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Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Portugal recebe
hoje a Alemanha
-* Gondomar com lotação esgotada para o jogo frente aos campeões da Europa (19.30 h)
Com dois pontos de vantagem sobre a
Eslovénia e outras tantas jornadas para
finalizar esta qualificação para o Europeu
de 2018 — a realizar na Croácia —,
Portugal pode já hoje carimbar o
regresso aos grandes palcos do andebol,
algo que sucedeu pela última vez em
2006 na Suiça, era Mats Olsson o
selecionador. E, curiosamente, o carimbo
final português pode ser dado em terras
helvéticas, caso a Eslovénia não ganhe e
Portugal faça melhor resultado diante da
campeã europeia Alemanha, que nesta
altura leva por vitórias os 4 jogos feitos. E
a partida na Suiça, diga-se, principia 15
minutos antes da de Portugal! Caso lusos
e eslovenos façam o mesmo resultado
ou os de Leste façam melhor, tudo se
decidirá em Koper, no próximo sábado,
sendo que os dois primeiros avançam
para o Europeu. assim como o melhor 3.°
classificado entre os 7 grupos de
qualificação. «É uma caminhada
eloquente, só ao nivel dos Heróis do Mar.

Sinto que há uma certa energia positiva.
Temos de fazer o remate final e acredito
que este possa ser feito contra a
Alemanha», afirmou, por altura da
convocatória, o selecionador Paulo Jorge
Pereira, que tem 21 jogadores ao dispor:
Quintana, Figueira, Capdeville (GR),
Vidrago, Branquinho, Portela, Areia,
Carlos Martins. Rui Silva. Miguel Martins,
Seabra, Tiago Rocha, Pesqueira, Salina,
Gilberto, Grilo, Cavalcanti. Fábio
Magalhães, Edmilson, Jorge Silva e
Miguel Baptista.
H, C.

Paulo Pereira confia no remate final certeiro

QUALIF. EUROPEU 2018
-\ 5 'Jornada-) Grupo 5 -) Hoje
PORTUGAL-Alemanha
Pavilhão Multiusos, em Gondomar

1930 h
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O FC PORTO. «Quero trazer alguma
estabilidade através da paciència e
disciplina. Vamos ter equipa muito
jovem, por isso temos de trabalhar
duro no desenvolvimento individual»
afirmou ao site handball-planet, o
dinamarquês Lars Walther. técnico
escolhido pelo FC Porto para suceder
a Ricardo Costa. «Na minha estadia
no Porto conheci pessoas profissionais, que trabalham muito para pôr o
clube na direção certa. Foi muito fácil
dizer que sim a esta parceria. Estou
ansioso por começar, em julho.»
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O BELENENSES. Orientado por João
Florêncio, renovou com os internacionais portugueses Nuno Roque e
João Moniz, reforços de 2016: o
central oriundo do FC Pcrto. o
guarda-redes do Águas Santas.
Roque perdeu parte da epoca por
lesão, mas Moniz destacou-se nas
redes azuis, tendo sido chamado á
principal Seleção como 3.° guarda-redes. O extremo-esquerdo Nélson
Pina (ex-Madeira SAD) e o extremo-direito Nuno Santos (ex-Boa Hora).
estão também de regresso.
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AGENDA

HOJE

FUTEBOL
13h45

Partida da seleção nacional
para a Rússia.
AMANHA

ANDEBOL - 2.a DIVISÃO
1,5600

Marítimo-FC Porto B, Madeira.
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Previsão de cobertura para hoje

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Dinheiro Vivo Online

Data Publicação:

14-06-2017

URL:https://www.dinheirovivo.pt/outras/previsao-de-cobertura-para-hoje-15/

A Agência Lusa tenciona cobrir hoje, entre outros, os seguintes assuntos:
CULTURA
Património: Audições na comissão parlamentar de Cultura, sobre vandalismo nas figuras do Parque do
Côa, no âmbito do requerimento do grupo parlamentar do PCP.
Música: Apresentação do 39. º Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim.
Música: Apresentação 5.ª edição do festival de fado Caixa Alfama.
Teatro: Apresentação da 36.ª edição de Fazer a Festa - Festival Internacional de Teatro, do Porto e da
Maia.
Teatro: Apresentação à imprensa da peça "Erêndira! Sim, avó.", que A Barraca encena a partir de "A
incrível e triste história de Cândida Erêndira e sua avó desalmada", de Gabriel García Márquez.
Literatura: Anúncio do vencedor do Man Booker International 2017.
DESPORTO
Futebol: Prossegue estágio da seleção portuguesa de preparação para a Taça das Confederações
Rússia2018, com treino na Cidade do Futebol e partida para Kazan, Rússia.
Andebol: Jogo da seleção portuguesa sénior masculina, de apuramento para o Campeonato da Europa
seniores 2018, no Pavilhão Multiusos de Gondomar: Portugal - Alemanha.
Futebol: Jogo All Stars "Por um Amanhã Melhor" da Fundação Luís Figo (FLF), com a participação dos
antigos jogadores Francesco Toldo, Roberto Carlos, Michel Salgado, Deco, Lehmann e Robert Pires,
entre outros, no estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, na Bulgária. Fundação Luís Figo - Fundação
Dimitar Berbatov.
Futebol: Conferência de imprensa para apresentação de Luís Castro como treinador do Desportivo de
Chaves, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira.
Futebol: Prossegue estágio da seleção portuguesa de sub-21, de preparação para o Campeonato da
Europa Polónia 2017, em Inowroclaw.
Ténis: Prossegue Lisboa Belém Open, torneio do Challenger Tour, no Clube Internacional de Foot-Ball
(CIF), em Lisboa.
ECONOMIA
UE: Comissão Europeia divulga pacote mensal de processos de infração aos Estados-membros
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Conjuntura: Termina reunião do comité de política monetária da Reserva Federal norte-americana
(Fed)
Construção: INE divulga estatísticas sobre obras licenciadas e concluídas no primeiro trimestre
Turismo: INE divulga atividade do setor em abril
Mercados: IGCP realiza leilão de bilhetes do Tesouro
Agência Internacional de Energia (AIE) publica Relatório do Mercado do Petróleo
Emprego: OCDE divulga taxas de Desemprego Harmonizadas
Economia: Eurostat divulga produção industrial e emprego no primeiro trimestre de 2017
Banca: Vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Vítor Constâncio, profere o discurso de
abertura na Convenção sobre "União Bancária e Basileia 3 - Risco e Supervisão"
LUSOFONIA E MUNDO
Visita do presidente francês, Macron, a Marrocos
Presidente de Moçambique faz visita aos EUA.
Fim da greve dos trabalhadores consulares no Brasil.
PAÍS
Porto: Área Metropolitana comemora 25 anos.
Lixo: Greve de trabalhadores das empresas Amarsul e Valorsul, na região de Lisboa e Vale do Tejo.
Covilhã: Jornadas 2017 - Ambientes Educativos Inovadores.
Descentralização: Debate "Portugal e a descentralização - pode ser esta a reforma do Estado?", em
Viseu.
Açores: PCP regional termina jornadas de trabalho em Ponta Delgada.
Descentralização: Audição do ministro adjunto no grupo de trabalho parlamentar.
POLÍTICA
Porto: Área Metropolitana comemora 25 anos.
Lixo: Greve de trabalhadores das empresas Amarsul e Valorsul, na região de Lisboa e Vale do Tejo.
Covilhã: Jornadas 2017 - Ambientes Educativos Inovadores.
Descentralização: Debate "Portugal e a descentralização - pode ser esta a reforma do Estado?", em
Viseu.
Açores: PCP regional termina jornadas de trabalho em Ponta Delgada.
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Descentralização: Audição do ministro adjunto no grupo de trabalho parlamentar.
SOCIEDADE
Oviedo: Anúncio do vencedor do prémio Princesa das Astúrias 2017 para a Investigação Técnica e
Científica
Lisboa: Reunião da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e
Garantias
Lisboa: Reunião da Comissão Parlamentar de Saúde
Campo Maior: Apresentação de plataforma de apoio ao empreendedorismo
Barreiro: Simulacro internacional de busca e salvamento urbano
Lisboa: Reunião da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, com a Associação Sindical dos Juízes
Portugueses
14.06.2017
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Nuno Grilo: "Que seja desta"
O lateral-esquerdo
lembrou que uma
vitória de Portugal e
da Suíça no Grupo 5
apura a Seleção
••• Nuno Grilo, lateral-esquerdo da Seleção Nacional, é
um dos homens da meia-distância lusa. No último treino
antes defrontar a Alemanha, o
jogador sublinhou "as qualidades inegáveis"dos germânicos,
pelos "recursos fisicos e experiência da supercompetitiva

Bundesliga", mas, na hora de
atacar a qualificação para o Europeu, disparou: "Vai ganhar
quem quiser mais. Nós queremos muito e queremos agora".
Em dezembro, no jogo que Portugal perdeu na Alemanha, "a
Seleção tinha pouco tempo de
trabalho conjunto com o novo
treinador, o que tomou tudo
mais dificil", mas agora Grilo
afirma: "Temos mais trabalho
em cima e estou confiante que,
se tivermos 60 minutos de concentração, podemos fazer um
bom resultado. Qualquer erro

nosso, os alemães castigam
com goloou exclusào.Temos de
estar a cem por cento." "Espero
que seja desta que Portugal vá
ao Europeu. Se formos felizes,
podemosqualificar-nosjá agora
frente àAlemanha; caso a Suiça
ganhe à Es lové nia. Mas esperar
pelos resultados dos outros
nunca nos trouxe nada, por
isso, preocupamo-nos apenas
connosco", concluiu, o lateral
que joga em França (Créteil),
apreciando "a imprevisibilidade dos resultados e a 'intensidade dos jogos".

Nuno Grilo, lateral-esquerdo da Seleção
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.< • r(* A Alemanha é a adversária de Portugal no quinto jogo do Grupo 5 de

qualificação para o Europeu'18. Encontro é hoje às 19h30 no Multiusos de Gondomar
441

CAMPEAO ESTA NA MIRA
Paulo Jorge Pereira,
selecionador nacional,
orientou ontem o último
treino antes da receçâo à
campeã europeia Alemanha. A Seleção, segunda do
grupo, sonha com o
passaporte para a Croácia
PAULACAPELANARTIIIII

•••AAlemanha, que venceu
em casa Portugal no arranque
da última fase de qualificação
para o Europeu, é, de novo,
adversária da Seleção Nacional que tem Paulo Jorge Pereira como treinador desdejulho
do ano passado. Os germânicos lideram o Grupo 5 (8 pontos) e não entram nas contas
porque têm apuramento garantido, já Portugal, segundo
classificado (5), pode qualificar-se hoje se vencer a Alemanha e a Suíça (4.°; O) bater a
Eslovénia (3.°; 3), faltando,
contudo, mais um jogo para
fechar (deslocação à Eslovénia, no dia 17).
"Lá perdemos algumas bolas
fáceis quando estávamos a
atacar. Não estávamos preparados para a recuperação defensiva e a Alemanha nessas
coisas é demasiado fria no
bom sentido, aproveitando
tudo o que lhe dermos. Se neste jogo corrigirmos isso é meio
caminho andado para um resultado melhor", afirmou o
técnico, anotando: "Grande
parte destes jogadores há
muito que não se apura para
uma grande competição e é
essa barreira emocional que
temos de ultrapassar, pensando que este ano vai ser dife-

Vala
Seleção Nacional treinou ontem no Pavilhão Multiusos de Gondomar
rente. Contra a Suíça e Eslovénia, vencemos isso. A ver se
conseguimos com a Alemanha."

"Grande parte
destes jogadores
há muito qUe não
se apura e temos
de pensar que este
ano será diferente"
PaekdorgePeriiira
seiedonadornadonai

Para Paulo Jorge Pereira, "o
pragmatismo leva a altos níveisde rendimento". "Contra
a Suíça, era: perdemos umjogo
e esquecemos as contas... e estes jogadores decidiram vencer. Estamos no grupo da Eslovénia, bronze no Mundial,
Alemanha, campeã europeia;
senos apurarmos, será algo de
eloquente", reforçou.
O Europeu disputa-se entre
16 equipas, na Croácia, de 12 a
28 de janeiro. O anfitrião tem
lugar assegurado e aguarda os
dois primeiros de cada grupo
desta fase de qualificação,
mais o terceiro melhor (neste
momento é a Noruega).

Alemanha, já apurada,
decidiu fazer mudanças
O selecionador Paulo Jorge Pereira tem
indicações de que "a convocatória alemã
será diferente". Os campeões europeus, a
quem a qualificação já não foge, querem
"gerir o acumular de fadiga" e isso pode
ser bom para Portugal. Contudo, o
técnico alerta: "Às vezes, a falta de
pressão ajuda." Seja como for, Portugal
será fiel ao novo modelo de jogo: "Investimos muito na defesa; já não sofremos
tantos golos como dantes e oxalá possamos manter essa linha."
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MODALIDADES

FÉ. Lateral Gilberto Duarte escuta as instruções do selecionador Paulo Pereira

ARREGAÇAR MANGAS
Portugal recebe hoje a
Alemanha com hipótese
de se apurar já para o
Europeu da Croácia'zon3
ALEXANDRE REIS

Mi Quando se joga com os melhores, surgem as oportunidades.
Portugal recebe hoje (19h30, em
Gondomar) a Alemanha, podendo
apurar--se já para o Europeu, a última grande prova escalada pela
Seleção no Sulça'2006. Mas para
que o sonho se concretize, Portugal tem de esperar que a Eslovénia
ceda pontos na visita à congénere
helvética e, ao mesmo tempo, alcançar um melhor resultado frente aos campeões europeus, de
modo a garantir, pelo menos, o segundo lugar no Grupo 5 de qualifi cação para o Croácia'2018.
O selecionador Paulo Pereira
gostou do estágio da equipa: "Ternos enorme vontade de vencer.
Oxalá que Portugal e Suíça causem

surpresa. Temos de defender bem
e não permitir golos fáceis. Se o
plano A falhar, passamos ao B. Dependemos de nós, vai ser difícil,
mas é possível. E se tudo ficar na
mesma no grupo, há ainda uma
derradeira oportunidade na Eslovénia, na 6a e última jornada."
Jorge Silva, lateral do Granollers, analisou a Alemanha:
"Tem classe mundial, apurandose sempre para os grandes palcos.
Não vai ser fácil ultrapassar a sua
defesa, mas temos soluções. Jogar
em casa poderá ser um fator decisivo para ganhar pontos na série."
A Alemanha, já qualificada e
com grandes sonhos para os Jogos
de Tóquio'2020, perdeu Simon
Ernst, central do Gummersbach,
que se lesionou gravemente, mas
tem sempre uma determinação
férrea, como explicou o selecionador Christian Prokop: "Os jogadores estão cansados e a entrar
de férias, mas só falta um triunfo
para garantir o 1° lugar no grupo e
todos estão muitos motivados. Te-

Araújo, Areia e Capdeville de fora
Com quatro dias de avanço em
relação à Alemanha. o estágio da
Seleção, no Luso, começou com
21jogadores, mas agora restam
18 (ver lista), sendo que hoje serão dispensados mais dois antes
do duelo com a Alemanha. Edmilson Araújo, lateral do Sporting, teve de abandonar os trabalhos por causa da mãe ter sido
operada, António Areia (ponta
do FC Porto) não recuperou de

lesão e Gustavo Capdeville
(guarda-redes do Benfica) foi
preterido por opção técnica.
Quanto a Gondomar, Cidade Europeia do Desporto 2017, vai ter
o seu belo Pavilhão Multiusos,
projetado pelo arquiteto Siza
Vieira, com lotação esgotada
(3.800 espectadores). "O apoio
de todos é fundamental para o
sucesso de Portugal", apelou o
selecionador Paulo Pereira.

mos deseragressivos e dinâmicos. "
Já a Eslovénia tem a maior pres •são, pois a Suíça não é pêra docç.
"Não posso imaginar sermos cifminados do Europeu depois da
histórica medalha de bronze no
Mundial. Temos de ganhar os jogos que faltam", considerou Matej
Gaber, pivô do Pick Szeged. o

GRUPO 5
jornada
SUÍÇA 19h15 ESLOVÉNIA
PORTUGAL 19h30 ALEMANHA

cLassiricAçÃo
• ALEMANHA
10 PORTUGAL
ESLOVÉNIA

O° suíça

JVE0CainS
8 4 4 O O 115-89
5 4 2 1 1104-108
3 4 1 1 210{110
O 4 O O 4 96-109

Última jornada: 17 e 18' de junho
ESLOVENiA-PORTUGAL: ALEMANHA -SUO'

CONVOCADOS
Alfredo Quintana (GR)
FC Porto
Hugo Figueira (GR)
Benfica
Rui Silva (C)
FC Porto
Miguel Martins (C)
FC Porto
Pedro Seabra (C)
ABC
Gilberto Duarte (tE)
Plock (POL)
N uno Grilo (LE)
Créteil (FRA)
Alex. Cavalcanti
Benfica
Fábio Magalhães (U)
Madeira SAD
Jorge Silva (1())
Granollers (ESP)
Miguel Baptista (10)
Avanca
Fábio Antunes (PE)
Benfica
D. Branquinho (PE)
ABC
Pedro Portela (P0)
Sporting
Carlos Martins (PD)
ABC
Tiago Rocha (P)
Plock (POL)
Daymaro Salina (P).
FC Porto
Ricardo Pesqueira (P)
ABC
Selecionador . Paulo Pereira
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