR, A 17 E 18 
DE MAIO, COM 

HOLSTEBRO 
(DINAMARCA) E OS 

ALEMÃES KIEL 
(EQUIPA DA CASA) E 

FUCHSE BERLIM 

1‘ 
"O FC Porto 
é uni clube 
fantástico" 

Treinador sueco de sz anos 
já tem duas Taças EM' no 
currículo, pelo Gõppingen, 
da Alemanha, e vai para a 
terceira final-four da 
carreira, agora com o FC 
Porto. Garante que irá a 
Kiel para ganhar 

RUI GUIMARÃES 

••• Magnus Andersson, se-
nhor de um currículo fantás-
tico como jogador, mas tam-
bém já como treinador, tendo 
ganho, entre outros títulos, 
duas Taças EHF (2015/16 e 
2016/17, pelo Gõppingen, da 
Alemanha), está de novo na 
disputa da segunda mais im-
portante competição euro-
peia de clubes de andebol. 
"Merecemos estar nesta final-
four. Derrotamos a principal 
equipa da Roménia, batemos 
equipas de Espanha e Dina-
marca, que são países de topo  

na modalidade, e claro que 
houve uma mudança para nós 
quando vencemos o Magde-
burgo", recordou o técnico do 
FC Porto, cuja ambição vai 
além do facto de estar na deci-
são daTaça EHF, em Kiel (Ale-
manha), nos dias 17 e 18 de 
maio. 

"Continuarão a ser muitos 
jogos, muitas viagens, mas sa-
bíamos disto antes. A verdade 
é que é fantástico ter a oportu-
nidade de ganhar três títulos", 
admitiu o sueco, mostrando-
se verdadeiramente convicto 
de que é possível vencer a 
"EHF": "Claro que é! Se não se 
sonhar não se ganha nada e se 
não acharmos que podemos 
ganhar não vale a pena irmos 
à final-four. Claro que temos 
respeito, sabemos muito bem 
ovalordasoutras equipas, mas 
temos de pensar desta for-
ma." 

Dizendo-se"muitoorgulho-
so por fazer parte desta equi-
pa", MagnusAndersson, de 52 
anos (festejará 53 al7 de maio, 
dia da meia-final em Kiel), co-
loca o foco nos jogadores. "Es-
tou muito feliz por estar aqui, 
por trabalhar com este grupo 
e por estes rapazes. É que eles 

"Muita gente está a 
olhar para Portugal. 
O Sporting esteve 
muito bem na 
Champions, nós 
bem aqui, o Madeira 
SAD na Challenge..." 
Magnus Andersson 
Treinador do FC Porto 

são mesmo bons rapazes, 
sabe? E querem algo mais do 
que andebol, não estão apenas 
contentes por isto que conse-
guimos, eles querem daropas-
so seguinte", justificou, divi-
dindo os louros do momento 
histórico por todo o grupo. 
"Fizemos isto juntos, não fui 
eu, foi oMartingo, foi oTelmo, 
foi todo o staff", acentuou o 
nórdico, que aproveitou para 
lembrar que o compromisso 
tem de se manter, para não 
correr o risco de falhar as con-
quistas:"Estamosmuitoorgu-
lhosos, mas temos de conti-
nuar a ter o foco na competi-
ção. Eu sei que é mesmo abor-
recido dizer isto, mas a verda-
de é que ainda não ganhámos 
nada. Vamos àfinal-four, claro 
que é bom, mas se ficarmos sa-
tisfeitos só com isso vamos 
perder o primeiro jogo, não 
importa contra que equipa." 

"Assinei por mais três anos 
porque gosto de fazer parte 
do FC Porto, adoro o clube, 
adoro a cidade e as pessoas. 
O FC Porto é um clube 
fantástico", assumiu o 
técnico dos azuis e brancos, 
para quem os 2225 adeptos 
presentes no Dragão Caixa, 
anteontem, foram decisivos 
para a vitória sobre os 
franceses do Saint Raphael e 
para o respetivo apuramen-
to para a final-four da Taça 
EHF. "Jogamos com oito 
jogadores... Este apoio é tão 
importante, é tão divertido 
jogar assim. Eu percebo que 
este é um clube de futebol, 
mas espero que as pessoas 
estejam orgulhosas do que 
estamos a fazer", disse o 
treinador sueco. 

"Fizemos história? 
Sim, estavam a 
dizer-me isso e é 
claro que fico 
muito orgulhoso 
por fazer parte 
desta equipa" 
Magnus Andersson 
Treinador do FC Porto 
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