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CARIAS VOGAL JR./ASF

Último jogo no Algarve foi frente à Polónia, em outubro de 2010, e acabou em empate 27-27

Seleção Nacional volta ao Algarve
-› Loulé recebe principal equipa
masculina de Portugal em maio,
contra a Suíça
A cidade algarvia de Loulé vai receber o confronto Portugal-Suíça
do próximo dia 7 de maio (15 horas)
a contar para a qualificação para o
Europeu de 2018 e no qual a Seleção
Nacional lusa integra o grupo 5 com
Alemanha e Eslovénia, além dos helvéticos. Uma espera de seis anos e
meio para o Algarve voltar a receber
um jogo oficial da principal equipa
masculina portuguesa, pois desde
31 de outubro de 2010, quando empatou a 27 golos com a Polónia, nunca mais a região algarvia teve um
jogo de qualificação dos seniores
masculinos. Apenas Lagos recebeu,
em janeiro de 2013, dois jogos particulares com a Rússia, que preparava o Mundial em Espanha!

Dias antes da receção aos suíços,
Portugal joga naquele país a 4 de
maio, na Tissot Arena, em Biel. A
Seleção ocupa o 3.9 lugar do grupo com um ponto, fruto do empate na Luz, perante a Eslovénia (26 - 2 6 ) , depois da derrota na
Alemanha - que após esta fase vai
ser orientada por Christian Prokop
face à anunciada saída de Dagur
Sigurdsson para orientar o Japão por 35-24 na ronda inaugural.
Os comandados de Paulo Jorge
Pereira concentram-se de 30 de
abril a 7 de maio, voltando depois
a encontrar se a 12 de junho para
as duas últimas jornadas: receção
à Alemanha e deslocação à Eslovénia. Os dois melhores classificados
de cada grupo vão diretamente ao
Europeu da Croácia, assim como o
melhor 3.2 de todos os grupos.
HUGO COSTA
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FC Porto regressa à história
4 Dragões voltam a Granollers
para a Taça EHF depois do primeiro jogo internacional de sempre
Além do apetite voraz pelos dois
pontos para conseguir o apuramento para os quartos de final da Taça
EHF, o FC Porto vai viver sentimento único em Granollers: foi ali que
fez o primeiro jogo das provas europeias de uma equipa portuguesa,
em 1958, saindo derrotado por 17-12! Aliás, os dragões querem história diferente das sete deslocações
anteriores a Espanha em competições do Velho Continente, onde
perderam sempre: Granollers, Ali cante, Atlético Madrid, Valladolid,
Ademar León (duas vezes) e Naturhouse La Rioja. A partida na Catalunha é sábado, às 15.30, horas
em Portugal continental.
Agora, os argumentos são outros
e o central Rui Silva exprimiu-os:
«Há sempre pressão, temos noção do
que este jogo significa e a ambição de
passar, por isso queremos ganhar.»
A vitória no Dragão Caixa revelou o
Granollers: «Sabemos o que fazem
e por isso estamos alerta, vamos me-

EDUARDO OLIVEIRA ,ASE

Rul Silva foi a voz da ambição dos dragões

lhorar o que não fizemos tão bem
para sairmos por cima. Temos a sorte de ter uma primeira linha com
muita qualidade, vamos estar preparados para eles, de olhos abertos
e alerta se queremos vencer em Espanha.» Os azuis e brancos somam
dois pontos em três jornadas neste
grupo B que integra ainda o campeão
em título Goppingen e o Midtjylland,
além dos catalães.
O Benfica também joga a 4.3
jornada desta fase de grupos da
Taça EHF — soma duas vitórias no
grupo D —, mas recebe os finlandeses do Cocks na Luz, sábado às
16
H. C.
. horas.
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Andebol
Atletas convocadas
para a selecção
regional de Braga

CS Juventude de Mar e AA Didáxis/A2D são os clubes que fornecem o maior número de atletas à
Selecção Regional de Andebol de
Braga, que terá lugar no próximo
dia 14, pelas 20 horas, no Pavilhão da Juventude de Mar,
em S. Bartolomeu do Mar .
Foram convocadas para este torneio as seguintes atletas: Carolina Simões, Margarida Cardoso,
Ana Beatriz Rocha, Ester Marques, Marta Patrão e Ana Rita
Pedrosa (Juventude de Mar); Liliana Ferreira, Bruna Gonçalves,
Vera Martins, Rita Passos, Sara
Ramoa e Maria Inês Amaro (A Didáxis/A2D); Bárbara Sousa e Juliana Peixoto (Callidas Club);
Marta Magno, Adriana Miranda,
Bruna Queiroz e Leonor Fernandes (ABC), Petra Silva e Filipa
Henriques (AC Fafe); Emília Oliveira (Xico Andebol); Beatriz Dionísio, Nadia Ribeiro, Flavia Marinho e Mariana Ramada
(Maiastars).
A Associação de Andebol de Braga informa que todas as atletas
devem comparecer com os respectivos equipamentos.
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SIR vence dérbi
e segura quarto lugar
Andebol
1.ª divisão feminina

Em jogo a contar para a 20.ª
jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina,
a SIR/CJB recebeu e venceu a
Juve Lis por 22-19 (10-9 ao intervalo). Desta forma, a equipa
de Picassinos, Marinha Grande, permanece no quarto lugar
a duas jornadas do fim da primeira fase, recebendo o Maiastars e o Santa Joana nos dias
25 e 26 de Março, o que abre
excelentes perspectivas para o
‘play-off’ de campeão.

"Foi uma vitória importante
contra uma equipa que está na
mesma luta que nós, ou seja,
conseguir a melhor classificação para o ‘play-off’. Estivemos
por cima praticamente o jogo
todo e apenas em alguns momentos deixámos a Juve aproximar-se no marcador. Fizemos um jogo seguro e as atletas cumpriram o que foi pedido. Cada vez há menos espaço para erros, estamos numa fase decisiva e queremos
estar preparados para o que aí
vem", frisou o técnico da SIR
/CJB Paulo Félix.|
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Infantis femininos
perto do apuramento
D.R.

Vitória sobre o AC Oliveira de Frades por 21-15

Andebol
Académico de Viseu

Ao vencer o Andebol Clube de
Oliveira de Frades por 21-15, a
equipa de infantis femininos
manteve a liderança.
Numa partida bastante
aguerrida foi evidente a entrada mais ansiosa das academistas. No entanto com o decorrer do jogo e graças às mexidas feitas pelo treinador Álvaro Figueiredo, as viseenses
venciam ao intervalo por 10-7.
No segundo tempo a gestão
do marcador e as constantes
mudanças permitiram à turma
da capital da Beira Alta terminar o encontro com uma vantagem confortável. Ao fim das
primeira das quatro jornadas

Académico e S. Miguel do
Mato (Vouzela) lideram com 12
pontos.
Juvenis masculinos
entraram a perder
Em jvenis masculinos o Académico entrou a perder na 2.ª
fase da 2.ª Divisão frente ao GF
Empregado do Comércio por
22-18. Apesar de uma entrada
nervosa dos jovens academistas, o intervalo registava um
empate a 10 golos e deixava
perceber um duelo muito dividido. Contudo no segundo
tempo, mesmo com visível
equilíbrio, acabou por prevalecer a maior experiência do
conjunto forasteiro nos momentos cruciais acabando por
vencer por 22-18. BA |
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eleições do sp. braga: lista à presidência revela projeto esta tarde (17h30)

DR

António Peixoto apresenta
candidatura no 1.º de Maio

Hoje, pelas 17h30, António Peixoto apresenta lista

JOsé costa lima

ntónio Pedro Peixoto, conhecido
também por Pli,
apresenta hoje publicamente a sua candidatura às eleições do
Sporting de Braga, numa
cerimónia que vai ter lugar no Estádio 1.º de Maio,
a partir das 17h30.
Sob o lema "Nós Somos
Braga", o antigo atleta de

A

Carlos

andebol
Ho j e ,
Garcia, exe futperan-jogador
sal dos
te assoe treinador
bracaciados e
renses é
comudo Braga, lidera
o prinnicação
Comissão
cipal rossocial,
de Honra.
António
to da oposição interna
Peixoto rea António Salvavelará os prindor nas eleições agencípios gerais da sua
dadas para maio próximo
candidatura à presidêne que, até esta altura, terão
cia do Sporting de Braga
(clube), numa tomada de
duas listas em confronto.

posição pública do advogado nascido em Braga
há 40 anos e que se assume «um apaixonado» pelo clube arsenalista.
Os nomes que vão integrar a lista candidata aos
órgãos sociais apenas serão conhecidos no final
deste mês, no dia 31, apurou o nosso jornal.
No entanto, o Diário do
Minho sabe que antigos
dirigentes do clube vão
avançar juntamente com
António Peixoto na tentativa de colocar um ponto
final no reinado de António Salvador, dirigente
que lidera os arsenalistas
há cerca de 15 anos. Tal como a composição da lista
a sufrágio, também o programa será apresentado a
31 de março.
Na Comissão de Honra
de António Peixoto estará,
entre outras personalidades do universo "braguista", Carlos Garcia, antigo
treinador e jogador do
Sporting de Braga que
preside à “lista de notáveis” que apoia o antigo
guarda-redes nesta corrida eleitoral.
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Rui Silva sabe que o FC Porto pode comprometer o
futuro na fase de grupos da Taça EHF se perder com o Granollers
/ :4 À9

"ESTAMOS ALERTA
E A MELHORAR"
Após o triunfo em casa, por
23 -22, a partida de domingo, em Espanha, pode ser
decisivapara o conjunto de
Ricardo Costa avançar. O
central Rui Silva lembra
que o grupo já conhece os
pontos fortes do rival
CATAREIADOSIE10013
111/9 Ainda com alguns dias de

afinações pela frente, pois a
viagem para Espanha será sábado, o FC Porto já anteviu o
duelo como Granollers, referente à quarta jornada da fase
de grupos daTaça EHF e agendado para domingo (15h30).
Foi há menos de uma semana
que os dragões festejaram o
primeiro triunfo, por 23-22,
diante estes espanhóis. A partida que se aproxima pode ser
decisiva nas aspirações portistas, até porque os alemães
do Goppingen, atuais detentores do troféu e organizadores da fase final, bateram ontem o Midtjylland (31-23) e,
com quatro triunfos em outros tantos jogos, já garantiram um dos dois primeiros
lugares. O restante deverá jogar-se na Catalunha. "O nosso
objetivo é passar esta fase,
apesar de já termos duas derrotas", assumiu Rui Silva.
Presença na final-four da última edição da prova, o Granollers é "uma equipa bastante agressiva, forte no contacto

Rui Silva marcou dois golos no triunfo do PC Porto em casa
e com um contra-ataque muito bom", nas palavras do central. "Depois do jogo no Dragão Caixa, já temos mais indicações. Estamos alertados e a
trabalhar para melhorar o que
fizemos mal. Vamos tentarque eles errem mais, para sairmos por cima", completou.
Os portistas estão ainda
atentos ao possível regresso
de Adrià Figueras, baixa no
Dragão por lesão. "Estamos a
falarde um internacional, participou há pouco tempo no
Mundial. É uma referència e
poderá sempre dificultar", referiu.

"Podemos tirar partido
da fadiga deles"
Se na jornada anterior o FC Porto fez um
jogo a meio da semana - jogou no Funchal
antes de receber o Granollers -, desta vez
foram os espanhóis a fazer uma longa
deslocação antes de defrontarem os
dragões. Ontem, a formação dos arredores
de Barcelona atuou perto de Burgos frente
ao Vila de Aranda, numa viagem de quase
rzoo quilómetros (ida e volta). "Creio que
podemos tirar partido dessa fadiga, tendo
em conta que temos uma semana para
preparar o jogo", defendeu Rui Silva.
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Central quer ganhar em Espanha

Rui Silva dá o
mote para jogo
com o Granollers
A vitória pela diferença mi
nima (23 - 22) do FC Porto em
casa diante do Granollers deixou a equipa satisfeita... mas
não muito. Por isso, Rui Silva dá
o mote para que o segundo jogo,
agora em Espanha, no domingo, seja mais tranquilo. "Queremos melhorar o que fizemos
de mal e sair p4fi- cima do jogo",
refere o central dos dragões na
antevisão ao jogo a contar para
oGrupo B da Taça ENF. A equi pa portuguesa ocupa o último
lugar, mas com os mesmos
pontos (2) do terceiro
(Midtjylland) e do segundo, que
é precisamente o Granollers.
"Embora já tenhamos perdido dois jogos, o objetivo é pas sar o grupo", frisou Rui Silva,
para quem a sua equipa sabe lidar com a pressão. "Existe eternos a noção que há ainda mais
neste jogo, porque temos ambições e, se queremos passar à
próxima fase, temos de ir ganhar a Espanha."
Sobre o adversário propriamente dito, o jogador do FC
Porto não tem dúvidas que o
Granollers "é uma equipa bastante agressiva, T.te se defende
muito bem e isso viu-se no
Dragão Caixa". o
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