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1 1 1

Andebol: Lituânia x Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=517fc4ef-58ac-4632-8706-

b1c69ab06747&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
A seleção nacional de andebol venceu a Lituânia por 24-23. Foi a segunda vitória na qualificação para
o Euro 2020.
 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2018-10-28 01:41
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2018-10-29 09:28
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Vilius Rasimas (GR)  
Lukas Gurskis (GR)  
Mindaugas Urbonas (2) 
Rolandas Bernatonis (1)  
Zanas Virbauskas  
Aidenas Malasinskas (9)  
Gintaras Cibulskis 
Gerdas Barbarskas (2)  
Skirmantas Pleta  
Mindaugas Tarcijonas (1)  
Vaidotas Grosas 
Ignas Grigas  
Valdas Drabavicius (2)  
Lukas Juskenas 
Tadas Stankevicius (3) 
Mindaugas Dumcius (3)  

Alfredo Quintana (GR) (1) 
Humberto Gomes (GR)  
Belone Moreira 
Pedro Portela (2)  
Gilberto Duarte (7)  
Carlos Martins  
Diogo Branquinho (3) 
Rui Silva (2)  
Tiago Rocha  
Miguel Martins  
Alexandre Cavalcanti (3) 
Fábio Magalhães (3)  
Alexis Borges (3)  
C±aymaro Salina  
André Gomes 
Sérgio Barros   

Alfredo Quintana já se tinha evidenciado frente à Roménia. Ontem, defendeu e até marcou 

Têm a palavra 

ANDEBOL — QUALIFICAÇÃO EURO-2020 — JOR. 

Svyturio Arena, 
em Klaipeda, Lituânia 

LITUÂNIA • PORTUGAL 

ARTURKS JUSKENAS PAULO PEREIRA 

ÁRBITROS 
Mirza Kurtagic e Mattias Wetterwik (Suécia) 

~ff- 

INTEARZALO 12 

mais desporto 

ANDEBOL O  QUALIFICAÇÃO EUROPEU-2020 
1 

Sofrer até ao último seg 

 

do un 

 

Seleção chegou ao intervalo em vantagem, mas quebrou na 2,a parte o Quintana fez defesa 
decisiva, Gilberto Duarte regressou e marcou 7 golos o Selecionador da Lituânia demite-se 

EDUARDO OLIVEIRA/ASF 

ror 

SOFIA COELHO 

13 
 ORTUGAL conseguiu o se-
gundo triunfo no grupo 6 
da qualificação para o Eu-
ropeu de 2020, somando 
os mesmos 4 pontos da lí- 

der (e campeã mundial) França, mas 
sofreu na 2. ª parte do encontro com 
a Lituânia (24-23). 

Depois de chegar ao intervalo 
com vantagem de dois golos (12-
-10), a Seleção diminuiu o ritmo e in-
tensidade de jogo e deixou o adver-
sário ganhar vantagem que chegou 
a ser de quatro (19-15 e 20-16 para 
os lituanos) na 2.ª parte. Os cinco 
minutos finais foram emocionan- 

CORRER RISCOS 

Foi um jogo difícil. A Lituânia tem 
dois ou três jogadores que fazem a 
diferença. Nos momentos em que 
lutámos diretamente com eles, 
ganhámos alguma coisa e tivemos de 
correr riscos. Foi bom conseguirmos 
virar o jogo a nosso favor na segunda 
parte, quando estávamos a perder 

PAULO PEREIRA 
selecionador Nacional 

tes, com Branquinho a fazer o em-
pate a 22-22, Gilberto Duarte a dar 
a vantagem por 23-22, ainda contra-
riada pelo melhor jogador da equi-
pa da Lituânia, Aidenas Malasinskas, 
que fez o seu nono golo para empa-
tar a 23. Rui Silva voltou a dar van- 

SATISFEITOS 
ih.. a. 

A primeira parte foi boa. O nosso 
guarda-redes e o deles foram 
fantásticos, razão pela qual se 
marcaram poucos golos. Tivemos mais 
dificuldade em encontrar o caminho 
para o golo na segunda parte, mas 
conseguimos arranjar soluções. 
Estamos satisfeitos 

GILBERTO DUARTE 
Lateral esquerdo da seleção 

tagem a Portugal e Alfredo Quinta-
na segurou o 24-23 com uma defe-
sa a cerca de 20 segundos do final. 

Gilberto Duarte, que não jogara 
frente à Roménia (triunfo por 21-13), 
e Quintana foram decisivos: o primei-
ro foi o melhor marcador, com 7, e o 

QUALIF. EUROPEU 2020 

'4101 I  4 Grupo 64 2 Jornada 

Lituânia-PORTUGAL 23-24 
Roménia-França 21-31 

JV ED G 
1 FRANÇA 2 2 O O 73-48 4 
2 PORTUGAL 2 2 O O 45-36 4 
3 
4 

Lituânia 
Roménia 

2 
2 

O 
O 

O 
O 

2 
2 

50-66 O 
34-52 O 

3.' Jornada,10/11abril 2019.: PORTUGAL-França e Ro-
ménia-Lituânia. 

A figura 

ALFREDO 
QUINTANA 
(PORTUGAL) 

3 O guarda-redes da Seleção fez 
uma defesa decisiva a cerca de 20 se-
gundos do final, impedindo que a Lituâ-
nia empatasse, quando o marcador es-
tava nos 23-24 que ficariam como 
resultado. E ainda contribuiu com um 
golo, de baliza a baliza, na 1.a parte. 

guardião fez bem o seu papel e ain-
da marcou 1 golo (10-8), quando o 
adversário estava a jogar sem guar-
da-redes — Vilius Rasimas também 
se destacou. No final, o seleciona-
dor lituano demitiu-se, cli7endo que 
a equipa precisa de «ideias novas». 

A Seleção volta a jogar em abril, 
defrontando a França — qualificam-
-se os dois primeiros de cada grupo 
e os quatro melhores terceiros. Sué-
cia, Áustria e Noruega estão apura-
das por serem organizadoras do Eu-
ropeu-2020, tal como Espanha, a 
atual campeã europeia. 
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ANDEBOL 

PORTUGAL TRIUNFA 
A seleção portuguesa de an-
debol conseguiu ontem a se-
gunda vitória no Grupo 6 de 
qualificação para o Europeu 
de 2020, ao vencer fora a Li-
tuânia por 24-23. 
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O 
guarda-redes Alfre-
do Quitana "segu-
rou" ontem a vitó-
ria de Portugal na 

Lituânia, por 24-23, no 
segundo jogo da seleção 
portuguesa de andebol no 
Grupo 6 de apuramento 
para o Europeu de 2020.

Quintana protagoni-
zou uma defesa decisiva, 
a poucos segundos do fi-
nal do encontro, ao tra-

var o remate que podia 
dar o empate aos lituanos, 
sendo o guarda-redes lu-
so-colombiano felicitado 
pelos companheiros pela 
intervenção.

Em Klaipeda, na Li-
tuânia, depois de ter 
vencido na quarta-
-feira em Santo Tirso 
a Roménia, por 21-13,
Portugal contou com o re-
gresso do influente lateral 

Apuramento para o europeu de andebol

Portugal venceu na Lituânia
Gilberto Duarte, jogador 
do FC Barcelona, que es-
tava lesionado e falhou o 
primeiro embate.

A equipa teve uma me-
lhor primeira parte, que 
terminou com uma vanta-
gem de dois golos (12-10),
mas acabou por sofrer 
muito no segundo tem-
po, fase do jogo em que 
viu a Lituânia chegar a 
ter uma diferença de mais 
quatro golos.

O "sete" luso – que ti-
nha tido como maior di-
ferença dois golos de van-
tagem – foi afetada com 
a suspensão de dois mi-

nutos a Gilberto Duarte e 
Pedro Portela, aos 36 e 38 
minutos, num período de 
jogo favorável aos da casa.

Na equipa portuguesa, 
o lateral do Barcelona foi 
crucial, com sete golos.

Portugal alinhou com: 
Alfredo Quintana (1), Be-
lone Moreira, Pedro Por-
tela (2), Diogo Branquinho 
(3), Rui Martins Silva (2), 
Alexandre Cavalcanti (3) 
e Alexis Borges (3). Joga-
ram ainda Gilberto Duarte 
(7), Miguel Martins, Fábio 
Magalhães (3), Dayma-
ro Amador Salina, Car-
los Martins, Sérgio Barros.

 
Quintana esteve em destaque na baliza nacional

Resultados

Lituânia – Portugal ..................................................... 23-24
Roménia – França ........................................................ 21-31

Classificação
França .......................2 2 - - 73-48 4
Portugal ....................2 2 - - 45-36 4
Lituânia.....................2 - - 2 50-66 0
Roménia ...................2 - - 2 34-52 0

Próximas jornadas (11 abril): Roménia - Lituânia e Por-
tugal - França.
14 abr: Lituânia - Roménia; França - Portugal

F
P
A
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Portugal 
bate Lituânia 
no andebol 
O guarda-redes Alfredo Quitana 
`segurou' ontem a vitória de Por-
tugal na Lituânia, por 24-23, no 
segundo jogo da selecção portu-
guesa de andebol no Grupo 6 de 
apuramento para o Europeu de 
2020. Quintana protagonizou 
uma defesa decisiva, a poucos se-
gundos do final do encontro, ao 
travar o remate que podia dar o 
empate aos lituanos, sendo o 
guarda-redes luso-colombiano 
felicitado pelos companheiros 
pela intervenção. 

Com a vitória de ontem, Por-
tugal soma quatro pontos no 
grupo, os mesmos que a campeã 
mundial a França. 
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O treinador do Madeira SAD, 

Paulo Fidalgo, faz parte dos 

quadros técnicos da Seleção 

Nacional. 

Portugal no bom caminho rumo ao Europeu de 2020 

guarda-redes Alfredo Quitana 
`segurou' a vitória de Portugal 
na Lituânia, por 24-23, no se- 

gundo jogo da seleção de andebol 
no Grupo 6 de apuramento para 
o Europeu de 2020. 

Quintana protagonizou uma 
defesa decisiva, a poucos segun- 
dos do final do encontro, ao travar 
o remate que podia dar o empate 
aos lituanos. Em Klaipeda, na Li- 
tuânia, Portugal contou com o  

regresso de Gilberto Duarte, jo- 
gador do FC Barcelona, que havia 
falhado o primeiro embate. 

A equipa teve uma melhor pri- 
meira parte, que terminou com 
uma vantagem de dois golos (12- 
10), mas acabou por sofrer muito 
no segundo tempo, fase do jogo 
em que viu a Lituânia chegar a 
ter uma diferença de mais quatro 
golos. 

O 'sete' luso foi afetado com a 

suspensão de dois minutos a Gil- 
berto Duarte e Pedro Portela, aos 
36 e 38 minutos, num período 
de jogo favorável aos da casa. Na 
equipa portuguesa, o lateral do 
FC Barcelona foi crucial, com sete 
golos, enquanto na Lituânia foi o 
também regressado Aiden Mala- 
sinskas a estar em grande plano, 
com nove dos 23 golos da sua 
equipa. Portugal soma quatro 
pontos no grupo. 
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Andebol do Marítimo derrotado 

A
equipa de Andebol do Maríti-
mo perdeu na tarde do último 
sábado frente ao FC Gaia, em 

partida disputada no pavilhão do 
Marítimo, em Santo António, num 
jogo a contar para a sexta jornada 
do Campeonato Nacional da II Di- 
visão. O resultado cifrou-se num 
claro 46-36 para a equipa conti- 
nental. Os 'verde rubros' voltam 
a entrar em campo no próximo  

dia 4 de novembro para acertar 
calendário frente ao Povo Clube. 

Refira-se que o Marítimo é o 
atual 10.º classificado com apenas 
sete pontos conquistados em seis 
jogos já disputados, somando 
uma vitória contra quatro derro- 
tas, se bem que a formação ma- 
deirense tem menos um jogo que 
a grande maioria dos seus adver- 
sários. 
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Seleção Nacional é melhor do que a Lituânia, tem mais 
soluções, chegou ao intervalo a vencer, mas quase deitou tudo a perder 

111101111 SOFRIDA MAS 
DESTINO É O EUROPEU 

Gerdas Barbarskas e Vaidotas Grosas tentam impedir a progressão de Miguel Martins 

AFIGURA 

Uni craque 
de alto nível 

5 

figura do andebol 
Português da atualidade. 
assumiu o papei e foi 
determinante na vitória 
da Seleção Nacional na 
Lituânia Defendeu, deu a 
marcar e marcou. Fez sete 
("idos em, oito remates. 
um deles num momento 
vital, devolvendo 
Portugal á liderança do 
marcador após um 
fantástico roubo de bola: 
contra-ataque veloz e tiro 
certeiro. Gilbk3-to Duarte E' 

uni ciagJe e esta cada vez 
em mais alto r ívei 

 

E 

 

 

J 

 

 

"A. Lituânia vai 
fazer tudo para nos 
ganhar em casa" 

"Eles têm melhorado muito 
e isso reflete-se nos 
resultados que têm tido. 
Aliás, a Lituânia vai fazer 
tudo para nos ganhar em 
casa e, portanto, isto está 
longe de ter terminado. 
Conseguimos virar o jogo a 
nosso favor, o que foi muito 
bom." 

Gilberto 
Duarte 
Lateral 
esquerdo 

PauloJorge 
Pereira 
Selecionador 
nacional 

EM ABRIL 
SIRÃCOMAFRANÇA 
Cumpridos, e a preceito, os 
dois primeiros jogos no 
apuramento para o Europeu 
de 2020, os próximos 
compromissos da Seleção são 
apenas em abril, num dupla 
jornada com a França. Os 
campeões do mundo já 
lideram e são favoritos a 
vencer o Grupo 6, mas a 
Portugal poderá bastar agora 
vencer a Lituânia em casa, 
sendo certo o apuramento se 
dias antes não tiver perdido 
por mais de sete na Roménia. 

GRUPO() 

Portugal-Roménia 
França-Lituânia 

ONTEM ;ORNADA 

21.13 
42-27 

Lituânia-Portugal 23-24 
Roménia-França 21-31 

CIÁSSiricÁ030 
.1v E D M-5 P 

L'Prança 2 2 O 73.48 4 
2.' Portugal 2 2 45-36 4 
3." Lituânia 2 0 

o O 
2 50-66 o 

4.° Roménia 2 0 O 2 34-52 o 

1000 11 DE ABRIL DE 2019 
Roménia-Lituânia 
Portugal-França 

uruibiut R 
Svyturio Arena 

Árbitros: Mirza Kurtagic e Matt ias 
Wetterwik (Suécia) 

isruliNut PORTUGAL 
VdiusRasimas Gr AlfredoQuintana Gr/1 

tukasGursids Gr Humberto Gomes Gr 

Akienas Malasinkas 9 Beione Moreira - 

Gerdas Barbarskas 2 Pedro Portela 2 

Sidrmantas Meta - Dlogo Branquinho 3 

Vaklas Drabavidus 2 Rui Silva 2 

Tadas Stankevidus 3 • Alizmndre Cavalcanti3 

Mindaugas Dumcitts 3 Alexis Borges 3 

VaidotasGrosas • Fábio Magaltães 3 

Gabliefurs Virbauskas - DaymaroSalina 

GintomsObuiskis Gilberto Duarte 7 

Lukasluskenas • lOguel Martins 

Mindaugas Drbonas 2 Tiago Rocha 

Rolandas Bematonis 1 Gados Martins 

MincbugasTardionas 1 Sérgio Barros 

IgnasGrigas • AndréGomes nj 

Treinador: Treinador: 
ArturasJuskenas Paulo Jorge Pereira 

Ao Intervalo 10-12 
Marc/m.05'2-0,10'3-4,15' 5-5,20', 6-7, 
25'8-9, 30'10-12, 35'12-13,40'1444, 
45'17-15, 50' 20-17, 55'21.21, 60' 23-24 

2 EXCLUSÕES 4 

VERMELHOS 

3-5 7 METROS 0-2 

RUIGUIMARÃES 

104/0 Com uma defesa a um re-
mate do ponta-esquerda, já 
nos últimos trinta segundos, 
Alfredo Quintana garantiu a 
vitória de Portugal na Lituâ-
nia, em jogo da segundajorna-
da da fase de apuramento para 
o Campeonato da Europa de 
2020. Depois do triunfo fren-
te à Roménia, em Santo Tirso, 
a Seleção Nacional ficou mui-
to bem encaminhada para, fi-
nalmente, alcançar um lugar 
numa grande competição in-
ternacional, sendo que se apu-
ram para o primeiro Europeu a 
ser disputado por 24 equipas, 
os dois primeiros de cada gru-
po e ainda os quatro melhores 
terceiros. 

A formação das Quinas co-
meçou mal, a falhar muito na 
cara do guarda-redes lituano. 
Esteve a perder por 3-1, mas 
com três golosseguidos, em re-
mates para uma baliza deserta 
- o selecionador da casa abdi-
cou do guarda-redes por estar 
em inferioridade numérica -, 
deu a volta ao marcador. Tendo 
Gilberto Duarte a assinaruma 
grande exibição, os lusos fo- 

ram para intervalo com o en-
contro controlado. 

A reentrada em jogo foi pés-
sima, com muitas falhas técni-
cas e, num ápice, os homens de 
Leste deram a volta e estive-
ram a vencer porquatro (19-15,  

após um dos nove remates cer-
teiros do central Aidenas Ma-
lasinskas). Antes desse golo, 
Paulo Jorge Pereira havia pedi-
doumaparagem de tempoque 
se revelou decisiva. Fábio Ma-
galhães e Rui Silva já vinham  

a subir de produção, Pedro Por-
tela e Alexis Borges aparece-
ram, Portugal subiu a defesa e 
passouaatacarcomsete,Quin-
tana foi somando defesas -
chegou às14 - e a vitória muito 
importante concretizou-se. 

"Os dois - 
guarda-redes 
foram fantásticos" 

"A primeira parte foi boa, 
encontrámos soluções para 
estar na frente do marcador. 
Os dois guarda-redes foram 
fantásticos, razão pela qual 
se marcaram poucos golos. 
Estamos satisfeitos, mas 
temos de continuar a 
trabalhar para o nosso 
objetivo." 
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Meio: Jogo Online (O) Autores: Rui Guimarães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6991eb44

 
2018-10-28 17:43
 
Portugal está claramente lançado para um apuramento há muito desejado - serão 14 anos sem
qualquer presença, para sermos mais precisos -, neste caso para o Europeu de andebol de 2020. Com
a França - seleção seis vezes campeã do mundo (1995, 2001, 2009, 2011, 2015 e 2017), três da
Europa (2007, 2010 e 2014) e duas olímpica (2008 e 2012) - indiscutivelmente à frente na corrida ao
primeiro lugar do grupo, Portugal, ao vencer na Lituânia, deu este domingo um passo de gigante para
alcançar o segundo posto, o outro que garante desde logo o apuramento para o Campeonato da
Europa de 2020, que vai jogar-se pela primeira vez sob uma organização a três: Suécia, Áustria e
Noruega. O Europeu, que irá estrear o formato de 24 equipas, também se poderá alcançar por via do
terceiro lugar, qualificando-se os quatro melhores conjuntos que acabarem nessa posição, mas a
vitória lusa, ainda que nada garantindo, foi muito importante para terminar no segundo lugar, tendo
Portugal todas as capacidades para o conseguir. Portugal venceu e está então em posição privilegiada
para voltar aos grandes palcos Com duas vitórias à segunda jornada, uma em casa frente à Roménia,
por 21-13, e a deste sábado em Klaipeda (24-23), ao sete nacional, e partindo do princípio que a
França ganhará todos os seis jogos, bastará voltar a vencer os lituanos em casa e depois até pode
perder fora com os romenos, desde que por menos de oito golos. Esses dois encontros estão
marcados para junho, sendo que os duelos com a França serão em abril. Mesmo não tendo feito uma
grande exibição, Portugal venceu e está então em posição privilegiada para voltar aos grandes palcos,
o que não acontece desde 2006, quando a Seleção Nacional jogou o Campeonato da Europa da Suíça.
 
Rui Guimarães
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Quintana decisivo 
na vitória de Portugal 

Lituânia 23 

Portugal 24 

• Portugal conse-
guiu o segundo triunfo no 
apuramento para o Euro 
2020, batendo a Lituânia 
por 23-24, muito graças a 
Quintana, que brilhou nos 
útimos segundos com uma 
defesa decisiva. Nos 30 mi-
nutos iniciais, a Lituânia 
não facilitou, mas a respos-
ta dos portugueses não tar-
dou e chegaram ao interva-
lo a vencer (10-12). 

A cerca de dez minutos do 
fim, os lusos chegaram a es-
tar a perder por três golos de 
diferença, mas não desisti- 

ram, deram a volta e, de-
pois, foi só confiar em Quin-
tana. No Grupo 6, a equipa 
das quinas tem agora quatro 
pontos, os mesmos que a 
França. •  BRUNA NÓBREGA 

LITUANIA Vilius Rasimas, Lukas Gurskis, 
Zanas Virbauskas, Aidenas Malasinskas (9), 
Cintaras Cibulskis. Mindaugas Urbonas (2). 
Gerdas Babarstias {2), Bolandas Bernatonis 
(1).Skirmantas Pléta, Mindaugas Tarcijonas (1), 
Vaidotas Grosas, lonas Grigas. Valdas 
Drabavicius (2). Lukas Juskenas, Tadas 
Stankevicius (3) e Mindaugas Dumcius 13) 
Treinador Arturas Juskenas 

PORTUGAL Alfredo Ouintana (1), Humberto 
Gomes, Pedro Portela (2), Gilberto Duarte (7), 
Carlos Martins, Diogo Branquinho (3). Rui Silva 
(2), Tiago Rocha, Miguel Martins. Alexandre 
Cavalcanti (3), Bélone Moreira, André Gomes, 
Sérgio Barros, Fabio Magalhães (3). Daymaro 
Salina e Alexis Borges (3) 
Treinador Paulo Pereira 

LOCAL Syylurio Arena, em Lituânia 
ARBITRO Mirra Kurtagic / Mattias 
Wuttermk(Suécia) 

AO INTERVALO 10-12 
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Portugal bate 
Lituânia na corrida 
ao Euro 2020 
A selecção portuguesa de 
andebol conseguiu ontem a 
segunda vitória no Grupo 6 de 
qualificação para o Europeu 
de 2020, ao vencer fora a 
Lituânia, por 23-24. Portugal, 
que já ganhava ao intervalo 
por 10-12, em Klaipeda, passa 
a somar quatro pontos (dois 
triunfos em outros tantos 
jogos), tantos quantos a 
favorita França. Os gauleses 
serão o próximo rival dos 
portugueses, em Abril de 2019. 
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GURSKIS O 
S. PLETA 
M TARCIJONAS 
V. GROSAS 
IGNAS GRILAS 
V. DRABAVICIUS 
LUKAS JUSKENAS 

- 1 STANKEVICIUS 

M DUMCIUS 

1 
O 
O 
2 
O 
3 
3 

o 

o 
2 
O 

O 
O 
O 

AO INTERVALO: 10-12 

LOCAL: Svyturio Arena, em Klaipeda, 
Lituânia 

ÁRBITROS: Mirra Kurlagic e Mattias 
Wettelwik4SUE) 

FI E Lii)ADE 

ATENTO. Alfredo Quintana fechou bem a baliza portuguesa 

sie« 23 
LITUÂNIA PORTUGAL 

A. Juskenase 
1111 

C)Paulo Pereira 
115 EXi 

V RASIMAS O O O 
U.MINDAUGAS 2 O 
13. ROLANDAS 1 O 
Z VIRBAUSKAS O O 
A. MALASINSKAS g O 
G. CIBULSKIS O O 
G. BARBARSKAS 2 2 

A. QUINTANA O 1 O 
B. MOREIRA O O 
PEDRO PORTELA 2 1 
G. DUARTE 7 1 
CARLOS MARTINS O O 
D. BRANQUINHO 3 O 
RUI SILVA 2 1 

II. GOMES O O O 
TIAGO ROCHA O O 
MIGUEL MARTINS O O 
A. CAVALCANTI 3 1 
ANDRÉ GOMES O O 
SÉRGIO BARROS O O 
F MAGALHÃES 3 O 
D. SALINA O O 

ALEXIS BORGES 3 O 

24 

ANDEBOL 

SUSPIRO DE ALÍVIO 
Portugal está mais perto 
do Europeui2o2o após 
triunfo complicado 
na visita à Lituânia 

ALEXANDRE REIS 

R Portugal tem, praticamente, 
metade do trabalho feito, tendo 
cm vista a qualificação para o Eu - 
ropeu ' 2020. O triunfo precioso 
de ontem na Lituânia mantém a 
Seleção no topo do Grupo 6, a par 
da França (campeã mundial), na 
conclusão da 2' jornada. 

Em relação à receção à Romé-
nia, que as quinas também ven-
ceram (21-13), a performance da 
equipa nacional decaiu, com 
muitos equívocos técnicos e táti -
cos. Depois dc início equilibrado, 
de parada e resposta, Portugal 
ganhou ascendente no final da 1" 
parte, chegando ao intervalo na 
frente (12-10). Mas o conjunto 
orientado pelo selecionador Pau 
lo Pereira deitou quase tudo a 
perder no reatamento, pois a Li- 

QUAL. ELTRO'2o20 - GRUPO 6 
2' jornada 

LITUANIA 23-24 PORTUGAL 

ROMÉNIA 21-3I FRANCA 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 v 1 O Grm‘, 

02  FRANÇA 4 2 2 O O 73-48 

O PORTUGAL 4 2 2 O O 45-36 

02  LITUÂNIA O 2 O O 2 50-66 

02  ROMÉNIA O 2 O O 2 34-62 

Próxima jornada ito  de abril 

PORTUGAL-FRANÇA E ROMÉNIA-UTUANIA 

tuânia, com Aidenas Malasin kas 
(9 golos) e o guarda- redes Vilius 
Rasimas em bom plano, atiraram 
Portugal contra as cordas, quan-
do vencia aos 47 minutos (19 -15). 

A falta de eficácia e de ideias no 
ataque faziam temer o pior, mas 
foi então que a Seleção sacou dos  

trunfos e arriscou, ao atacar com 
dois pivôs e a defender 3x2x1, 
acabando por dar a volta. provo-
cando o erro do adversário. Des-
taques para Gilberto Duarte, go-
leador com 7 golos e para o guar-
da- redes Alfredo Quintana, ase - 
gurar a derradeira vantagem. 

Paulo Pereira respirou de alí-
vio: "Foi muito difícil. A Lituânia 
tem dois ou trés jogadores que fa-
zem a diferença. Estivemos a 
perder por 4 golos e virámos a 
nosso favor. Foi muito bom." 

Gilberto Duarte voltou para ser 
o patrão da equipa: "Na 1' parte 
encontrámos soluções. Tivemos 
mais dificuldades na 2' parte em 
encontrar o caminhopara o golo, 
mas no fim fomos melhores e ga-
nhámos. Estamos satisfeitos c te-
mos de continuar a trabalhar 
para o nosso objetivo." ei 
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Portugal volta a vencer na qualificação para o Euro 2020
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29 out, 2018 - 01:02
 
A seleção nacional de andebol foi à Lituânia bater a seleção local, por 24-23, e partilha liderança do
grupo com a França.
 
A seleção nacional de andebol derrotou, este domingo, a Lituânia, por 24-23, em partida de
qualificação para o Europeu 2020.
 
Depois de ter vencido a Roménia na ronda inaugural, em Santo Tirso, Portugal foi vencer, desta feita,
a Klaipeda. Gilberto Duarte foi a principal estrela: foi o melhor marcador da partida, com sete golos.
 
Portugal está no segundo lugar do grupo 6 de apuramento, com quatro pontos, os mesmos que a
França, que lidera. Na próxima ronda, a 10 ou 11 de abril, a seleção portuguesa recebe a formação
gaulesa.
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