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Liga dos Campeões de Andebol
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O Sporting perdeu a 1ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de Andebol. O jogo foi em
Lisboa com os húngaros do Veszprém.
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ANDEBOL - TAÇA EHF - GR. C/5.' JOR. 

Pabellon Polideportivo el Sargal, 
em Espanha 

CUENCA • FC PORTO 

10 INTERVALO 16 
Leonel Marciel (GR) Thomas Bauer (GR)  
Kilian Ramirez (GR) A. Quintana (GR)  
Leonardo Dutra Victor Iturriza 
Martin Doldan (1) Leandro Semedo 
Natan Suárez (2) Yoan Balázquez (6)  
David Mendonza Miguel Martins (3)  
S. Baronetto (2) Djibril M"Bengue (4) 
Hugo López (2) A, Hernández (4) 
Lucas Moscariello Rui Silva  
Thiago Ponciano (6) Daymaro Salina (1)  
Adrian Nolasco (1) Miguel Pinto 
Oscar Rio (4) ___ Alexis Borges (2) 
K. Eskericic (4) D. Branquinho (2)  
Sergio López (4) António Areia  
Angel Montoro Miguel Alves (5) 
Alejandro Taravilla F. Magalhães (2)  

RAFA HERNANDLI MAGNUS ANDERSSON 

ÁRBITROS 
Georgi Doychinov e Yulian Goretsov (Bul)  

Líder, invicto 
e nos quartos 
4 FC Porto já tinha garan-
tido apuramento na Taça 
EHF; vitórias nos 5 jogos 

O FC Porto defrontou o Cuenca, 
em Espanha, já com o 
apuramento para os quartos de 
final da Taça EHF garantido —
devido ao triunfo do Holstebro 
frente ao Constanta, na véspera 
— e reforçou a posição de líder do 
Grupo C com novo triunfo (29-
-26), o quinto em igual número 
de jogos nesta fase. Os dragões 
entraram bem e construíram uma 
vantagem de 7-1 nos 14 minutos 
iniciais. Thomas Bauer ajudou na 
baliza e o FC Porto manteve-se 
na frente ao intervalo (16-10),  

com os espanhóis a melhorarem 
após o descanso. Conseguiram 
reduzir a diferença para três golos 
(17-14), mas os dragões voltaram 
a acelerar até ao triunfo, com 
Yoan Balásquez a contribuir com 
6 golos. A fase de grupos termina 
sábado, com os dragões a 
receberem o Constanta, que luta 
pela outra vaga nos quartos com 
o Holstebro, 
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4 O segundo melhor marcador do 
Sporting na partida esteve inspirado e 
endiabrado na segunda parte. O pivot 
é uma das figuras da equipa ao arras-
tar o sistema defensivo do Veszprém 
para colocar a equipa a salvo das ten-
tativas de empate. 

AI FXANDRE PONA/ASF 

Num pavilhão repleto, Valentin Ghionea, melhor marcador dos leões, eleva-se para marcar mais um golo para os leões 

modali®abola.pt 

MAIS DESPORTO 

ANDEBOL — LIGA DOS CAMPEÕES - 1/8 FINAL 

Pavilhão João Rocha, em Lisboa 

SPORTING VESZPRÉM 

I.   28   
15 INTERVALO 14 

Aljosa Cudic (GR) Arpad Sterbik (GR) 
Manuel Gaspar (GR) Roland Mikler (GR)  
Pedro Valdés  (3) Dejan Manaskov (2)  
Edmilson Araújo  (3) Momir Ilic  (3)  

Bosko Bjelanovic Dragan Gajic (1)  
Cláudio Pedroso (2) Andreas Nilsson (2)  
Carlos Ruesga Laszlo  Nagy (5) 
Frankis Carol (3) Gasper Marguc (1) 
Pedro Solha Manuel Strlek (3)  
Tiago Rocha Mirsad Terzic  
Carlos Carneiro (1) Blaz Blagotinsek  (1) 

Fábio Chiuffa (2) Petar Nenadic (9)  
Valentin Ghionea (7) Kentin Mahe (1)  
Ivan Nikcevic (2) Lev Szuharev  
Luís Frade (5) Borut Mackovsek  

Mate Lekai  (2) 

HUGO CANELA 

ÁRBIT:Rú5 
lonas Eliasson e Anton Palsson (Islândia) 

ANDEBOL 

Por 

GABRIELA MELO 

ODOS os caminhos em tor-
no do complexo de Alvaia-
de desembocaram no Pa-
vilhão João Rocha, onde 
recordistas 2903 espetado- 

res viram o Sporting bater -se com o 
húngaro Telekom Veszprém, fina-
lista da Liga dos Campeões de 2015 
e 2016, em partida da primeira mão 
dos oitavos de final deste troféu, per-
dida nos últimos oito minutos por 
curtos 28-30. 

Pareceu domingo de bola nos pés, 
com sportinguistas de cachecóis 
amontoados à entrada do pavilhão, 
à espera de entrar com o jogo pres-
tes a iniciar-se. 

Abundaram motivos para a in-
tensa celebração nas bancadas por-
que o Sporting entrou a ganhar pe-
rante um Veszprém superior em 
termos físicos, treinado por antigo jo-
gador portista, o espanhol David Ca-
mara. Os campeões nacionais «se-
guiram o plano» , segundo Hugo 
Canela, garantindo vantagem de dois 
a três golos a condicionar o Veszprém  

até aos últimos minutos. O empate 
aconteceu em vários momentos da 
partida (6-6, 10-10, 14-14), mas o 
Sporting logrou estar sempre um 
golo à frente e manter o embalo, be-
neficiando da corajosa retaguarda 
de Aljosa Cudic, substituído por Ma-
nuel Gaspar nos livres. 

Dois golos de baliza aberta do fi-
nalista de 2015 e 2016, quando o 
Sporting sentava o guarda-redes 
para atacar com mais soluções, per-
mitiram o último empate (24-24), 
que o «muito experiente» Veszprém 
aproveitou para vencer. Na reta final,  

«cansaço e falta de foco» do Spor-
ting no ataque deram a machadada 
final. Mas o campeão nacional «che-
gou aqui sonhar e ainda acredita». 
O Sporting utiliza o mesmo sistema 
defensivo de 6-0. «Tinha curiosi-
dade em avaliar se o nosso andebol 
aguenta uma equipa destas. Quan-
do comecei como treinador, toda a 
gente me dizia 'a tua equipa só de-
fende em 6- O, e será comida na 
Champions' . Mas é um 6-0 com cu-
banos, fantásticos, e outras pessoas 
ali ao lado. Pelos vistos, funciona 
com equipas grandes», concluiu. 

COMPETIÇÃO 

Ditados de final =:> 1.a mão 

Sporting—Telekom Veszprém 30-28 
Orlen Wisia Plock—Pick Szeged 20-22 
PPD Zagreb—HC Vardar 18-27 
M. Brest—Flensburg—Handewitt 28-30 
Motor Zaporozhye-Vive Kielce 33-33 
Neckar Liiwen-HBC Nantes 34-32 

Têm a palavra 

SABOR AGRIDOCE 

Pena perdermos por detalhes 
no final. O Veszprém está nestas 
lides há 20 anos e aproveitou os 
nossos erros. Tivemos bons 
momentos de andebol, muito 
intensos na defesa, parando 
jogadores que podem resolver os 
problemas individualmente. Os meus 
jogadores são uns guerreiros 

HUGO CANELA 
Treinador do sporting 

MUITAS DIFICULDADES 

4( Quero felicitar o Hugo [Canela] 
pelo bom trabalho no Sporting. 
Entrámos mal no jogo e o resto 
complicou-se. Podíamos ter rodado 
mais mas a partida tornou-se tão 
difícil que se revelou impossível. Mas 
isto é apenas a primeira parte. 
Queremos ganhar os dois jogos 

DAVID CAMARA 
Treinador do veszprém 

DAVID CAMARA 

Sporting continua a sonhar 
Campeão nacional perdeu com o prestigiado Veszprém na primeira mão dos oitavos de final 

Apuramento para a próxima fase em aberto Afluência recorde ao Pavilhão João Rocha 
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MADEIRA, SAD • DICKEN 

27 
15 INTERVALO 9 

G Capdeville (GR) P. Roslander (GR)  
Pedro Silva (GR) Kim Davidson (GR)  
Luís Carvalho (GR) Mikael Makela (GR) 

Valter Soares (1) Benny Broman (1) 

João Martins (1) Teemu Hertola  
Ulisses Ribeiro (5) Filio Soderlund (4)  
Lourenço Silva J. Gripenberg (1) 
Daniel  Santos (3) Jukka Kamula 

Bruno Landim (1) Felix Nilsson  
Elias António (2) Joacim Broman (2)  
Ruben Sousa (3) Oskar Monnberg 

João Miranda Anton Remy (2) 
Elledy Semedo (4) Max Granlund (9)  
Pedro Peneda (3) G. Montonen (3)  
F. Pereira (5) Robin Granlund 

T. Stankevicius (5)   

PAULO FIDALGO BJORN MONNBERG 

ÁRBITRos 

Ruud Geraets e Paul Geraets (Hol) 

HÉLDER SANTOS 
ANDEBOL — TAÇA CHALLENGE — 1/ 4 MÃO 

Pavilhão Gimnodesportivo do Funchal, 

na Madeira 
Vantagem 
mínima 
4 Madeirenses decidem 
qualificação no próximo 
sábado, na Finlândia 

O golo marcado por Daniel 
Santos a cinco segundos do final 
deu o triunfo por 28-27 ao 
Madeira, SAD, na la mão dos 
quartos de final da Taça 
Challenge. Uma vantagem curta, 
com a qual os madeirenses 
chegarão à Finlândia, para a 2.a 
mão, no próximo sábado, frente 
ao Dicken. Ontem, a equipa da 
casa esteve melhor na 1.a parte, 
com ajuda do guardião Gustavo 
Capdeville, chegando ao 
descanso com 6 golos de 
vantagem, Mas, na 2.a parte, o 

Daniel Santos decidiu o jogo 

Dicken conseguiu recuperar —
Max Granlund marcou 8 dos seus 
9 golos nesta fase — e chegar ao 
empate com um minuto para 
jogar no Funchal. Valeu Daniel 
Santos para o desfazer. 
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ANDEBOL 

DRAGÕES GANHAM 
O FC Porto derrotou 
(fora) o Cuenca, por 29-
26, no Gnipo C da Taça 
£1-1F em andebol. Os 
dragões já tinham ga-
rantido o apuramento 
para os quartos de final. 
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ANDEBOL - LIGA DOS CAMPEÕES 

SPORTING PERDE FRENTE AO TELEKOM 
O Sporting perdeu em casa frente aos húngaros do 
Telekom Veszprem (28-30), na primeira mão dos 
oitavos de final da Liga dos Campeões. O segundo 
jogo está agendado para 30 de março. 
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ANDEBOL

Leões perdem
frente a colosso
OSporting perdeu ontem frente ao
Veszprém, por30-28, no encontro
da primeiramãodos oitavos de
final da Liga dosCampeões de
andebol, emqueos leões estive-
ramporcima durante grande parte
do tempo.mas cederamno final.
A segundamãoestámarcada para
dia 30, às 16h30, naHungria.
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andebol:

Sporting derrotado 
na Liga dos Campeões

A 
equipa de andebol 

do Sporting perdeu 

ontem com os hún-

garos do Veszprém 

HC, por 30-28, em jogo da 

primeira mão dos oitavos 

de final da Liga dos Cam-

peões, disputado no Pavi-

lhão João Rocha.

O Sporting, a primeira 

equipa portuguesa a che-

gar aos ‘oitavos’ no novo 

formato da maior compe-

tição de clubes de ande-

bol – o ABC de Braga foi 

finalista vencido no ante-

rior modelo –, vencia ao 

intervalo por 15-14.

Os ‘leões’ deslocam-se 

à Hungria para defrontar 

o Veszprém HC, na segun-

da mão desta eliminató-

ria, em jogo agendado pa-

ra 30 de março.

Página 8



A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 46

  Cores: Cor

  Área: 5,51 x 7,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79684917 25-03-2019

Sporting perde na 
receção ao Veszprem 

ANDEBOL O Sporting foi ontem 
derrotado (28-30) na receção aos 
húngaros do Veszprem, em jogo 
da primeira mão dos oitavos-de-
final da Liga dos Campeões de 
andebol. A segunda mão está 
agendada para o próximo domin-
go, em Veszprem, onde os coman-
dados de Hugo Canela estão obri-
gados a ganhar para continua-
rem a fazer história na prova. 
Recorde-se que o Sporting se tor-
nou a primeira equipa portugue-
sa a chegar aos oitavos no novo 
formato da prova. 
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Jogadoras Sub-17 da Bartolomeu 

defrontram Seleção de Espanha 

A
seleção nacional de andebol 
sub-17, que contou com duas 
atletas madeirenses, perdeu 

ontem com a sua homóloga de 
Espanha, por 22-17, no segundo 
e último jogo amigável, disputado 
em Béjar. 

Novamente no Pavilhão Mu- 
nicipal dos Desportos, em Béjar, 
a partida começou equilibrada 
e, apesar da Espanha se ter adian- 
tado no marcador, ainda durante 
a primeira parte, o conjunto luso 
continuou a discutir o resultado 
mas foi para o intervalo a perder 
10-8. Na segunda parte, Portugal 
procurou sempre a recuperação,  

mas com algumas falhas, no- 
meadamente a nível ofensivo, as 
Sub-17 de Portugal não conse- 
guiram evitar nova derrota, por 
22-17. 

Margarida Morais e Francisca 
Henriques, jogadoras da Barto- 
lomeu Perestrelo, foram convo- 
cadas aos trabalhos de seleção 
que, recorde-se, esteve preparar 
a sua participação no Campeo- 
nato da Europa da categoria, que 
se realizará em agosto, na Eslo- 
vénia. Ambas as atletas atuaram 
na partida, tendo Margarida Mo- 
rais assinado um dos tentos da 
seleção portuguesa. 
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MADEIRA SAD 
DICKEN 

 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO FUNCHAL 

ÁRBITROS: R. GERAETS/P, GERAETS (HOLANDA) 

AAOMADEIRA SAD: Pedro Silva, Valter Soares (1), 
João Martins (1), Ulisses Ribeiro (5), Lou-
renço Silva, Daniel Santos (3), Luís Carvalho, 
Bruno Landim (1), Elias António (2), Rúben 
Sousa (3), João Miranda, Elledy Semedo (4), 
Pedro Peneda (3), Gustavo Capdeville e Fran-
cisco Pereira (5). 
TREINADOR: Paulo Fidalgo. 

DICKEN:Benny Broman (1), Teemu Hertola, Filip 
Soderlund (4), Patrik Rostander, Kim David-
son, Johan Gripenberg (1), Jukka Kamula, 
Félix Nilsson, Joacim Broman (2), 0skar 
Monnberg, Anton Remy (2), Max Granlund (9), 
Gusten Montonen (3), Micael Makela, Robin 
Granlund e Tadas Stankevicius (5). 
TREINADOR: Bjorn Monnberg. 

AO INTERVALO:15-9. 

MARCHA DO MARCADOR:3-3 (5 minutos), 6-3 (10), 9-
4 (15), 10-5 (20), 11-7 (25), 15-9 (intervalo), 17-
10 (35),19-14 (40), 21-18 (45), 24-21 (50), 
26-24 (55) e 28-27 (final). 

Vantagem mínima 'selada' 

em cima do apito final 

a4- 

rr 

Equipa de Paulo Fidalgo tem um segundo jogo muito difícil à sua espera na Finlândia. 

[ÇAZI-1 LLE \3E 

U

m golo do ponta-direita Da-
niel Santos em cima do api-
to final deu ontem a vitória 
ao Madeira SAD, diante dos 
finlandeses do Dicken, por 

28-27, na primeira mão dos quartos 
de final da Taça Challenge de an- 
debol. 

Num jogo com duas partes com- 
pletamente distintas em termos 
da prestação das duas equipas, os 
insulares chegaram ao intervalo a 
vencer por seis golos de diferença 
(15-9), mas os nórdicos recupera- 
rem e conseguirem o empate no 
último minuto, até que Daniel San- 
tos fez o tento decisivo, a cinco se- 
gundos do fim. 

Após os cinco minutos iniciais 
de equilíbrio, o Madeira SAD foi 
construindo uma margem confor- 
tável ao longo do primeiro tempo, 
também graças ao inspirado guar- 

da-redes Gustavo Capdeville, com 
muitas defesas de alto nível, e che- 
gou a ter uma vantagem de sete 
golos no início da segunda parte. 

No entanto, a formação visitante 
manteve-se calma e não desistiu 
do jogo, conseguindo, aos poucos, 
diminuir a diferença no marcador, 
com destaque para Max Granlund, 
que apontou nove golos, oito dos 
quais nos segundos 30 minutos, e 
tornou-se no melhor marcador da 
partida. 

Os finlandeses marcaram o do- 
bro dos golos na segunda parte 
em comparação com a primeira 
(18 para nove) e igualaram a par- 
tida nos instantes finais, até que 
valeu ao Madeira SAD o golo final 
de Daniel Santos, que levou à eu- 
foria o lotado Pavilhão Gimnodes- 
portivo do Funchal. 

A segunda mão dos quartos de 
final está marcada para sábado, 
na zona de Pirkkola, localizada 
em Helsínquia, pelas 15:30 (hora 
local). Página 11
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Madeira SAD triunfante 
Na 1.4  mão dos quartos-de-final da Taça Challenge, 
o Madeira SAD venceu ontem o Dicken por 28-27, selando 
a vitória pela margem mínima já nos instantes finais.  pág. 32 
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"Estou muito orgu-
lhoso da minha 
equipa, foram fiéis 
ao plano. Nas 
condições em que 
estão, só posso 
estar muito orgu-
lhoso destes guer-
reiros" 

Valentin Ghionea prepara o remate à baliza do gigante Arpad Sterbik 

Exibição de classe do leão durou 50 minutos. 
Veszprém, claro favorito, aproveitou para ganhar avanço 

SPORTING C A I DE PÉ 
SPORTJNG 

Pavilhão João Rocha 

Árbitros: Donas 
e Anton Paisso (Islândia) 

SPORTING 

E I iasson 

28 
30 

VESZPRÉM 

Aljosa Cudk Gr Arpad Sterbik Gr 

Manoel Gaspar Gr Roland Mkier Gr 

ValentinGhloma 7 GasperMargue 1 

Frankis Card 3 LaszIoNagy 5 
Pedro Valdés 3 Mate Lekaj 2 

Edmilson Araújo 3 Bonit Machovsek - 

Ivan Nikcevic 2 Btaz Blagotinsek 1 

Luis Frade Manuel Striek 3 

Carlos Carneiro 5 Dejan Manaskov 2 

Cláudio Pedroso 2 Momirllic 3 

Tiago Rocha Dragan Gajic 1 

Fábio Chitrffa 2 Andreas Nilsson 2 

Pedro Solha nj Mirsad Ter& 

Bc6koBjelanovic nj Petar Nenack 8 

Gados Ruesga nj Kentin Mahe 

Szuharev 

2 

nj 

Treinador: Treinador: 
Hugo Canela David Davis 

Ao Intervalo15-14 

Marcha.05" 4-2, 10* 5-5 , 15' 8-7, 20', 11-10, 

25'13-12, 30'15-14, 35'17-16,40'20-18. 
45'23-21, 50'24-22, 55'25-26, 60'28-30 

2 EXCLUSÕES 3 

O VERMELHOS o 
4-4 7 METROS 5.7 

FREDERICO BÁrrou) 

••• O Sporting perdeu em 
casa, por 30-28, a primeira 
mão dos oitavos de final da 
Liga dos Campeões, diante do 
Veszprém. Ao leão faltou o 
acerto que demonstrou des- 

de o início até aos 50', numa 
partida eletrizante e disputa-
da num ambiente extraordi-
nário. 

Os húngaros, bem batidos 
nestas andanças - estiveram 
na final-four quatro vezes nos 
últimos cinco anos - e comum 
orçamento (cerca de 6,5 mi-
lhões de euros) que quase tri-
plica o dos leões, levam uma 
vantagem importante para 
confirmarem na sua arena de 
cinco mil lugares. 

Nãoficoumanchada,porém, 
a imagem do bicampeão na-
cional, que na primeira parte 
só por uma vez esteve em des-
vantagem. Fortes no contra-
golpe, os donos da casa sur-
preenderam o campeão hún-
garo no arranque. Apesar da 
inferior na estatura, a meia 
distância resultava melhor 
para os portugueses do que 
para os rivais. 

Um golo de avanço ao inter-
valo expunha a inteligência 
do Sportinga atacar, mas tam-
bém a sagacidade de uma de-
fesa intensa, especialmente 
por Valentin Ghionea e Pedro 
Valdés, num esquema 6:0 ca-
paz de travar as estrelas con-
trárias. Cudic, tal como diante 
do Benfica, esteve a elevado 

Lie 
fizemos, não assi-
nava por baixo 
uma derrota por 
dois" 
Hugo Canela 
Treinador do Sporting 

"Parabéns ao 
Hugo, que está a 
deixar o Sporting 
um passo à frente. 
Não começámos 
bem e tudo foi 
conl,p1icado" 
David Davi:, 
Treinador do Veszprém 

"Isto é muito bom 
para nós. Tivemos 
um jogo muito 
renhido, 
batemo-nos cara a 
cara e isso era 
fundamental. 
Faltou-nos 
maturidade" 
Luís Frade 
Pivô do Sporting 

nível na baliza leonina e lan-
çou os contragolpes que dita-
ram três golos de avanço, a 
maior diferença do jogo, logo 
após o descanso. Luís Frade, 
que acabou o encontro com 
cinco golos, era eficaz a furar a 
linha defensiva, mas Hugo 
Canela optou por um infrutí-
fero Tiago Rocha na segunda 
parte e o leão ficou menos con-
fortável a encontrarcaminhos 
para o golo. 

Se a lenda das balizas Arpad 
Sterbik - primeiro guarda-re-
des, em 2005, a ser eleito me-
lhor jogador do mundo pela 
IHF- começava a brilhar, o ve-
terano craque Laszlo Nagy fez 
diferença na primeira linha. O 

Sporting entrou nos 50' a ga-
nhar por 24-22, mas faltou ca-
beça ao centralCarlosCameiro 
- Carlos Ruesga esteve no ban-
co, mas não foí opção por estar 
debilitado fisicamente - para 
pautar ojogo.Três erros conse-
cutivos permitiram aos hún-
garos passar para a frente. Os 
favoritos chegaram ao golo 30 
no limiar do jogo passivo e Pe-
dro Valdés ainda falhou a dife-
rença mínima. 

Os adeptos do Sporting fes-
tejaram o recorde de assistên-
cia doJoão Rocha (2903), mas 
lamentaram um resultado do-
loroso, que torna ainda mais 
dificil a missão da próxima se-
mana, na Hungria. 

AFIOURW 

Asa direita eficaz 
a atacar e defender 
O ponta-direita teve uma primeira parteiro  z L _.. -
sucedídoà sucedidofrente de Sterbik, acabou o jogo como melhor 
artilheiro do leão, até pela certeza nos tiros de sete metros. 
Ocupou o posto de Cláudio Pedroso a defender. A equipa 
ressentiu-se na segunda parte, com a entrada de Chiu ffa.. 
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JORNADA 
PARA VISITANTES 
Se o Sporting conseguir 
reverter a eliminatória no 
sábado, na Hungria, deverá 
defrontar o Flensburgo nos 
quartos de final, pois os 
alemães foram uma das 
quatro equipas que triunfa-
ram fora na primeira mão, 
batendo o Brest por 28-30. 
Szeged e Vardar estão 
lançados para seguir em 
frente. Kielce e Nantes não 
ganharam, mas também 
serão favoritos em casa. 

LIGA DOS CAMPEÕES 

Pç iijpn OITAVOS DE FINAL 
Sporting-Veszprém 30-32 
Wista PlodePidc Szeged 20-22 
Zagreb-Vardar 18-27 
Meshkov Brest-Flensburg 28-30 
Zaporozhye-K leice 33-33 
Rbein Nedcar Lowen-Nantes 34-32 
Nota: Barcelona e PSG já apurados 
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Thiago Alves parado por Victor Iturriza e Djibril Mbengue 

G

Á 

3 
a 

AFIGURA 

Defesas de 
nível europeu 

gi.inf á-ré-  êsatistrico 
liez urna exibição 
erisacional. Esteve ern 

,pgo os 60 minutos e 
Terminou com 16 defr-.:sas, 
o que lhe confere ui n7..-• 
eficacia de 36%, aiao 
laiaciorsa 1H113 vez que nos 
‘Lltim-,:is minutos os 
dragões ia estavam ma is 
nelaxados.Na retina ficou 
urna dupla defesa, a dois 
,,enlates seguidos, cerca 
dos 40' Fabuloso. 

TAÇA EHF FC Porto, sem utilizar Alfredo Quintana e António Areia, fez mais 
uma exibição categórica na visita a um Cuenca sem Leonardo Dutra 

Dragão soma e sonha 
com ~Hour de Mel 
CUENCA 

Polideportivo El Sargal 

Árbitros: Georgi Doychinov e Yulian 
Goretsv(Bulgária) 

CUENCA PC PORTO 

Leo Maciel Gr lhanas Bauer Gr 

Milan Santana Gr Dfibril Mbengue 4 

Doldán 1 Rui Silva 

Nata() Suarez 2 ftlexls Borges 2 

Menden • Nego Branquinho 2 

ThiagoAlves 6 'fito 

Sergio lópez 4 Fábio Magalhães 2 

Montem - DayrnaroSaftna 1 

Baronetto 2 Yoan Balasquez 6 

Hugo topei 2 Leandro Semedo - 

Moscando • Miguel Martins 3 

Nolasco 1 Vidor tturriza - 

Oscar Fiki 4 Angel Hernandez 4 

Eskerick 4 Miguel Pinto 

António Areia nj 

AlfredoQuintanaGrinj  

Treinador: Treinador: 
Rafa Hernandez Magnus Andersson 

Ao Intervalo 10-16. 

Marcha.05' 1-5,15' 2-7, 20', 5-10, 

25' 7-12, 30'10-16, 35'14-17, 40' 15-21, 
45'18-24, 50' 20-26, 55' 22-28, 64D' 26-29 

EXCLUSÕES 2 

o VERMELHOS 1 

3-3 7 METROS 2-2 

RUIGUIMARAES 

*os Sabendo, desde a véspe-
ra, que já estavam apurados 
para os quartos de final, e em 
primeiro lugar do grupo, osjo-
gadores do FC Porto pode-
riam, até inconscientemente, 
ter feito uma atuação mais re-
laxada em Cuenca, mas os 7-1 
que se verificavam aos 13 mi-
nutos deitaram logo por terra 
essa "teoria". Na verdade, foi 
de uma enorme aplicação, se-
riedade e também muito bri-
lhantismo a exibição que o FC 
Porto fez ontem em Espanha, 
em encontro da quinta jorna-
da da fase de grupos da Taça 
EHF de andebol. 

E se a entrada foi fortíssima, 
com uma defesa segura, um 
guarda-redes inspirado e um 
ataque eficaz, o que se seguiu 
foi mais do mesmo, tendo ha-
vido algum relaxamento ape-
nas nos minutos finais, altura 
em que a equipa espanhola 
aproveitou para reduzir e não 
ficar tão mal na fotografia. 

Os dragões, que apresenta-
ram uma nova nuance tática, 
jogando alguns minutos sem 
ponta-esquerda e fazendo 
atuar dois pivôs em simultâ-
neo, desta vez não fizeram uso 
do sete contra seis, mostrando 
que podem dar-se (muito) 
bem sem essa variante. 

Os azuis e brancos somaram  

a quinta vitória em outras tan-
tas rondas e já fazem contas 
aos possíveis adversários nos 
quartos de final: GOG (Dina- 

"Já sabíamos que 
éramos os 
primeiros, mas 
fizemos uni belo 
jogo e estou muito 
orgulhoso da 
rir;' hP 
MagrAusAnderason 
Treinador do FC Porto 

marca) é certo, Saint-Raphael 
(França) é quase garantido e 
Nexe (Croácia) ou Hannover 
(Alemanha) devem comple-
tar o lote de três escolhas. 

"Não creio que o FC Porto 
seja favorito a vencera compe-
tição", respondeu MagnusAn-
dersson na conferência de Im-
prensa. "É verdade que esta- 

mos a jogar muito bem na Eu-
ropa, eliminámos o Magde-
burgo, mas vamos ver quem 
nos calha. Acreditamos que 
podemos bater qualquer equi-
pa, mas também podemos 
perder com qualquer uma. O 
nosso sonho é jogar a final-
four [Kiel, a 18 e 19 de maio], 
mas o foco agora está aponta-
do para quarta-feira", expli-
cou, referindo-se logo à visita 
ao Águas Santas. 

Última nota para a estreia de 
Miguel Pinto, de 19 anos, nas 
competições europeias, jo-
gando a ponta-direita. 

GRUPO c 
5.' JORNADA 

Constanta-Hofstebro 2228 
Cuenca-FC Porto 26-29 

1.° FC Porto 
J VEDM-S P 
5 5 O O 166141 10 

2.° Hoistebro 5 2 O 3 141-138 4 
3.° Constanta 5 2 O 3 138-144 4 
4.0  Cuenca 5 1 O 4 130152 2 

PRÓ% sMA _FORNADA 6.' 
SÁBAD0,30/03 
Holstebro-Cuenca 12h00 
FC Porto-Constanta 18h00 

Leonardo Dutra nj 

AlejandroTaravilla nj 
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~RA 
COMPROMETE NO RM 
O Madeira SAD venceu os 
finlandeses do Dicken, por 
28-27, na primeira mão dos 
quartos de final da Taça 
Challenge. Os madeirenses 
deixaram escapar a vanta-
gem que tinham ao intervalo 
(15-9) e terão uma segunda 
mão complicada no domin-
go. O Vise, de Sérgio Rola 
(quatro golos) e Nuno Carva-
lhais (cinco), comprometeu 
ao perder na Bélgica, por 26-
33, com os russos do Neva. 
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Dragões não 
abrandam e só 
sabem ganhar 
F. C. Porto, já apurado para os quartos da EHF, 
bate Cuenca, e regista pleno de vitórias 

Miguel Alves apontou cinco golos em Espanha 

.,; DE301.  Apesar do apura-
mento e do primeiro lugar 
do grupo C terem sido ga-
rantidos na véspera, devido 
à vitória do Holstebro sobre 
o Constanta (28-22), o F. C. 
Porto não abrandou o ritmo 
que tem apresentado nas 
competições europeias e so-
mou a quinta vitória em 
cinco jogos disputados até 
ao momento no grupo C, 
batendo o Cuenca, fora de 
casa, por 29-26. 

Os azuis e brancos entra-
ram bem na partida e o se-
tor defensivo esteve parti-
cularmente em plano de 
destaque. Prova disso é que 
nos primeiros 14 minutos 
apenas foi concedido um 
golo ao adversário espa-
nhol, que com a derrota 
averbada deixou de ter pos-
sibilidades matemáticas de 
se apurar para os quartos de 
final da Taça EHF. Nesse pe-
ríodo, o F. C. Porto alcançou 
uma vantagem confortável 
de 7-1, que permitiu gerir o 
jogo e o resultado daí para a 
frente, de modo a que a vi- 

tória em Espanha nunca es-
tivesse em causa, apesar da 
reação do Cuenca na segun-
da parte, etapa na qual redu-
ziu a diferença de seis golos, 
que se registava ao interva-
lo, para três. 

Na sexta e última jornada, 
a disputar no próximo sába-
do, o F. C. Porto despede-se 
do grupo C com a receção ao 
Constanta. Um jogo que 
servirá apenas para cumprir 
calendário.  4, 
ÁLVARO GONÇALVES 

Cuenca 26 

F. C. Porto 29 
CUENCA Kilian Ramirez e Leonel Marcial (GR): 
Leonardo Dutra, Martin Doldán (1), Natán 
Suárez (2), David Mendoza. Santiago Barone110 
(2), Hugo López (2). Lucas Moscariellu. Thiago 
Ponciano (6), Adnán Nolasco (1), Oscar Rio (4), 
Kristian Eskericic (4), Sergio López (4), Angel 
Montoro, Alejandro Taravilla 
Treinador Lidio Jimenez 

F. C. PORTO Alfredo Quintana e Thomas Bauer 
(GR); Victor IturnZa. Leandro Semedo, Yoan 
Balázquez (6), Miguel Martins (3), Dibril 
M'Bengue {4). Angel Hernández (4), Rui Silva. 
Daymaro Salina (1), Miguel Pinto. Alexis Borges 
(2). Diogo Branquinho (2), António Areia, Miguel 
Alves (5), Fabio Magalhães (2) 
Treinador Magnos Andersson 

LOCAI. El Sargal, Coenca 
ÁRBITROS Geergi Doychinov, Yulian Goretsov 
(Bulgária) 
AO INTERVALO 10-16 
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Ghionea marcou sete golos ao experiente Sterbik 

Leão agigantou-se 
mas não chegou 
Sporting perde com o superfavorito Veszprém mas segue 
vivo na Champions. Dois golos para tentar recuperar 

Alvaro Gonçalves 
desporto@jn.pt  

\q3l;r: A realizar uma 
campanha inesquecível na 
Europa, tendo conseguido o 
apuramento inédito para os 
oitavos de final da Cham-
pions, o Sporting sabia que 
tinha uma tarefa dificílima 
na eliminatória com o 
Veszprém, equipa com bas-
tante andamento nas pro-
vas internacionais, contan-
do no palmarés com três fi-
nais da Liga dos Campeões 
e duas conquistas da Taça 
EHF. Tal confirmou-se no 
Pavilhão João Rocha e no in-
tervalo da eliminatória o fa-
voritismo está ainda mais 
do lado dos búlgaros, que 
venceram, por 30-28, no 
embate da primeira mão. 

Apesar de ter pela frente 
um colosso europeu, o Spor-
ting não se encolheu, reali-
zou uma exibição de alto ní-
vel e na primeira parte este-
ve quase sempre na frente 
do marcador, muito por cul-
pa da boa prestação do guar- 

CHALLENf.T. 

Madeira SAD 
garante vitória em 
cima do apito final  

O Madeira SAD entrou a 
vencer nos quartos de 
final da Taça Challenge, 
recebendo e batendo o 
Dicken, da Finlândia, 
por 28-27. É, assim, com 
a vantagem de um golo 
que a formação orienta-
da por Paulo Fidalgo, vai 
deslocar-se à Finlândia 
no próximo fim de se-
mana, onde tentará ga-
rantir o acesso às meias-
finais da pela segunda 
época consecutiva. Po-
rém, o Madeira SAD 
teve a possibilidade de 
ir para a segunda mão 
com mais conforto, pois 
ao intervalo vencia por 
seis golos (15-9). Mas os 
nórdicos reagiram e em-
pataram o jogo, tendo 
Daniel Santos, nos últi-
mos instantes, garanti-
do a vitória. A.G. 

da-redes Aljosa Cudic e da 
eficácia no ataque. Num 
jogo equilibrado, os bicam-
peões nacionais apenas por 
uma vez estiveram atrás no 
marcador na etapa inicial 
(6-7), mas reagiram e chega-
ram ao intervalo com a van-
tagem de um golo (15-14). 
No segundo tempo, o 

equilíbrio manteve-se, mas 
a experiência dos jogadores 
do Veszprém, assim do 
guarda-redes Arpad Sterbik, 
foi fundamental para a revi-
ravolta húngara nos minu-
tos finais. 

O Sporting tem dois golos 
de desvantagem na elimi-
natória, estando a segunda 
mão agendada para o próxi-
mo sábado. A tarefa é difícil, 
mas em Alvaiade há crença 
na recuperação. "Continua-
mos a acreditar. Olhámos 
olhos nos olhos contra uma 
grande equipa que anda há 
20 anos nisto, enquanto nós 
andamos há dois. Saímos 
com a sensação de que po-
deríamos ter feito mais e va-
mos dar o nosso melhor 
para continuar neste so-
nho", assegurou Hugo Ca-
nela, técnico dos leões. • 

Sporting 28 

Veszprém 30 
SPORTING Aljosa Cudic. Pedro Valdés (3), 
Edmilson Araújo (3), Frankis Carol (3), Valentin 
&taoca 17). Ivan Nikcevic (2), Luis Frade (5), 
Carlos Carneiro (1), Cláudio Pedroso (2), Tiago 
Rocha, Manuel Gaspar, Fábio Chluffa (2) 
Treinador Hugo Canela 

VEZPRÉM Arpad Sterbik; Nagy (5), Marque (2), 
Slrlek (3), Blagotinsek (1), Mackovsek, Lekai 
(2), Ilic (3), ?Mar. Nilson (2), Terzic. Manaskov 
(3), Galic 11), Nedadic (7), Mahe (1) 
Treinador David Davis 

LOCAL Pavilhão João Rocha, Lisboa 
ÁRBITROS Jonas Eliasson, Autos Palsson 
(islándia) 
AO INTERVALO 15-14 
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SEMÁFORO 

p Álvaro Gonçalves 

Wilson Eduardo 

Está de volta a Bra- 
ga, após ter sido de-

cisivo no apuramento de 
Angola para o CAN, o que 
não acontecia desde 2013. 
Motivado, Wilson Eduar-
do é um "reforço" impor-
tante numa semana que 
antecede o duplo con-
fronto com o F. C. Porto. 

Hugo Canela 

Na Liga dos Cam- 
peões de andebol, o 

Sporting realizou uma 
grande exibição e discu-
tiu o jogo de igual para 
igual contra o Veszprém, 
uma das melhores equi-
pas da Europa. Não foi su-
ficiente para vencer, mas 
os leões seguem vivos. 

João Félix 

0 azar bateu à porta 
do avançado de 19 

anos do Benfica. Uma en-
torse na tibiotársica direi-
ta pode afastá-lo do jogo 
de hoje com a Sérvia. A es-
treia com a camisola da 
seleção portuguesa está 
em risco. Mas é apenas o 
adiar... 
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A equipa de andebol do Sporting 

perdeu ontem com os húngaros do 

Veszprém HC, por 28-30, na primei-

ra mão dos oitavos-de- nal da Liga 

dos Campeões, disputada no Pavi-

lhão João Rocha. Um resultado que 

está obrigada a corrigir na segunda 

mão para prosseguir na prova. 

Os “leões” — a primeira equipa 

portuguesa a chegar aos “oitavos” no 

novo formato da maior competição 

de clubes de andebol (o ABC de Bra-

ga foi nalista vencido no anterior 

modelo) — venciam ao intervalo por 

15-14, mas não conseguiram travar a 

reacção dos húngaros, que tiveram 

em Nenadic (oito golos) o seu melhor 

marcador. 

O Sporting, que viu Valentin Ghio-

nea destacar-se, com sete golos (cin-

co dos quais da marca dos sete 

metros), desloca-se ainda à Hungria 

para defrontar o Veszprém HC, vice-

campeão em 2002, 2015 e 2016, e 

terceiro na Champions em 2017, 

estando a segunda mão da elimina-

tória agendada para 30 de Março. 

Já o FC Porto somou a quinta vitó-

ria em outras tantas jornadas na fase 

de grupos da Taça EHF, ao vencer no 

pavilhão do Cuenca, por 26-29, em 

jogo do Grupo C. Um dia depois de 

terem assegurado o apuramento 

para os quartos-de- nal, graças ao 

triunfo dos dinamarqueses do 

Holstebro na Roménia, sobre o Cons-

tanta (28-22), os “dragões” de niram 

rapidamente o sentido do jogo com 

os espanhóis e chegaram ao interva-

lo já a vencer por 16-10. 

O FC Porto, que já garantiu o pri-

meiro lugar do grupo C, lidera com 

dez pontos e fecha esta fase no sába-

do, em casa, diante do Constanta. 

A fechar a participação portugue-

sa na Europa do andebol, o Madeira 

SAD bene ciou de um golo do ponta-

direita Daniel Santos, em cima do 

apito nal, para triunfar diante dos 

nlandeses do Dicken, por 28-27, na 

primeira mão dos quartos-de- nal 

da Taça Challenge. A segunda mão 

está marcada para sábado, na zona 

de Pirkkola, em Helsínquia.

Sporting em 
desvantagem 
nos oitavos da 
Champions

Andebol

“Leões” perderam por  
30-32 com o Veszprém.  
FC Porto e Madeira SAD 
venceram na Taça EHF  
e na Taça Challenge 

Página 20



A21

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 20,99 x 31,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 79685714 25-03-2019

LU
IS

 M
A

N
U

EL
 

PZ");" 
ENTREGA. Sporting dominou grande parte do duelo 

eis F %C GLS (xi 

28 
SPORTING 

30 
VESZPRÉM 

Hugo Canela° Davis David 

ANDEBOL 

GALÁCTICOS BELISCADOS 
POR LEÕES COM ALMA 
Sporting leva decisão 
na Liga dos Campeões para 
Veszprém, em dia histórico 
para o Pavilhão João Rocha 

ALEXANDRE REIS 

®Foi  lindo de ver uma equipa 
portuguesa, o bicarnpeão Sporting, 
a bater-se de igual para igual com 
galácticos, pese a derrota (28-30) 
na receção ao Veszprém (três vezes 
finalista na Liga dos Campeões), em 
jogo da P mão dos oitavos-de -fi-
nal. Uma situação parecida com o 
feito do ABC, que em 1994 vendeu 
cara a derrota nas finais frente aos 
e.span Mis doTeka Santander. 

E os adeptos quiseram fazerdes 
te jogo um dia histórico, para o 
Sporting e para o Pavilhão João 
Rocha, que ao cabo de quase dois 
anos, bateu um recorde de assis-
tência, com 2.903 espectadores -
superaram os números da Liga dos 
Campeões de futsal -, que colori-
ram com entusiasmo a partida e 

PRIMEIRA MÃO DOS 'OITAVOS' 
BATE RECORDE DE PRESENÇAS 
NO RECINTO LEONINO, 
COM 2.903 ESPECTADORES 

enervaram a equipa húngara, 
obrigada a ter de confirmar o seu 
favoritismo na 2' mão no dia 30. 

Os leões, desfalcados de dois dos 
seus principais trunfos, o guarda -
redes Matevz Skok e o central Car-
los Ruesga (lesionados), e com 
Frankis Caxol (limitado fisicamen-
te) empenhado apenas em tarefas 

A CUDIC O O O A. STERBIC O O O 
TRANKIS CAROL 3 O MATE LEKAI 2 O 
E. ARAUJO 3 O B. MACKOVSEK O O 
PEDRO VALDÉS 3 O LASZLO NAGY 5 0 
IVAN NIKCEVIC 2 O MANUEL STRLEK 3 O 
V GHIONEA 7 O G MARGUC 1 O 
LUIS FRADE 5 2 B. BLAGOTINSEK 1 2 

M. GASPAR GO O R miKLER O O O 
C. CARNEIRO 1 O D MANASKOV 2 1 
IIAGO ROCHA O O PÉTAR NENADIC 9 O 
C. PEDROSO 2 1 MO« ILIC 3 O 
FÁBIO CHIUFFA 7 O A. NILSSON 2 O 

MIRSADTERZIC O O 
KENTIN MAHE 1 O 
DRAGAN GAJIC 1 O 

AO INTERVALO: 15-14 

LOCAL: Pavilhão João Rocha, em Lisboa 

ÁRBITROS:lonas Eliasson e Anton PaISSOn 
(Islándia) 

defensivas, entraram a todo o gás 
(3-0, aos 3' ), não so a criarem go-
los, mesmo perante Arpad Sterbic 
(um dos melhores guarda-redes 
de sempre e MVP IHF em 2005), 
como também a colocaremmuitos 
problemas ao ataque adversário, 
com estrelas como Laszlo Nagy 
(um (I( >s melhores laterais-direitos 
do mundo e MVP da IHF em 2011). 
Com a mão quente de Valentin 
Ghionea (sete golos e 100% de efi-
cácia) e Luís Frade (cinco e 100 %), 
os leões dominaram o opositor em 
quase toda a P parte, ao ponto de 
Sterbic ser substituído, pelo que a 
vantagem ao intervalo (15-14) pe-
cou por escassa. 

No reatamento, o Sporting vol-
tou à vantagem de três golos (20 - 
17) aos 40' e manteve a toada até 
aos 50' (23 -20), mas uma exclusão  

deitou tudo aperder. O Veszprém 
marcou dois golos em contra-ata-
que frente àbaliza deserta e passou 
para afrente nos 8' finais (25-24). 
A turma lisboeta ainda empatou 
(25-25), mas, depois, deixou fugir 
o pássaro, com Pedro Valdés a fa 
lhar o derradeiro remate frente ao 
regressado Sterbic. o 

OITAVOS-DE-FINAL (1.a M.À.0)*  

Sporting (POR)-Veszprém (HUN) 28-30 

Wisla Plock (POL)-Szeged (HUN) 20-22 
M. Brest IRIF)-Flensburg (HUN) 28-30 
M. Zaporozhye (UCR)-Kielce (POL) 33-33 

R-N Lowen ,.ALE i-Nantes 34-32 

Zagreb i"..R0.1-Vardar 18-27 

*Barcelona e PSG estão apurados 
diretamente para os quartos-de-final 

HUGO CANELA TREINADOR DOS LEÕES 

"Dignificámos o Sporting na Europa" 
EA O treinador Hugo Canela deu 
os "parabéns" aos seus jogadores: 
"Foi um orgulho receber esta 
grande equipa, olhos nos olhos. 
Criámos grandes problemas ao 
Veszprém, que anda neste pata-
mar há 20 anos, enquanto nós an-
damos há dois. Vamos continuar a 
acreditar que é possível e dar o 
melhor para alimentar o sonho. 
Dignificámos o Sporting na Euro-
pa. Perdemos por detalhes e o ad - 
versário aproveitou bem." 

Já o jovem Luís Frade (melhor 
pivô no Mundial' 2017 de sub-19) 
fez a sua Melhor partida na Cham-
pions: "Tenho tido todas as con - 
diçõe.s no Sporting e trabalho para 
estar nos grandes palcos." 

O técnico francês David Davis, 
bronze em Pequim'2008, antes de 
terminar a carreira em 2013 no FC 
Porto, confessou que estava dis-
traído sobre a qualidade do ande - 
bol português: "Não tenho acom - 
panhado, mas em relação à parti- 

da não começámos bem e compli - 
cárnoS, mas temos uma semana 
para retificar. Queremos ganhar 
todos os jogos. Parabéns aos meus 
jogadores, aos do Sporting e por 
esta atmosfera fantástica." 

O central Petar Nen -adie (vice - 
campeão europeu em 2012 pela 
Sérvia) foi o melhor marcador cio 
jogo (9 golos): "A vitória foi boa, 
mas não estamos satisfei tos. O an-
debol português cresceu e foi mui - 
to bonito o ambiente." o 
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Madeira SAD com 
vitória tangencial 
IA O Madeira SAD bateu (28 - 
27) ontem os finlandeses cio Di - 
cken, numa partida pouco 
conseguida. Depois de dominar 
a P parte (15-9), a turma do 
Funchal não segurou a 'anta - 
gem, partindo para a T mão dos 
`quartos' da Taça Challenge 
como credo na boca. o 

MADEIRA SAD  28 
Paulo Fidalgo O  

27 DICKEN 

OB.  Monnberg 
ncC" 

LuiscARvAL-io O O o K. DAVIDSON O o O 
vnirrRSOARFS 1 O BENNY BROMAN 1 O 
JOÃO MARTINS 1 O TEEMU rtERTOLA O O 
005515 RIBFi10 5 O FitIP SODERLUND 4 O 
LOURENÇO SILVA O O MAX GRANLUND 9 
DANIEL SANTOS 3 O 1. GRIPENBERC I O 
BRUNO LANDIM 1 O JUKKA KAMI ILA o o 

G. CAPDEVILLE 01 O o P. ROSIANOER O O O 
PEDRO SILVA O O O MIKAEL MAKELA O O O 
FLIAS ANTÓNIO 2 1 FLUX NILS5ON O D 
RÜBEN SOUSA 3 O JOROM BROMAN 2 O 
JOÃO MIRANDA O O O. MONNBERG O O 
EELEDY SEMEDO -1 1 ANION RIM? 7 O 
PIORO PENEDA 3 O C, MON1ONEN 3 1 
I PEREIRA 5 O ROBIN GRANLUND O 

T. STANKEVICIUS 5 O 

AO INTERVALO: 15 9, LOCAL: Pavilhão do 
Funchal, na Madeira, ÁRBITROS: Ruud 

Geraeb e Paul Geraets (Holanda) 
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Dragão imparável 
não dá hipóteses 
R Já com o apuramento para 
Os quartos-de- final e o triunfo 
garantido no Grupo C da Taça 
El-1F, o FC Porto não deu qual-
quer hipótese ao Cuenea, ven-
cendo em Espanha, por 29-26. 
Com  um ritmo pausado, mas 
seguro, e muita presença física 
na defesa, os dragões entraram 
com um parcial de 7-1 e domi-
naram até final. o 

CUENCA 26 29 FC PORTO 

Lidio Gimenez O OM. Andersson 

FO MACIEL° O O 
DOLDAN 1 O 
NATAN SUAREZ 2 O 
MENDOZA O O 
THIAGO ALVES 6 1 
SERGIO I OPE! 4 O 
MONTORO O O 

 

THOMAS BAUERO o O 
O MBINGut 4 o 
RUI SILVA o O 
ALEXIS BORGES 2 1V 
O BRANQUINHO 2 O 
MICULL ALVES 5 O 
FARTO MAGALHÃES 2 c 

KILIAN RAMiREZO O O VICTOR ITURRIZA O O 
BARONETTO 2 O LEANDRO 5EME00 O O 
HUGO LOPEZ 2 o YOEL BLANCO 6 O 
MOSCARIE110 O O MIGUEL MARTINS 3 O 
NOLASCO 1 O ANCEI. ZULIJETA 4 o 
OSCAR RIO 4 o DAYMARO SALINA 1 O 
ESKERICIC 4 O 

AO INTERVALO:10-16, LOCAL: Pavilhào 
Rolideportivo, em Cuenra; ÁRBITROS: Georgi 

Dovchinov e Yulian Goretsov (Bulgária) 

EIIF CUP - GRUPO C 
5.' jornada 

CUENCA (ESP) 26-29 FC PORTO (POR) 

CONSTANTA (ROM) 22-28 HOLSTERBO (DIN) 

CLASSIFICAÇÃO 
1 V E D cmcs 

FC PORTO 10 5 5 O O 142-127 

09  HOLSTFRBO 4 5 2 O 3 141.138 

CONSTANTA 4 5 2 O 3 138-144 

Qº CUENCA 2 5 1 O 4130-152 

Ultima jornada: 30 de março 

FC PORTO-CONSTANTA; HOTSTERBO-CUENCA 
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Um golo do ponta-direita Daniel Santos em cima do apito final deu ontem a vitória ao Madeira SAD,
diante dos finlandeses do Dicken, por 28-27, na primeira mão dos quartos de final da Taça Challenge
de andebol.
Num jogo com duas partes completamente distintas em termos da prestação das duas equipas, os
insulares chegaram ao intervalo a vencer por seis golos de diferença (15-9), mas os nórdicos
recuperarem e conseguirem o empate no último minuto, até que Daniel Santos fez o tento decisivo, a
cinco segundos do fim.
 
Após os cinco minutos iniciais de equilíbrio, o Madeira SAD foi construindo uma margem confortável ao
longo do primeiro tempo, também graças ao inspirado guarda-redes Gustavo Capdeville, com muitas
defesas de alto nível, e chegou a ter uma vantagem de sete golos no início da segunda parte.
 
No entanto, a formação visitante manteve-se calma e não desistiu do jogo, conseguindo, aos poucos,
diminuir a diferença no marcador, com destaque para Max Granlund, que apontou nove golos, oito dos
quais nos segundos 30 minutos, e tornou-se no melhor marcador da partida.
 
Os finlandeses marcaram o dobro dos golos na segunda parte em comparação com a primeira (18
para nove) e igualaram a partida nos instantes finais, até que valeu ao Madeira SAD o golo final de
Daniel Santos, que levou à euforia o lotado Pavilhão Gimnodesportivo do Funchal.
 
A segunda mão dos quartos de final está marcada para sábado, na zona de Pirkkola, localizada em
Helsínquia, pelas 15:30 (hora local).
 
LUSA
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