
Festa espanhola antes do Natal
Boa primeira parte do campeão nacional CDUL não chegou para a força do 'pack' do VRAC, vencedor do duelo no

Estádio Universitário de Lisboa © Sem posse de bola, clube português falha conquista do 4.° trofeu na prova

Espanhóis do VRAC Entrepinares conquistaram a segunda Taça Ibérica do seu historial

For
ANTÓNIO AGUILAR

SEM

grande surpresa face
à atual realidade e dife-
renças entre o râguebi na-
cional e o espanhol, o

campeão nacional do país
vizinho, o VRAC Entrepinares,
conquistou, ontem, no campo do
Estádio Universitário de Lisboa, a

38.~ edição da Taça Ibérica, após vi-
tória, por 27-13, sobre o CDUL.

É verdade que em várias oca-
siões, tanto em casa como fora, ao

longo da última década os clubes

portugueses lograram bater -se de

igual para igual e arrecadar o tro-

feu ibérico, mas, ontem, o CDUL
só conseguiu apresentar as suas

armas na primeira parte. Foi en-
quanto a condição física da equi-
pa o permitiu e, quem sabe, con-
sequência também do desgaste (e

igualmente das lesões de jogado-
res chave) causado pelos dois úl-
timos jogos para a prova europeia
Continental Shield.

Quanto ao jogo, entrada algo
nervosa do CDUL, que esteve mal
nos passes da oval à mão, diante a

muita agressividade das placagens
espanholas. Assistiu-se, depois, a

duelo de chutadores — 0-3; 3-3; 6-
-3-; 6-6 e 6-9 — entre o centro Ga-
reth Griffiths, o melhor em cam-

po, ao obter 17 pontos aos postes
para o clube espanhol e o n. s l5 do

CDUL, Tomás Noronha.
O adversário era mais perigo-

so nas ações do seu pesado bloco

avançado e o CDUL empenhava -
-se em defender bem e a criar pe-
rigo sempre que recuperava as

bolas nos rucks e lançava o jogo à
mão.

O prémio para a equipa lusa
chegaria em cima do intervalo,
no belo ensaio que Penha e Cos-
ta iniciou, Rafael Simões apoiou e

deu a bola para a finalização de

Gonçalo Foro virar para os 13 -9.
A jogar ainda com 14 (amarelo

ao n. s 7, Munoz), o VRAC conti-



nuou forte e esteve perto de mar-
car antes de surgir o calvário das

mêlées e do domínio espanhol. De-
pois, amarelo ao pilar Sorby So-
vea e surgiu o ensaio do VRAC (13 -

-16).
A meio da 2. a parte o CDUL não

tinha posse de bola e o segundo
ensaio espanhol pelos três-quar-
tos a fazer os 13-24 quase arru-
mava o duelo. Reação final do
CDUL com duas das idas aos 22

metros, touches ganhas, mas sem
os avançados progredirem para o
ensaio tal era o desgaste físico. No
banco do CDUL faltavam opções
para trazer impacto ao seu jogo.
No final, a festa foi espanhola!

Têm a palavra

QUEBRA NA 2. A PARTE

Estou desapontado pelo
resultado. Não sei explicar a quebra na

segunda parte. Não sei se foi por

quebra física ou se foram os nossos

adversários que nos empurraram para
o nosso meio-campo. Temos um

plantei com capacidade para responder

aos problemas. Mas, hoje, as coisas

não nos correram bem

IOAO LINO

capitão do cdul

VITÓRIA JUSTA

Estou muito feliz pela conquista
desta segunda Taça Ibérica. Já

tínhamos perdido uma final com o

CDUL e agora conseguimos vencer. Foi

uma vitória justa, sobretudo pelo que
fizemos na segunda parte. As coisas

têm-nos corrido bem esta temporada.
Lideramos o campeonato espanhol e a

equipa tem evoluído

DIEGO MERINO

Treinador do vuc mtrepinares


