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ANDEBOL 

Uma 'meia' para 
dois campeões 
-) Alemanha, vencedora do Euro-
peu, e França, que ganhou o Mun-
dial, encontram-se nos `qudrtos' 

A Eslovénia, que se ocupou da Dinamarca 
(37-30), ainda aguardava a Identidade do 
adversário, mas a outra meia-final do 
andebol masculino já deixava água na 
boca, depois dos triunfos da França e da 
Alemanha, tão somente os bicampeões 
olimpicos e do Mundo frente aos nórdicos 
que venceram o último campeonato do 
Mundo. A França deixou os anfitriões do 
Brasil com amargo de boca (34-27) e a 
Alemanha impôs a superioridade sobre o 
Catar, por 34-22. Hoje ficam a conhecer-
-se as finalistas da competição feminina. 
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ANDEBOL 

Equipas favoritas não vacilam 
4  Benfica e Sporting ganharam a 
vizinhos da capital, mas o cam-
peão ABC perdeu em Cangas 

O campeão ABC foi derrotado 
em Cangas pela equipa local por 
37-35, com os bracarenses a pre-
pararem o torneio de qualificação 
da Liga dos Campeões no início de 
setembro, na Áustria. 

Em Lisboa, Benfica e Sporting 
ganharam a vizinhos da capital: 
os encarnados na Luz ao Boa Hora 
(34-21), os leões no Restelo fren-
te ao Belenenses (36-30). 

No Torneio Internacional Cida-
de de Estarreja, o FC Porto joga 
hoje a final contra o Chekhovskie 
Medvedi depois dos dragões der- 

, JJ:: 

Bracarenses preparam qualificação 

rotarem o Kristianstad (22-20), ao 
passo que os russos venceram o 
anfitrião Avanca por 31-20. Re-
corde-se que FC Porto, Sporting, 
Benfica e o conjunto russo jogam 
sábado e domingo no Torneio de 
Viseu. 

Hoje jogam ainda Águas San-
tas e ISMAI num particular. H. C. 
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mais Andebol 

O SELEÇÃO. A Seleção Nacional 
Júnior B masculina empatou a 27 golos 
com a Rep. Checa e vai amanhã jogar 
com a Noruega para o 9.°/12.° lugares 
do Europeu da Croácia. Portugal 
tem já garantida a manutenção na 

divisão europeia do escalão. 
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AGENDA 

ANDEBOL 
20h00 
Benfica-Bua Hora, Luz. 

AMANHA 

FUTEBOL 
18h00 
Benfica B-Gil Vicente. II Liga, 
3.d jornada. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjornal.pt  
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Silvino Cardoso

O Pavilhão “Cidade de Viseu”
recebe durante o fim-de-se-
mana a 18.ª edição do Torneio
Internacional de Andebol de
Viseu, uma das mais impor-
tantes e prestigiantes provas
que se realizam a nível ibérico
e que antecede o arranque ofi-
cial da nova temporada.

O torneio insere-se na pro-
gramação da Feira de São Ma-
teus e resulta de uma organi-
zação conjunta da Associação

de Andebol de Viseu e da Fe-
deração de Andebol de Portu-
gal, com apoio institucional do
município viseense e de enti-
dades e empresas da região.

Como já foi anunciado, os
responsáveis pretendem pre-
servar o prestigio do evento,
convidando para isso três das
melhores equipas nacionais e
uma estrangeira habituada a
'ribaltas' europeias. 

Assim, os amantes do ande-
bol vão poder assistir a jogos
de grande nível com FC Porto,
Sporting e Benfica em acção,
aos quais se juntam os russos
do Chekhovskie Medvedi (que

vão disputar, a exemplo da
temporada passada, na EHF
Champions League).

Além de quatro emocionan-
tes jogos , o fim-de-semana vai
ainda proporcionar uma ac-
ção de formação de início de
época para mais de 120 árbi-
tros e oficiais de mesa, inicia-
tiva que este ano se reveste de
particular importância dada a
implementação de novas re-
gras. 

Entradas gratuitas
e transmissão na TV

Os jogos do torneio são de
entrada gratuita e podem

ainda ser acompanhados atra-
vés das transmissões televisi-
vas do Porto Canal,  Benfica
TV, Sporting TV e AndebolTv. 

Estão reunidos todos os
'condimentos' para que o
evento internacional volte a ser
um êxito, não só no aspecto
desportivo, mas também no
que concerne à divulgação de
Viseu, da região, dos seus pro-
dutos e das suas gentes, cor-
respondendo ao trabalho de-
senvolvido pela Associação de
Andebol de Viseu e parceiros,
nomeadamente a Câmara Mu-
nicipal de Viseu, pelo seu apoio
incondicional à iniciativa. |

Andebol
Torneio Int. de Viseu

Torneio internacional
anima fim-de-semana 
Qualidade Benfica, FC Porto, Sporting e russos do Medvedi são “aliciantes” 
na 18,ª edição de uma das mais pestigiantes competições da Península Ibérica

Sporting venceu o torneio no ano passado, também realizado no Pavilhão Cidade de Viseu

ARQUIVO/PRESSCENTRO.PT

PROGRAMA

SÁBADO
Pavilhão Cidade 
de Viseu
15h30: Benfica-
Medvedi
15h30: Benfica-
Medvedi

DOMINGO
15h00: Apuramento
dos 3.º e 4.º lugares
17h00: Final
18h15: Encerra-
mento e entrega
de prémios

i
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ANDEBOL SUB-18 NA 
LIRA MIO 9) LUGAR 
Depois de vencer o Grupo 12 
da ronda intermédia do 
Europeu, que se disputa na 
Croácia, a Seleção Nacional 
de sub-18 empatou, ontem, 
com a República Checa a 27 
golos e mantém-se na luta 
pela nona posição. Com  a 
entrada no lote dos 12 
primeiros, Portugal garantiu, 
desde já, lugar no Europeu'18 
e, se ficar nos 11 primeiros, 
assegurará a presença no 
Mundial'17. 
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GANIMEENCOMMAIBININA 
À custa do anfitrião Brasil, a França assegurou 
a passagem às meias-finais do torneio 
masculino, triunfando por 34-27. Os 
gauleses, ouro em Pequim'2008 e Lon-
dres'2012, têm encontro marcado com a 
Alemanha, que afastou o Catar (34-22), vice-
campeão do mundo. Quem também já está 
no lote dos quatro melhores é a Dinamarca, 
que derrotou a Eslovénia (37-30), sendo que 
já não chegava tão longe desde a participação 
em Los Angeles'1984. —c.a 
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A8 França elimina Brasil e defronta Alemanha nas ´meias´ de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-08-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d8ddc70c

 
Fotografia: Marko Djurica/Reuters
 
França, bicampeã olímpica e campeã mundial, venceu com naturalidade o anfitrião Brasil, por 34-27.
 
A França, bicampeã olímpica e campeã mundial, venceu com naturalidade o anfitrião Brasil, por 34-27,
e vai disputar o acesso à final do torneio olímpico de andebol frente à Alemanha, que derrotou o
Catar, por 34-22.
 
Apesar da diferença de sete golos no final do jogo, a França deparou-se sempre com uma aguerrida
seleção brasileira, como atesta o resultado de 16-16 ao intervalo, que com o oitavo lugar conquistado
obteve a melhor classificação olímpica de sempre.
 
A Alemanha, campeã europeia e vencedora do grupo B com os mesmos oitos pontos da Eslovénia,
venceu o Qatar, vice-campeão mundial, por uns esclarecedores 34-22, com 16-12 ao intervalo, e vai
disputar o acesso à final com a poderosa seleção gaulesa.
 
A Dinamarca, crónica candidata às medalhas, venceu a surpreendente Eslovénia, por 37-30, com 16-
13 ao intervalo, e garantiu também a presença nas meias-finais, onde irá defrontar o vencedor do
encontro que opõe ainda hoje a Croácia à Polónia.
 
17 Agosto 2016 às 23:44
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Aligfida 
Adirá - isensio Irnern,toonal de E starnla - Ap 3 e 4 • Lugares (191. hruJ 121) logos no P7k Mut 
Corn Adenta 01111 • • 
IMrd-Up%rep. (Ray -off - I.  Mb) - Ax.C.,-()/ymp.XDS (20) 
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ANDEBOL 

Benfica e Sporting 
vencem nos ensaios 
1511  Nos ensaios para o Torneio de Vi-
seu (sáb. e dom.), o Benfica venceu (34-
21) ontem o Boa Hora. na Luz, e o Spor-
ting superou (36-30) o Belenenses, no 
Restelo. FC Porto e Medvedi (RUS) 
também vão à cidade de Viriato. 
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A NDE13=erill  

Portugal frente 
à Noruega 

Com a liderança assegura-
da no Grupo 2 da Intermediate 
Round do Europeu de sub -18, 
Portugal aproveitou para rodar 
todos os jogadores, empatando 
(27- 27) ontem coma República 
Checa. Segue-se, amanhã, o 
confronto com a Noruega, em 
partida a cont ar para a classifi-
cação entre o 9" e 12" lugares. 

Frente a checos, o portu-
guês Oleksander Nekrushets 
esteve em destaque, ao mar-
car cinco golos, enquanto An - 
dré Gomes anotou quatro. o 
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PROGRAMA GERAL 

ANDEBOL 
A partir das 19h30 
Meias-finais (F): Holanda-França e Noruega-Rússia 

ATLETISMO 
A partir das 13h30 
Decatlo (M): Provas de 110 metros barreiras, 
,Namento ido disco, salto com vara, lançamento 

lu dardo e 1 500 metros 

Lançamento do  paro (Mk Grupos A e  

Salto em altura (F): Grupos A e B  

Eltafsta 43000 metro' Eliminatórias 
A partir das 16h00 
400 metros barreiras (M): Final  
A partir das 0130 
Lançamento do peio (M): Final 
1.800 metros pfik Meias finais  

do dardo (F): Final 

HÓQUEI EM CAMPO 
A partir das 16h00 

Atribuição da medalha de bronze (M): Ho. 
land , Alemanha• Final (M): Bélgica-Argentina  

LUTA 
A partir das 14h00 
~tas 43 k 63 kg e 7519 (F): Finais  

NATAÇÃO SINCRONIZADA 
A partir das 17h00 
Equipas: Rotina té(nita  

PENTATLO MODERNO 
A partir das 14h00 
Provas de esgrima (M e 3): Classificação  

POLO AQUÁTICO 
A partir das 15h00 

Classificação 52/85)(M): Hungria-Brasil e Creu.). 
Espanha, Meias-finais (3): Montenegro-Croacia 
e 'taba-Sérvia 

SALTOS PARA A ÁGUA 
A partir das 19h00 
Prandsa a 10 metros (F): unais 

TAEKWONDO 
A partir das 13h00 
Categorias de 57 kg (F) e 68 kg (M): Finais 

TRIATLO 
A partir das 15h00 
Competição (M): Final 

VEIA 
A partir das 17h05 
49er (M) e 49er FX (F):  Müdal Pare 

VOLEIBOL DE PRAIA 
A partir das 2h00 
Abibulpio da medalha de bronze (M): Viatheslav 
Kravintkov/konsiantin Semenov (RUS)-Alexander 
Brower/Robert Meeuwsen (HOU Final (M): Paolo 
Nicolai/Daniele impo rA) Alnorr Ceruh/Bruno 
Srtimidt (BRA) 

VOLEIBOL 
A partir das Ilho0 
Melas4inals (F): Sérvia Ft IA r. (-tina-Holanda 

100 metros barreiras (F): Meias-finais 
800 metros (F): Meias-finais 

400 metros barreiras (F): Final  
zoo metros ( : Final  

BADMINTON 
A partir das 121%30 
Pares (F e tr1): Finais, Singulares (11: Meias-finais 

BASQUETEBOL 
A partir das 19h00 
Meias-finais (F): Espanha Sérvia e França-EUA  

BOXE 
A partir das 18h00 
Categorias de 51 kg (F); 56 kg, 75 kg e 81 kg (M): 

CANOAGEM DE VELOCIDADE 
A partir das 13h00 
K21.000 metros (41): Final 

Cl 200 (M): Final 
It2 200 melros (M): Final 
F2 500 metros (3): Fria, 

CICLISMO BMX 
A partir das 17h30 
Corrida 1, 2 e 3 (M): , aiartos.de.final 

GOLFE 
A partir das 11h30 
Volta 2 (F) 
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RESULTADOS 

ANDEBOL 
Gualdes da final (PA): Brasil-França, 2734; Alema 
nha-Qatar, 34.22 

Inbee Park (COR), 66; 30  Seiyoung Kim (COR), 66, 
40  Nrcole larsen (DIN), 67, 50  Candie Kung (TPE), 67, 
60  CadOta Ciganda (ESP), 67 

BADMINTON 
Meias dna de sinwlffles (111): W Ice (MAS)-1 
Chou (1A1), 2.0, D W (CHN) K Snkanth (IND), 2.1, 

W Sun (COR) t Chen (CHN), 1.2; R Ouseph (G.E1)-V 
Axelsen (DIN), 0 2 

BASQUETEBOL 
Guartaieinal (M): Austrábalituánia, 90-64; Es-
panha I rança, 9267, EUA-Argentina, 105 78 

CICLISMO DM 
Corrida de qualkaão (M): 1° Joris Daudet (ERA), 
34 61 /, 2° David Graf (SUI), a 0061, 39 Sam Wil-
loughby (AUS), a 0.097 

Corrida de rloaririCaÇão (F): 1+ Marrana Pajon (COO, 
34 508, 2+ Caroline Buchanan (AUS), a O 244; 3# 
(aura Smulders(1300, a 0.606 

GOLFE 
Volta 1(F): Anya lutanugam (TN), 65 pancadas, 20  

HÓQUEI EM CAMPO 
'Aplainais (F): Holanda-Almanha, 1 1 (4.3 nos pe 
naltis) 

POLO AQUÁTICO 
Meias-finais (I): Rússia-Itália, 9.12; Hungria-EUA, 10 
14, Se/8e lugares (F): Austrália Brasil, 11-4, Espanha 
China, 116 

SALTOS PAIIA A ÁGUA 
Prenda 10 nimbos (F): Apuramento - 1# Pape Sr 
(CHN), 397 45; 2+Qian Ren (DIN), 385.80, Jessi 
ra Parrato (EUA), 346.80, 4# Melissa Wu (AUS), 
342 80, 5# Tania Couch (G B), 332 80 

VOLEIBOL 

Quartaideinal (M): Canada Russia, 03, ELIA-Pf:, 
iónia, 30 

NOTA: Resultados à hora do fecho desta edição. Mais informação em www.record.pt  
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Polónia vence Croácia e disputa acesso à final com Dinamarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-08-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1fc39057

 
A Polónia venceu hoje a Croácia, por 30-27, no encontro mais equilibrado e emotivo dos quartos de
final do torneio de andebol do Rio2016 e vai disputar o acesso à final com a Dinamarca, que eliminou
a Eslovénia (37-30).
A Polónia, quarta classificada do grupo B, afastou a Croácia, vencedora do A, que tinha cometido a
proeza de vencer a bicampeã olímpica e campeã mundial em título França (29-28), numa partida em
que esteve em evidência Karol Bielecki, autor de 12 golos.
 
A vantagem da Polónia, medalha de bronze nos Mundiais2015, chegou a ser de seis golos (14-20),
mas um parcial de 6-1 da Croácia, bronze em Londres2012 e Europeu2016, encurtou a diferença para
a vantagem mínima, antes do empate a 25 golos.
 
Continuar a ler
 
Com sete minutos para jogar, Karol Bielecki, a marcar e a assistir, foi o responsável pela reação
polaca na parte final do encontro, que terminou com a Croácia a correr atrás do prejuízo e a perder
por 30-27.
 
A outra meia-final terá como intervenientes a França, que venceu com naturalidade o anfitrião Brasil,
por 34-27, e a campeã europeia Alemanha, que derrotou o vice-campeão mundial Qatar, por 34-22.
 
Autor: Lusa
 
03h15
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Bicampeã França elimina Brasil e defronta Alemanha nas ´meias´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-08-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a675e1d8

 
A França, bicampeã olímpica e campeã mundial, venceu hoje com naturalidade o anfitrião Brasil, por
34-27, e vai disputar o acesso à final do torneio olímpico de andebol frente à Alemanha, que derrotou
o Qatar, por 34-22
 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
 
Apesar da diferença de sete golos no final do jogo, a França deparou-se sempre com uma aguerrida
seleção brasileira, como atesta o resultado de 16-16 ao intervalo, que com o oitavo lugar conquistado
obteve a melhor classificação olímpica de sempre.
 
A Alemanha, campeã europeia e vencedora do grupo B com os mesmos oitos pontos da Eslovénia,
venceu o Qatar, vice-campeão mundial, por uns esclarecedores 34-22, com 16-12 ao intervalo, e vai
disputar o acesso à final com a poderosa seleção gaulesa.
 
A Dinamarca, crónica candidata às medalhas, venceu a surpreendente Eslovénia, por 37-30, com 16-
13 ao intervalo, e garantiu também a presença nas meias-finais, onde irá defrontar o vencedor do
encontro que opõe ainda hoje a Croácia à Polónia.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
18-08-2016 00:15  A França, bicampeã olímpica e campeã mundial, venceu hoje com naturalidade o
anfitrião Brasil, por 34-27, e vai disputar o acesso à final do torneio olímpico de andebol frente à
Alemanha, que derrotou o Qatar, por 34-22.
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Polónia vence Croácia e disputa acesso à final com Dinamarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-08-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/polonia_vence_croacia_e_disputa_acesso_a_final_com_dinamarca.

html

 
O encontro mais equilibrado e emotivo dos quartos de final 18-08-2016 . Record Por Record A Polónia
venceu hoje a Croácia, por 30-27, no encontro mais equilibrado e emotivo dos quartos de final do
torneio de andebol do Rio2016 e vai disputar o acesso à final com a Dinamarca, que eliminou a
Eslovénia (37-30).A Polónia, quarta classificada do grupo B, afastou a Croácia, vencedora do A, que
tinha cometido a proeza de vencer a bicampeã olímpica e campeã mundial em título França (29-28),
numa partida em que esteve em evidência Karol Bielecki, autor de 12 golos. A vantagem da Polónia,
medalha de bronze nos Mundiais2015, chegou a ser de seis golos (14-20), mas um parcial de 6-1 da
Croácia, bronze em Londres2012 e Europeu2016, encurtou a diferença para a vantagem mínima,
antes do empate a 25 golos.Com sete minutos para jogar, Karol Bielecki, a marcar e a assistir, foi o
responsável pela reação polaca na parte final do encontro, que terminou com a Croácia a correr atrás
do prejuízo e a perder por 30-27. A outra meia-final terá como intervenientes a França, que venceu
com naturalidade o anfitrião Brasil, por 34-27, e a campeã europeia Alemanha, que derrotou o vice-
campeão mundial Qatar, por 34-22.
 
18-08-2016 . Record
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MARCOS SILVA E CRISTINA  
FREITAS, PENA DE SANTA LUZIA

The show must go on
Não bastava o fogo ter-lhe entrado em casa 
para consumir a cozinha e grande parte da 
sua vida guardada na lavandaria (medalhas 
e troféus de 21 anos de andebol, uma valente 
coleção de t-shirts, CD's e vinis, posters 
antigos e fotografias tiradas em viagens), 
Marcos, topógrafo de profissão, também tinha 
de perder “a máquina” que garantia o seu 
sustento. Depois de dia 9, à exceção de um 
quarto de banho, a sua casa parece imersa 
na escuridão. O quarto de Marcos e Cristina 
está completamente preto – “o armário aberto 
não é, definitivamente, uma boa opção”, diz 
Cristina. O de Mariana, de 18 meses, preto 
está. O corredor, preto. A sala, preta, com CD's 
e vinis derretidos nas prateleiras. A cozinha, 
negra e chamuscada, como a lavandaria. 
Nem Marcos nem Cristina pensaram que as 
chamas chegassem à sua casa, a dois passos 
do centro do Funchal. Por isso é que, terça-
feira, 9, Marcos saiu, descontraído, para dar 
uma boleia, até ao fim da rua, a uma vizinha 
aflita com a tosse da neta. Não fazia ideia que 
minutos depois, sob os 30 e tal graus que se 
faziam sentir, choveriam faúlhas na sua rua 
e teria dificuldade em regressar a casa. Quis 
ficar a molhar o telhado, as paredes, o jardim, 
mas Cristina suplicou-lhe que as levasse dali 
para fora. Quando, depois de as deixar a salvo, 
regressou, já duas divisões tinham ardido. 
Juntos, choram e riem alternadamente. “Faz 
parte do luto”, explica Cristina, que é pediatra. 
Suspira pelo passado que perdeu e que não 
poderá mostrar aos seus filhos, mas pelo 
meio sai-lhe um the show must go on. Estão 
decididos a recomeçar. E quanto antes.
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ANDEBOL
| Redacção | 

A selecção de Portugal venceu ontem a
Suécia por 32-27, resultado que lhe
garante - a uma jornada do fim - o
primeiro lugar do grupo. Os portugueses
passam agora a jogar para uma classifi-
cação entre os nono e 12.º lugares.

A selecção nacional de juniores mascu-
linos venceu a Suécia por 32-2, em jogo a
contar para o grupo I2 do Intermediate
Round do Campeonato da Europa do res-
petivo escalão, que está a decorrer na
Croácia.

Ao intervalo, a formação nacional ven-
cia por 13-15, depois de uma primeira
parte repartida mas em que, de uma forma
global, os suecos comandaram até ao mi-
nuto 25. Aí, Portugal passou para a frente
do marcador (11-12) e viria mesmo a am-
pliar a vantagem para dois golos, com
André Gomes a converter o livre de sete
metros que fixou o resultado ao intervalo
(13-15).

O segundo tempo foi, em termos de
marcador, totalmente dominado pelos
portugueses que, logo na parte inicial,
conseguiram várias vantagens de três go-
los. Vantagem que seria ampliada ainda

antes do minuto 40 (16-20) para, pouco
depois, chegar mesmo aos cinco golos
(18-23). Sempre com muito acerto, Portu-
gal levou a vantagem até aos seis golos
(20-26), pouco depois dos 50 minutos -
com mais um golo de contra-ataque de Je-
nilson Monteiro - o que levou o técnico
sueco a solicitar um 'time-out'. A partida
decorria com muita velocidade, de que
decorreram alguns erros, mas sempre
com Portugal claramente na frente. Quan-
do a a Suécia encurtou a vantagem para
quatro golos (23-27), à entrada dos cinco
minutos finais, foi a vez de Nuno Santos
parar o jogo e falar com os jogadores.

A equipa reagiu muito bem, voltou a co-
locar-se com seis golos de vantagem e
terminou a partida com uma vitória clara,
por cinco golos de vantagem (27-32), re-
sultado que lhe garante a liderança isola-
da do grupo. 

“Na primeira parte sentimos algumas di-
ficuldades com o trabalho do pivô sueco,
que nos fixava a nossa defesa muito atrás.
Procuramos corrigir a relação com o pivô
e os meias distâncias, de maneira a que
essa meia distância - uma das principais
armas dos suecos - não funcionasse. E
conseguimos”, explicou o selecionador
nacional, Nuno Santos

CAMPEONATO DA EUROPA DE SUB-18

Portugal vence Suécia e garante
primeiro lugar do grupo
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Artística 
organiza
torneio

A Artística de Avanca organiza,
hoje e amanhã,  a terceira edi-
ção do Torneio Internacional
“Cidade de Estarreja”, que, para
além da equipa da casa, vai
contar com a presença de três
clubes de renome.

Hoje, pelas 17.30 horas, o FC
Porto defronta o IIFK Kris-
tianstad (equipa campeã da
Suécia), sendo que, duas horas
depois, a Artística de Avanca
mede forças com os (cam-
peões) russos do Chekhovskie
Medvedi.

As formações que hoje per-
derem jogam amanhã a par-
tida de atribuição do terceiro e
quarto lugares, pelas 19 horas,
sendo que às 21 horas come-
çará a aguardada final.

Todos os jogos deste torneio
terão lugar no Pavilhão Ade-
lino Dias Costa, em Avanca, e
as entradas são gratuitas.AC

Andebol
Seniores Masculinos
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Rio2016: Bicampeã França elimina Brasil e defronta Alemanha nas meias de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-08-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=838359

 
HOJE às 23:44
 
A França, bicampeã olímpica e campeã mundial, venceu hoje com naturalidade o anfitrião Brasil por
34-27, disputando o acesso à final do torneio olímpico de andebol frente à Alemanha, que derrotou o
Qatar por 34-22.
 
Apesar da diferença de sete golos no final do jogo, a França deparou-se sempre com uma aguerrida
seleção brasileira, como atesta o resultado de 16-16 ao intervalo, que, com o oitavo lugar
conquistado, obteve a melhor classificação olímpica de sempre.
 
A Alemanha, campeã europeia e vencedora do grupo B com os mesmos oitos pontos da Eslovénia,
venceu o Qatar, vice-campeão mundial, por uns esclarecedores 34-22, com 16-12 ao intervalo,
disputando o acesso à final com a poderosa seleção gaulesa.
 
A Dinamarca, crónica candidata às medalhas, venceu a surpreendente Eslovénia por 37-30, com 16-
13 ao intervalo, e garantiu também a presença nas meias-finais, onde irá defrontar o vencedor do
encontro que opõe ainda hoje a Croácia à Polónia.
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Em menos de uma semana, os
árbitros madeirenses Duarte
Santos e Ricardo Fonseca diri-
giram o seu segundo jogo no
Brasil, inserido no torneio de
andebol olímpico. Depois de
na passada quinta-feira dirigi-
rem o jogo entre Polónia e
Egito que terminou com o re-
sultado de 33-25, a dupla ma-
deirense arbitrou o encontro
entre Suécia e Brasil.

ANDEBOL
madeirenses dirigiram
jogo suécia-brasil
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