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ANDEBOL
Portugal faz o pleno
A Seleção Nacional de sub-20
venceu a Hungria, por 31-30 (12-13
ao intervalo), na terceira jornada do
Grupo D do Europeu. Com três
vitórias em igual número de jogos, a
garantir o apuramento para o main
round no primeiro lugar, Portugal
defronta, amanhã, o segundo
classificado da poule C, Espanha.
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AGENDA
HOJE
FUTEBOL
Sorteio Liga dos Campeões
3.a pré-eliminatória, Nyon
(Suíça), pelas 11h00.
AMANHÃ
ANDEBOL
Estágio Seleção Sub-18
Prossegue preparação da seleção portuguesa masculina
para o Campeonato da Europa,
em São Pedro do Sul, até ao
próximo dia 27.
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Seleção soma e segue
Frente à Hungria,
Portugal somou a
terceira vitória em
outros tantos jogos
no Europeu sub'20
RUI GvaaaszliES

•••"Édificil motivar quando
o jogo, tecnicamente, não
conta, especialmente sendo
assim para os dois, porque a
Hungria já era o última classificada do grupo. Mas a nossa

experiência contribuiu para a
conquista desta vitória, a terceira desta fase", assim explicou Nuno Santos as dificuldades sentidas por Portugal para
vencer a Hungria (31-30), no
terceiro e último jogo da primeira fase do Campeonato da
Europa de sub-20.
Mas triunfou e fez o pleno,
depois de também ter ganho,
com surpresa, a França (3228) e Hungria (31-29), tendo
agora encontro marcado com

a Espanha, amanhã, às 14 horas, no primeiro jogo do mainround.
Numa partida em que Diogo
Silva, lateral-direito do Avanca, voltou a ser o melhor marcador de Portugal, com sete
golos (tem uma média de 9,3
por jogo), foi com dois tentos
seguidos de GonçaloVieira, do
Águas Santas, que a equipa de
Nuno Santos garantiu a vitória, por 31-30, depois de ter estado a perder por 29-30.

Gonçalo Vieira marcou seis golos
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Artística de Avanca
regressa hoje aos treinos
Andebol
Campeonato Nacional 1

PREPARAÇÃO A equipa sénior da Artística de Avanca, que
na última época obteve a sua
melhor classificação de sempre
(quinto lugar) no principal campeonato nacional, dá hoje início,
pelas 19.30 horas, aos trabalhos
de pré-época.
Para além dos jogadores que
o clube recrutou, é também de
registar a estreia de Nuno Silva
no comando técnico da equipa.
O treinador, de 39 anos, que na
última temporada treinou a

Sanjoanense, vai assumir o cargo que nas últimas épocas foi
de Carlos Martingo, técnico que
deixou “trabalho visível”, que
não será fácil de igualar.
Com uma equipa repleta de
jovens, que são frequentemente
chamados às selecções, oAvanca não terá um arranque de
campeonato fácil. Estreia-se, a 1
de Setembro, no recinto doABC,
joga na segunda jornada frente
ao Águas Santos, e até à quinta
jornada já terá defrontado o FC
Porto, em casa, e o Benfica, fora.
A recepção ao Sporting acontece à 11.ª ronda. |
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Portugal segue
só com vitórias •
Após ter ganho à
França e à Dinamarca, a seleção nacional manteve o
registo 100 % vitorioso no
Campeonato da Europa de
Sub-20 ao denotar a Hungria, por 31-30. Fruto dos
bons resultados, Portugal
está apurado para a ronda
principal como primeiro
classificado do Grupo D.
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Portugal embalado no Europeu sub-20
U11 A Seleção Nacional de
sul) - 20 venceu (31-30)
ontem a Hungria e ga nhou isolada, com 6 pontos, o Grupo D do Europeu
de sub-- 20, a decorrer em
Celje, Eslovénia. Numa
partida em que apenas se
cumpria calendário, os
magiares tentaram contrariar a supremacia de
Portugal na série e dominaram grande parte do
encontro, chegando ao
intervalo a vencer (13 --12).
Este domínio no marcador prolongou-se até perto do final da
partida (30-29), mas já no último
minuto Portugal empatou (30-30)
e aproveitou os Últ imos 20 segui]
dos para fechar a contagem, fa -

"NUM JOGO DE DIFÍCIL
MOTIVAÇÃO, A NOSSA
EXPERIÉNCIA CONTRIBUIU PARA
A VITÓRIA FRENTE Á HUNGRIA"
NUNO SANTOS,
selecionador nacional de sub-ao

"O NOSSO PRIMEIRO OBJETIVO —
APURAMENTO PARA O MUNDIAL
—, FOI ALCANÇADO. AGORA HÁ
NOVA META PARA ATINGIR"
NUNO SANTOS,
Diogo Silva marcou 7 golos à Hungria

zendo o pleno. Diogo Silva esteve
mais urna vez em destaque, com 7
golos, liderando a lista dos melho res marcadores cia prova, com 28.
Marcaram ainda por Portugal
Gonçalo Vieira (6), Leonel Fernan-

selecionador nacional de sub-20

des (5), Oleksander Nekrushets
(5 ), Jenilson Monteiro (2), Fran cisco Silva (2), Luís Frade (2), Pedro Santana (1) e Eduardo Mendonça (1).
Também no Grupo D, a França

bateu (31-30) a Dinamarca e apu rou-se com as quinas para a Main
Round M2. Portugal leva contabilizados 2 pontos devido à vitória
frente a gauleses, jogando amanhã com a Espanha (1" do Grupo C
e campeã em título) e na quartafeira frente à Croácia (2" do Grupo
C e 4' em 2016). Uma vitória, nesta fase, de Portugal (vice-campeão europeu cm 2010) deixará as
portas abertas para a meia-final,
onde os dois primeiros da M2 cruzam com Os da MI, onde estão Eslovénia (2 pts.), Alemanha (1), Islánclia (1) e Sérvia (o).
Refira--se que a Seleção já garantiu o top 8 e, consequentemente, a qualificação para o Mundial
de sub-21 em 2019, que será orga
nizado pela Espanha. o A.R.

GRUPO D
e Última jornada
PORTUGAL 31-30 HUNGRIA
FRANCA 31-30 DINAMARCA

CLASSIFICAÇÃO
02 PORTUGAL

02 FRANÇA
02 DINAMARCA
09 HUNGRIA

P.IVEDGm-cs
6 3 3 O O 94-87
4 3 2 O 1 93-85
2 3 1 O 2 82.84
O 3 O O 3 75-88

MAIN ROUND M2
1., jornada
CROALIA amanhã FRANÇA
ESPANHA amanhã PORTUGAL

CLASSIFICAÇÃO
V E D rhi-Gs
Og ESPANHA
09 PORTUGAL
02 FRANÇA
09 CROÁCIA

2 1 1 O O 36.31
2 1 1 O O 32-28
O 1 O O 1 28-34
O 1 O O 1 31-36

2' e Última jornada (quarta-feira)
FRANÇA-ESPANHA E CROÁCIA-PORTUGAL
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ANDEBOL

Trio cubano
no Sporting
O Sporting, bicampeão
nacionais, que tem no plantei
os cubanos Frankis Carol e Pedro Vaidés, vai continuar a
apostar no filão do Caribe, tendo contratado três internado liais cio mesmo país, designa damente os pontas Adonis
Garcia e Ornar Tolderano e o
pivô Osdany Pérez, que deverão rodar na equipa B, orientada pelo novo treinador Yuriy
Kostetsky (e-Sp. Horta). o
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Equipa das quinas somou, este domingo, a terceira vitória, que lhe garante o apuramento para o 'Main
Round' no primeiro lugar.
A seleção portuguesa de sub-20 venceu hoje a Hungria por 31-30, na terceira jornada do Grupo D do
Europeu de andebol, somando a terceira vitória que lhe garante o apuramento para o 'Main Round' no
primeiro lugar.
Em Celje, na Eslovénia, a equipa das 'quinas' não entrou bem na partida, ao sofrer um parcial de 2-0,
que deu a Hungria a possibilidade de gerir a partida na frente do marcador, e só conseguiu empatar
pela primeira vez a seis golos, e depois a nove, saindo para o intervalo a perder por 13-12.
No segundo tempo, Portugal entrou determinado em conquistar a vitória e conseguiu passar para o
comando e distanciar-se (20-17), mas os magiares responderam e voltaram a igualar.
As duas equipas forma, depois, alternando-se no comando do marcador, com Portugal a acabar por
prevalecer por 31-30, com um golo nos instantes finais.
Diogo Silva voltou a ser o melhor marcador da seleção portuguesa, com sete golos.
Portugal, que já tinha batido França (32-28) e Dinamarca (31-29), terminou a fase de grupos com o
pleno de três vitórias, no Grupo D, à semelhança do que conseguiram Eslovénia, no Grupo B, e
Espanha, no Grupo C.
No final do jogo, o selecionador português, Nuno Santos, reconheceu que Portugal não esteve a seu
melhor nível: "É difícil motivar quando o jogo, tecnicamente, não conta, especialmente para os dois,
porque a Hungria já era o último classificado do grupo. Mas, a nossa experiência, contribuiu para a
conquista desta vitória, a terceira desta fase de Grupos".
Em relação à participação no 'Main Round', Nuno Santos está otimista: "Já conquistámos o
apuramento para o Mundial, que era o nosso primeiro objetivo, agora vamos continuar a procurar
ganhar. Com uma vitória, podemos estar praticamente apurados para as meias-finais. Há uma nova
meta a atingir e tudo vamos fazer para ganhar".
Portugal volta a entrar em ação na terça-feira, a partir das 14:00, para enfrentar a Espanha, no
primeiro encontro do 'Main Round'.
Sportinforma / Lusa
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