


Revista de Imprensa

1. Andebol - Suiça já foi, agora venha a Alemanha!, Bola (A), 08-05-2017 1

2. Futebol - Seleção bate Suíça, Correio da Manhã, 08-05-2017 2

3. Andebol - Portugal vence a Suíça no andebol masculino, Diário de Notícias da Madeira, 08-05-2017 3

4. Andebol - Portugal com nova vitória frente à Suíça, Diário do Minho, 08-05-2017 4

5. Andebol - Fábio Magalhães em grande plano, JM, 08-05-2017 5

6. Andebol - Momentos de fulgor e Europeu mais perto, Jogo (O), 08-05-2017 6

7. Andebol - Portugal volta a bater suíços, Jornal de Notícias, 08-05-2017 7

8. Andebol- Portugal vence suíça e ameaça favoritos, Record, 08-05-2017 8

9. Andebol, Record, 08-05-2017 9

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9


A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 16,26 x 30,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69415585 08-05-2017

Fabio Magalhães festejou as 100 internacionalizações como melhor marcador de Portugal 

Têm a palavra 

GANHAR À ALEMANHA FESTEJAR AS 100 

Suíça já foi, agora 
venha a Alemanha! 
Portugal volta a bater helvéticos, desta feita em Loulé, e isola-se no 

segundo lugar do Grupo 5, com 5 pontos Vitória assente na defesa 

lias I C:filiA/LLISA 

ANDEBOL — QUAL. EURO. GRUPO 5 — JOR. 

Pavilhão Desportivo Municipal, 

em Loulé 

PORTUGAL • suo 

Alfredo Quintana (GR) 
Hugo Figueira (GR) (1) 
Pedro Portela (4) 
Gilberto Duarte (4) 
Diogo Branquinho 
Rui Silva 
Tiago Rocha 
Miguel Martins (1) 
Nuno Pereira 
Antonio Areia 
Alexandre Cavalcanti (1) 
Jorge Silva (2) 
Fabio Antunes (3) 
Wilson Davyes (2) 
Fábio Magalhães (5) 
Daymaro Salina (4) 

PAULO JORGEPEREIRA 

111E3111 
17  INTERVALO  10 

Nikola Portner (GR) 
Simon Klndle (GR) 
Andre Schmidt (5) 
Lucas Meister (1) 
Lenny Rubin (3) 
Manuel Liniger (1) 
Mkhal Svajlen 
Marvin Lier 
Roman Sidorowicz 
Ron Delhees (2) 
Samuel Rothlisberger 
Dimitrij Kuttel (3) 
Zoran Markovic (2) 
Luka Mares (4) 
Stefan Huwyler 
lonas Dahler (1) 

MATHIAS GYSIN 

AR 11 ROS 

bn Opava e Pavel Valek (Rep. Checa) 

ror 

JORGE ANJINHO 

p
01M1GAL assumiu o 2." 
lugar do Grupo 5 de apu 
ramento para o Europeu 
cia Croácia cio próximo ano, 
ao vencer a Suíça, por 27 

-22, ontem, em Loulé, benefician 
do ainda cia derrota (20 25) cia Es - 
lovenia na Alemanha. 

Com uma defesa aguerrida, a Se-
leção Nacional, que já tinha batido os 
helvéticos na passada quinta - feira, 
então em Biel, cavou um fosso de 
sete golos na primeira parte, que foi 
fundamental na construção do triun - 
fo, com os guarda - redes a assumi -
rem papel importante. 1 lugo Figuei - 
ra entrou quando o resultado estava 
em 9-8 e esteve 10 minutos sem so 
frer golos, com Portugal a construir 
nesse período um parcial de 6 0, 
vantagem decisiva, enquanto Alfre - 
clo Quintana destacou-se nos UI ti 
mós minutos da partida com duas 
defesas decisivas (27 e 28) quando a 
Suíça se aproximou no marcador. 

Portugal manietou o ataque hei - 
vetico, defendendo em 6 O de for 
um agressiva para tentar evitar que 
o central Andre Schmicit tivesse bola. 
Com  Schmidt controlado, a veloci 
dacie nas transições colocou várias 
vezes os jogadores portugueses em 
situações privilegiadas de finalização 

Temos de saborear estes 
momentos, mas não podemos ser 
vitimas da felicidade. Este já passou e 
a partir de agora temos que pensar em 
ganhará Alemanha. Excelente primeira 
parte em termos defensivos. Tentámos 
sempre pressionar e reduzir a 
velocidade do ataque suíço 

PAULO JORGE PEREIRA 
selecionador nacional 

e a vantagem foi -se acentuando até 
ao intervalo. 

Na segunda metade os suíços ar-
riscaram e atacaram quase sempre 
em 7 contra 6, retirando o guarda- 

redes, tendo conseguido encurtar 
a diferença para três golos com par-
cial de 6 - 2 (aos 38,52), obrigando 
Paulo Jorge Pereira a pedir time-out, 
que resultou cm três golos seguidos 

CLASSIFICAÇÃO 
Grupo 5 4' jorrada .41111W.  

Alemanha Esiovena 
PORTUGAL- Suka 

V 

25-20 
27-22 

E D G P 
1 ALEMANHA 4 4 0 O 115-89 8 
2 Portugal 4 2 1 1 104-108 5 
2 Eslovénia 4 1 1 2 101-110 3 
4 Suìca 4 0 O 4 96-109 O 

Foi a melhor maneira de festejar 
as 100 internacionalizações. Excelente 
vitória, num jogo bem conseguido. A 
Suíça mostrou na 2.' parte que não 
veio cá para cumprir calendário o que 
só dá mais rnerito á nossa vitória.  
Mostrámos vontade de ganhar e isso 
transmitiu-se numa defesa sólida 

FABIO MAGALHÀES 
Jogador da seleção Nacional 

de Portugal. Foi complicado para a 
Seleção lidar com o 7 contra 6 cio 
adversário e a cinco minutos cio fim 
a vantagem era de apenas dois go 
los. Mas, depois, foi decisiva a reen -
irada de Quintana e os dois golos de 
Fábio Magalhães --- antes cio jogo foi 
distinguido pelas 100 inter naciona 
lizações — , quando faltavam menos 
de 3 minutos para o final. Agora se • 
g,ne-se a Alemanha, no próximo dia 
14 de junho, em Gonclom a r. 
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ANDEBOL 
SELEÇÃO BATE sulçA 
A seleção nacional de ande-
bol venceu a Suíça (27-22) em 
jogo da 4.a jornada do Grupo 
5 da fase de apuramento para 
o Euro 2018. A vitória permi-
te a Portugal subir ao 29 lu-
gar do grupo (5 pontos), lide-
rado pela Alemanha (8). 
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Portugal vence a Suíça 
no andebol masculino 

A selecção portuguesa de 
andebol bateu ontem a Suíça 
por 27-22, em jogo da quarta 
ronda do Grupo 5 da fase de 
apuramento para o Euro'2018, 
disputado em Loulé, e assumiu 
o segundo lugar do 
agrupamento. Portugal tem 
ainda pela frente os jogos com a 
Alemanha e Eslovénia. 

Página 3



A4

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 7,53 x 10,58 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69416781 08-05-2017
andebol: apuramento para o europeu

Portugal com nova 
vitória frente à Suíça
A seleção portuguesa de andebol bateu ontem a 
Suíça por 27-22, em jogo da quarta ronda do Gru-
po 5 da fase de apuramento para o Euro2018, dis-
putado em Loulé, e assumiu o segundo lugar do 
agrupamento. Três dias depois do triunfo na Suí-
ça (27-25), os portugueses voltaram a repetir uma 
melhor primeira parte, saindo ao intervalo com 
uma vantagem de sete golos.

Com duas jornadas por disputar, Portugal subiu 
ao segundo lugar do grupo de apuramento, com 
cinco pontos, a três da líder da Alemanha, enquanto 
a Eslovénia soma três e a Suíça ainda não pontuou.

Ontem, Portugal alinhou e marcou: Alfredo 
Quintana, Pedro Portela (4), Gilberto Duarte (4), 
Jorge Silva (2), Fábio Antunes (3), Wilson Davyes (2) 
e Daymaro Salina (4). Jogaram ainda Hugo Figuei-
ra (1), Diogo Branquinho, Rui Silva, Tiago Rocha, 
Miguel Martins (1), Nuno Pereira, António Areia, 
Fábio Magalhães (5) e Alexandre Cavalcanti (1).
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Fábio Magalhães em grande plano
O atleta do Madeira SAD foi decisivo para o triunfo de Portugal sobre a Suíça, sendo o melhor
concretizador da equipa lusa, apontando cinco golos, na sua 100.ª internacionalização.

O
andebolista Fábio Maga-
lhães, jogador do Madei-
ra SAD, esteve ontem em
evidência na partida en-
tre Portugal e Suiça, em

jogo da quarta ronda do Grupo
5 da fase de apuramento para o
Euro 2018. 
A seleção venceu os helvéticos

por 27-22, com Fábio Magalhães
a cotar-se como grande figura
do jogo, contribuindo com cinco
golos importante para a vitória,
que coloca os lusos no segundo
lugar do grupo de apuramento. Portugal venceu a Suiça, com Fábio Magalhães em destaque na hora da finalização.

ANDEBOL
Daniel Faria/Lusa
danielfaria@jm-madeira.pt

Com duas jornadas por dis-
putar, Portugal subiu ao segundo
lugar do grupo de apuramento,
com cinco pontos, a três da líder
da Alemanha, enquanto a Eslo-
vénia soma três e a Suíça ainda
não pontuou.
No rescaldo do encontro, o

atleta do Madeira SAD, que atin-
giu as 100 internacionalizações,
revelou-se satisfeito com o seu
rendimento.
«Foi a melhor maneira de co-

memorar as 100 internacionali-
zações. Foi uma excelente vitória,
num jogo bem conseguido. O
segundo lugar do grupo é bom
para nós. Acho que temos muitas
possibilidades de conseguir o
apuramento, mas teremos de
continuar a mostrar a mesma
garra e ambição», referiu, em
declarações à agência Lusa. JM
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ARA E 

1 I 

J L ES 

ANDEBOL Seleção Nacional brilhou na segunda vitória sobre a Suíça 
e subiu a segundo do grupo, provando estar na luta pelo apuramento 

momairos DE FULGOR 
E EUROPEU MAIS PERTO 
• POR/UGAÏ. 

SUIÇA 
Pavilhão 13613611j-kir,"-MiiiiciiiiiaeLoulé 
ArtAL,":.11r1Opava e PavelValek 
(f3epública Ow9) 

PORTUGAL sulca 
Arredo Quintana Gr NA)*Portner Gr 
Nulo Figueira Gril Simon lande Gr 
OlogoDringinho Lenny Rubh 3 
lbertoDuite 4 AndreSditrild 5 
WisonDayes 2 DimililICOnd 3 
JorgeSilva 2 Licatileiskr 2 
Fabiolrldrago 3 Romingdorowict -  
DaymaroSAna 4 
PeáoWrtela 4 lonasDitiler 1 
'TimpoReds - UI:Meros 4 

RonDelhees 2 
hlunodlo -  SlmonGstanarn 
Fido Mgmbles 5 klarvInLict - 
RuISINa • At mel UnIger 1 
AkeortteCavalanti 1 SainueíRattilaberger- 
ArtánloAreia Miciii5,46 • 
Trelnadpx: 71fleirmdce 
Paulo.I.Peceira Michael Suta' 
Aolntervallo1740 
Marcha  05'2-3.10' 54.1511•45,20.,12-8. 
25' 15-8, 30'1740.351i)43,40'2046. 
45'2217,50'2340, 5.5' 23-21,6017-22 
Exclusões:1/2 
Vermelho*  

zoluonascanrero 
*sio Portugal confirmou o 
bom momento que atravessa 
e voltou a ganhar à Suíça, ago-
ra por 27-22 e em Loulé, num 
jogo em que esteve pratica-
mente sempre na frente. So-
mando o seu segundo êxito, a 
Seleção Nacional subiu ao se-
gundo lugar do Grupo 5 de 
apuramento para o Euro-
peu'2018, mas essa posição, 
que vale um lugar na fase final 
da Croácia, só será decidida em 
junho, frente à Eslovénia. 

Ontem, aprimeirapartepor-
tuguesa foi de nível altíssimo, 
com a defesa sólida e o ataque 
concretizador, o que valeu 
sete golos à melhora° interva-
lo (17-10), resultado que per-
mitiu encarar o segundo pe-
ríodo com relativo à-vontade, 
gerindo a vantagem e supe-
rando, com atitude, o sete con-
tra seis que os helvéticos pas-
saram a utilizar em quase to-
dos os seus ataques. 

O 6x0 agressivo da defesa 
portuguesa cedo se transfor-
mou num 5x1 ou mesmo num 
4X2, impedindo a movimen-
táção de Schmid, um central 
que esta época j á leva 70 golos 
na Liga dos Campeões, pelo 

Paulo Jorge 
Pereira 
Selecionador 
de Portugal 

"Podemos ganhar 
a alguns 
dos mais fortes" 
"Ganhar à Suíça, que tem um 
dos melhores centrais do 
mundo [Schmid], mais 
valoriza esta nossa dupla 
vitória. A primeira parte foi 
excecional e estamos já a 
pensar na Alemanha. 
Podemos, e ternos provado 
isso, que podemos ganhar a 
alguns dos mais fortes" 

Fábio 
Magalhães 
Jogador de 
Portugal 

final ficou reduzida a apenas 
dois golos (23-21). Mas Portu-
gal não tremeu.A reentrada de 
Quintana e o discernimento 
de Fábio Magalhães foram en-
tão determinantes e a Seleção 
Nacional consolidou a vitória 
com mais quatro golos. 

`Melhor inanirá 
de comemorar 
o meu jogo 100" 
"Foi uma excelente vitória, 
bem conseguida, com uma 
defesa sólida e muita 
vontade. Depois consegui-
mos resolver os problemas 
no ataque. O segundo lugar 
é bom para nós e vamos 
manter esta garra e ambi-
ção. Foi a melhor maneira de 
comemorar o meu jogo100" 

 

AFIGURA 

 

Hugo Figueira 

O guarda-redes entrou 
aos 17 minutos e esteve 
10' sem sofrer golos. lima 
mão-cheia de in terven-
ções ajudaram a cavar um 
fosso no marcador (de 9.8 
a 17-10) que seria decisivo. 
Com  a Suiça a arriscar de 
baliza vazia, aproveitou e 
ainda fez um golo. 

Lu
is

  F
or

ra
  / 

L
U

SA
 

Fábio Magalhães fez uma excelente exibição, mesmo tendo sido utilizado a lateral-direito 

alemão Rhein-NeckarLowen. 
A entrada de Hugo Figueira, 
de resto, resultou em pleno: o 
guarda-redes, inspirado, este-
ve dez minutos sem sofrer go-
los e ajudou ao dilatar da van-
tagem, que foi de 9-8 aos 17-
10. Foi um Portugal crente nas 

suas capacidades, sem medo 
de errar, ora explorandoa meia 
distância, ora propiciando en-
tradas de Portela eVidrago nas 
pontas. 

Na segunda parte, a Suíça ar-
riscou tudo e amenizou a dife-
rença, que a cinco minutos do 

Depois de uma entrada 
tremida no apuramento, 
sendo goleado pela Alema-
nha (35-24), que este funde 
semana já garantiu um lugar 
na fase final, e empatando 
em casa com a Eslovénia, 
Portugal ganhou ânimo com 
o duplo êxito frente à Suíça, 
mas falta o mais difícil. "Não 
podemos ser vítimas da 
felicidade, temos de pensar já 
em ganhar à Alemanha", 
disse o selecionador, sabendo 
que a verdadeira "final" pode 
ser na Eslovénia, caso seja 
preciso ganhar ou empatar. 

EUROPEU 2018 

GRUPOS . 4° JORNADA 
Alemetiridovirrle 2540 
Poetui~ãka na2 
CLASStFKAÇÃO 

1 V E D 114.5 
1.° Alemanha 4 4 
2.' Portugal 4 2 1 104.108 5 
3.° Eslovénia 4 1 

o O 115.89 8 

2 101-110 3 
4.° Suíça 4 O 4 96-109 o 

PROXIM As 
14.062017 Portugal-Alernanha(19t130) 
14.062017 Suíça-D*3~a (20h15) 
17062017: EslovirkPortugal (20h00) 
18.062017:40man0445,910(15t:100) 
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Andebol Seleção sobe ao segundo posto na fase de qualificação para o Europeu 

Portugal volta a bater suíços 

Fábio 
Magalhães 
apontou 
cinco golos 

A seleção nacional bateu, 
ontem, em Loulé, a Suíça, 
por 27-22, na quarta jornada 
do Grupo 5 de qualificação 
para o Euro 2018 de ande-
bol. Portugal ascendeu ao 
segundo lugar, com cinco 
pontos, a três da Alemanha, 
próximo adversário, a 14 de 
junho, em Gondomar. 

Três dias depois do triun-
fo na Suíça (27-25), os por-
tugueses voltaram a repetir 
uma melhor primeira parte, 
saindo ao intervalo com 
uma vantagem de sete go-
los, que geriram no segun-
do tempo. 

O jogo teve um início 
equilibrado, com Portugal a 
revelar impaciência nas 
ações ofensivas. Os suíços 
mantiveram o marcador ni-
velado até aos 16 minutos  

(9-8), mas a entrada de Hu-
go Figueira para a baliza re-
velou-se decisiva: o guar-
dião fez quatro defesas, 
num período de dez minu-
tos sem sofrer golos, e aju-
dou a equipa a chegar ao in-
tervalo a vencer por 17-10. 

A Suíça voltou com outra 
dinâmica e teve uma reentra- 

da forte, com três tentos de 
rajada. O selecionador suíço 
arriscou com a utilização de 
um sete contra seis, sem 
guarda-redes na baliza, para 
continuar a manter a pressão. 
Essa situação acabou por ser 
aproveitada por Portugal nos 
minutos finais. 

Palmai 27 
Sulka 22  

=GsPavahão Mtrildpal de Loule 
lkl Opava e Pa Vafek (Repúbka 

Checa) 
~NO Albedo Quintana, Pedro Portela (4). 
Gilberto Duarte (4), Jorge Seva (2). Fabio Antunes 
(3), Wilson Dash^- (2) e Daymaro Salna (4) - sete 
Irnlclal -. Hugo guera (1), Olopo Brancorktba, Rui 
Sava, Mago Rocha, Nue Martins (1), Nuno 
Pereira, AMnho Areia, Fabio Magalhaes (5) e 
Aloandre Cavalcantl (1). 
Troloador Paulo Jorge Pereira 
fiam Nikola Poriner, Andra Schmkil (5), Lucas 
Melster (1), Lenny Rublo (3), Samuel ROthilsbeiger. 
Zoran MarkcMc (2) e lonas Dahler (1). Jogaram 
anda grnon KkxfG Manuel linliger (1), Michal 
Svajlen, Malvin Liar, Roman Siclonmia, Ron 
Delhees (21, ~41~ (3), Luka Maros (4)e 
Stefan Htmyler Diabada Mathlas Gyskt 
Ao ineervaie 17-10 
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ANDEBOL 

PORTUGAL VENCE SUÍCA 
E AMEAÇA FAVORITOS.  
Seleção sobe ao 2.° lugar 
isolado do Grupo 5 
de qualificação para 
o Europeu (Croácia'2018) 
11111~1IRRI1~11~ 

  

  

1/11 27 
PORTUGAL 

22 
SUÍÇA 

  

Paulo Pereira° 
LIS EXC 

A. QUINTANA O 1 O 
WILSON DAVYES 2 O 
G.DUARTE 4 O 
JORGE SILVA 2 O 
FÁBIO ANTUNES 3 O 
PEDRO PORTELA 4 O 

Michael Suter 

GIS 

N.pORTNERO O 
ANDRE SCHMID 5 
LENNY RUBIN 3 
Z. MARKOVIC 1 
MARVIN L1ER O 
ROTHLISBERGER O 

EXC 

O 
O 
1 
O 
O 
O 

D. SAUNA 4 1 LUCAS MEISTER 2 1 

H. FIGUEIRA. O o SIMON KINDLEOO o 
MIGUEL MARTINS1 o MANUEL LINIGER 1 o 
RUI SILVA O o MICHAL SVAREN O o 
NUNO GRILO O o R. SIDOROWICZ O o 
F. MAGAU-IÁES 5 o RON DELHE 2 A 
TIAGO ROCHA O o DIMITRU KUTTER 3 o 
D. BRANQUINHO O o LUKA MAROS 4 o 
A. CAVALCANTI 1 o DONAS DAHLER 1 o 
ANTONIO AREIA O o S GETZMANN O o 

AO INTERVALO: 17-10 

LOCAL: Pavilhào Desportivo Municipal de 
LOulé 

ÁRBITROS: RU Opava e Pavel Valek 
(República Checa) 

ALEXANDRE REIS 

Numa série que apura os dois 
primeiros, Portugal isolou-se on-
tem no 29  lugar do Grupo 5 de quali-
ficação para o Europeu (Croá-
cia'2018), ao bater (27-22) a Suíça, 
na conclusão da 43  ronda, emLoulé. 
Tal como naquinta -feira, em Biel, a 
Seleçãocontrolouojogo, dandoxe-
que-mate aos helvéticos. • 

Portugal entrou descontraído, 
demonstrando maturidade, mes-
moquandoesteveem desvantagem 
(2-3), a única no conjunto dos dois 
jogos. Mas logo compensou a ousa- 

dia daSuiça comuma defesaque se 
afirmou apartir do meio da l3  parte, 
sendo de destacar a exibição do 
guarda-redes Hugo Figueira, arca 
lizar cinco defesas consecutivas. 

No ataque, Portugal também es-
teve seguro, construindo jogadas 
para golos fáceis de Fábio Maga-
lhães (5 golos) - homenageado an-
tesdojogopelas100internacionali-
zações -, Gilberto Duarte (4), Pedro 
Portela (4) e Daymaro Salina (4), a 
demonstrarem eficácia. 

A ganhar por sete golos ao inter-
valo (17-10), a equipa das quinas 
não se adaptou aosistematático dos 
suíços, que jogaram na 2a parte com 
setejogadoresdecampocontraseis. 

GRUPOS 
4 jornada 

PORTUGAL 27-22 SUÍÇA 

ALEMANHA 25-20 ESIOVÉNIA 

CLASSIFICAÇÃO 
P.IVEDGIÁG5 

& ALEMANHA 8 4 4 O O 115-89 

09  PORTUGAL 5 4 2 1 1104-108 

ESLOVÉNIA 3 4 1 1 2101.110 

02  SUÍÇA O 4 O O 4 96-109 

Proxima jornada: ui de junho 

PORTUGAL-ALEMANHA; SUÍÇA-ESLOVENIA 

Mesmosofrendotrêsgolos de longa 
distância por atacar sem guarda-
redes, a Suíça aproximou-se e che-
gou a estar a apenas dois tentas de  

distância (21-23), mas Portugal es-
teve melhor nos minutos finais e fe-
chou com importantevitória. 

Segue -se o jogo com osgermâni-
cos (campeões europeus) al4de ju-
nho (Gondomar) e a deslocação à 
Eslovénia (bronze no Mundial) a 17 
do mesmo mês (Koper). Portugal 
estáasurpreender, mas aindalonge 
do apuramento. O selecionador 
Paulo Pereira não entrou em eufo-
rias: "Não podemos ser vítimas da 
felicidade. Temos de saborear, mas 
se queremos chegar à fase final do 
Europeu temos de pensar jogo a 
jogo e já no próximo, com Alema-
nha. Estamos a competir com os 
mais fortes e queremos ganhar." o 
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ANDEBOL O clube húngaro 
Gyori ETO sagrou -se campeão 
europeu feminino, ao bater o 
Vardar, da Macedónia, por 31-
30, após prolongamento, na 
final da Liga dos Campeões. 
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