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Play-off de acesso ao Mundial de Andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1031416a-7061-4fa4-98f3-

b897e59379f6&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
Portugal conquistou um lugar no play-off de acesso ao Mundial de Andebol. Num jogo disputado na
Póvoa de Varzim, a seleção portuguesa empatou a 27 golos com a Polónia.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2018-01-15 07:27
 RTP 3 - 24 Horas , 2018-01-14 00:45
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87 
PAULO SANTOS/ASF 

Empate teve sabor (e 
festa) dervitória, com 

toda  a  Seleção 
a  festejar 

o apuramento para 
o 'play-off',  a 

disputar de 8 a 10  e 
de 12  a  14 de junho 

próximo,  e  que pode 
iR valer presença  no 

Mundial-2019 

"-̀ 4,- • 11 
27 

À ESPERA DESTE DIA 
CLASSIFICAÇÃO 
--> Grupo 4 --> 3 aJornada 

 

 

Chipre-Kosovo 24-22 
Tivemos uma boa preparação, 

estivemos todos muito bem nestes 
três jogos, sabíamos que ia ser difícil, 

PORTUGAL-Polónia 27-27 

mas estávamos melhor. O jogo foi I VED G P 
1 PORTUGAL 3 2 1 O 110-65 5 

ganho nos pequenos detalhes, 2  Polónia 3 2 1 O 103-59 5 
estivemos muito bem estruturados 3  Chipre 3 1 O 2 53-115 2 
e estávamos à espera deste dia 4  Kosovo 3 O O 3 63-90 O 

TIAGO ROCHA 
capitão de Portugal 

ANDEBOL — QUALIF. PLAY-OFF MUNDIAL 

Pavilhào Municipal, 

na Póvoa de Varzim 

PORTUGAL • POLÓNIA 

INTEI2IVALO 13 
Humberto Gomes (GR) Slawomir Szmal (GR)  

Hugo Figueira (GR) Piotr Wyszomirski (GR)  
Pedro Portela (6) Adam Morawski (GR) 

Gilberto Duarte (6) Prz. Krajewski (2) 

Carlos Martins (1) Patryk Walczak  
Diogo Branquinho (2) Adrian Nogowski  

Rui Silva (2) Pawel Genda 
Tiago Rocha (1) Kamil Syprzak (3) 

Miguel Martins (4) Arkadiusz Moryto (3)  
João Ferraz (1) Michal Daszek (1)  

Alexandre Cavalcanti Maciej Gebala 
Sérgio Barros Rafai Przybylski (4) 

Miguel Baptista Lukasz Gierak (3)  

Fábio Magalhães Kamil Krieger (1)  
Daymaro Salina Tomasz Gebala (6) 

Alexis Borges (4) Piotr Chrapkowski (4) 

PAULO JORGE PEREIRA 

Ánierrnos 
Javier Alvarez e Yon Bustamante (Espanha) 

Têm a palavra 

EXCECIONAIS 

loa"  Fizemos um jogo excecional no 
plano estratégico, chegámos com um 
golo de vantagem e isso foi pensado. 
Parece que tudo bateu certo! Quando 
mudámos a defesa foi o momento do 
jogo. Não podemos ficar muito 
contentes, tudo é efémero 

PAULO JORGE PEREIRA 
selecionador Nacional 

POT 

HUGO COSTA 

p
ELA sexta vez desde que foi 
criado o play-off de acesso 
ao Mundial, Portugal vai 
estar presente! Em 2003 
não jogou pois era o orga- 

nizador do evento, falhando apenas 
as edições de 2009 e 2015. Aprimei-
ra bem amarga com um livre de sete 
metros falhado no último segundo, 
a segunda após anormal derrota ca-
seira com a Letónia. Agora, a Sele-
ção Nacional tinha pela frente uma 
imponente Polónia, em termos físi-
cos leia-se, pois em termos de jogo, 
os renovados polacos apresentaram-
-se com jogo denunciado mas que foi 
eficaz até aos 50 minutos. 

Mas vamos por partes: a Portu-
gal bastava o empate em virtude da 
melhor diferença de golos (+45 con-
tra +44) e num jogo equilibrado qual-
quer detalhe faz a diferença. Entra-
ram bem melhor os lusos que 
chegaram a ter 4 golos à maior, 8- 

-4, 9-5 e 10-6 mas a entrada de 
Wyszomirski para a baliza polaca 
tramou as ambições lusas. Com  um 
ataque rápido e a explorar os pívots, 
Portugal foi tendo sucesso até ao in-
tervalo (15-13), mas depois passou 
por sérios calafrios. 

A começar com cinco golos sofri-
dos sem resposta aos 17-14, que co-
locaram o adversário na frente, ain-
da que Humberto Gomes travasse 

A figura 

GILBERTO 
DUARTE 
PORTUGAL 

"I) Se a defesa de Humberto Gomes 
no contra-ataque foi decisiva, a potên-
cia de Gilberto Duarte catapultou Por-
tugal para a passagem: 3 golos quase 
seguidos nos últimos 8 minutos e um 
grito de satisfação do astro que foi uma 
fera à procura da presa. 

contra-ataque de Gierak com 21-23 no 
marcador e 10.30 minutos para jogar. 

Depois veio a astúcia de Paulo Jor-
ge Pereira no banco português, com 
uma defesa 1x5 que manietou a for-
te La linha contrária, obrigando os 
polacos a perderem bolas, e com Gil-
berto Duarte a surgir com dois golos 
num parcial de 4-0 que deu dois go-
los à maior a Portugal, 26-24. Ain-
da fez o 27-25 com a ajuda do poste 
mas a 39 segundos do fim, a Polónia 
empata e deixa o público sem respi-
rar. Mas com o tempo a seu favor, 
Portugal trocou abola até ao fim e fes-
tejou a passagem efusivamente pe-
rante o visível desalento polaco. 

Dia sem surpresas 
no Europeu 
+Dupla lusa Duarte Santos/Ri-
cardo Fonseca arbitra hoje o es-
caldante Montenegro-Macedónia 

Dupla portuguesa de juízes, Duarte 
Santos e Ricardo Fonseca já viajaram 
para Zagreb, para arbitrarem, hoje, o 
escaldante Montenegro-Macedónia, a 
contar para o grupo C do Europeu que 
decorre na Croácia. Ontem, os favoritos 
venceram e convenceram. No grupo A a 
seleção anfitriã derrotou a Islândia (29-
-22) e a Suécia bateu a Sérvia (30-25), 
com os vencedores a garantirem 
presença na fase principal. No grupo B, a 
campeã mundial França venceu a Áustria 
de Bozovic (1golo) por 33-26 e também 
já se apurou, enquanto a Noruega 
ganhou à Bielorrússia por 33-28! 
Hoje jogam-se então os grupos C e D 
com as partidas Eslovénia-Alemanha e 
Montenegro-Macedónia, para além do 
Hungria-Espanha e Rep. Checa- 
-Dinamarca! H. C. 

Portugal volta a disputar o 'play-off' de acesso ao Campeonato do 
Mundo, após o empate com a Polónia (27-27)  o  Reação final decisiva 

PIOTR  PRZYBECKI 
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A3 Portugal 27-27 Polónia: Agora, vamos fazer o que há muito não é feito
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/01/2018

Meio: Bola na Rede Online Autores: Pedro Palma
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2018-01-14 23:02:10+00:00
 
Anterior1 de 3Próximo
 
Num dos meus anteriores artigos tinha referido que a diferença de golos poderia ser decisiva neste
acesso ao Play-off para o Mundial de 2019. Tal como eu "previ" esta diferença de golos foi decisiva na
derradeira jornada no nosso grupo.
 
Em primeiro lugar, devo realçar a excelente moldura humana presente na Póvoa do Varzim, que de
certeza deu ânimo e força aos nossos jogadores na altura em que eles mais precisaram. Apesar de
ainda faltar muito para se equiparar aos ambientes frenéticos dos países com mais tradição no
Andebol a presença de adeptos nos Pavilhões é o primeiro passo para lá chegar.
 
Vamos, então, ao jogo. Portugal entrou bem na partida, confiante, e aos cinco minutos de jogo já
vencia 4-2. O jogo continuou morno e quando a Seleção das Quinas ganhou mais um golo de
vantagem o treinador polaco parou o jogo para tentar impedir que o seu adversário se adiantasse no
resultado.
 
A equipa de Paulo Pereira manteve-se no comando da partida e a Polónia só conseguiu causar
problemas a Portugal quando se encontrava em superioridade numérica. Aos 20 minutos da primeira
parte já só vencíamos 11-10 e Paulo Pereira pediu time-out. Nesses dez minutos finais Hugo Figueira
fez algumas intervenções importantes e Portugal saiu para o intervalo a vencer 15-13.
 
Era esta a moldura que se encontrava no Pavilhão na Póvoa de Varzim
Fonte: Federação de Andebol Portugal
 
Seis minutos após o descanso a Polónia chegou ao empate (17-17). A Polónia ganhou confiança e
poucos minutos depois passou para a frente. Este resultado não agradava a Portugal e todos sabiam
isso. Paulo Pereira uniu as tropas, os jogadores motivaram-se e os adeptos deram-lhes força.
 
Depois de algumas alterações em termos defensivos conseguimos voltar a alcançar a Polónia e passar
para a frente (25-24). Ainda deixamos que a Polónia empatasse a partida a 27, mas sendo este o
resultado final.
 
Portugal garantiu a presença no Play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de 2019. Nessa fase
poderá encontrar: Áustria, Bielorrússia, Croácia, Eslovénia, Espanha, Hungria, Islândia, Macedónia,
Montenegro, Noruega, República Checa, Sérvia e Suécia. Deste lote de equipas certamente seria
preferível que nos saísse em sorte uma destas quatro: Áustria, República Checa, Montenegro ou
Sérvia. Seja quem for será um adversário muito complicado.
 
Anterior1 de 3Próximo
 
Bio
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Pedro Palma

Página 4



A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 39

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,03 x 3,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 73111393 15-01-2018

PORTUGAL NO PLAY-OFF DE ACESSO AO MUNDIAL 
A seleção nacional de andebol assegurou ontem lugar no play-off 
de acesso ao Mundial de 2019, ao empatar 27-27 corna Polónia e 
conquistar o primeiro lugar do Grupo 4 de apuramento, na Póvoa 
de Varzim. Portugal precisa agora de superar o play-off para che-
gar ao Mundial, que se realiza na Dinamarca e na Alemariha, de 9 
a 17 de janeiro do próximo ano. 
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O SOBE 
PAULO JORGE 
PEREIRA 
TREINADOR DE ANDEBOL 

A seleção nacio-
nal de andebol 
venceu o grupo 
de qualificação 
para o play-off 
de acesso ao 
Campeonato 
do Mundo. 

O DESCE 
DOMINGOS 
PACIÊNCIA 
TREINADOR DE FUTEBOL  

O Belenenses 
perdeu em casa 
com o Rio Ave e 
está numa espiral 
negativa. Não 
vence jogos 
desde outubro 
do ano passado. 

Página 6



A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 37

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,91 x 10,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 73112444 15-01-2018

Andebol
Selecção nacional
ganha acesso 
ao play-off 
para o Mundial
A selecção portuguesa de andebol
conquistou ontem um lugar no
‘play-off’ de acesso ao Mundial de
2019, ao empatar 27-27 com a Po-
lónia e conquistar o Grupo 4 de
apuramento, na Póvoa de Varzim.
Num jogo em que só precisava da
igualdade, face à melhor diferença
de golos em relação aos polacos,
após as duas primeiras rondas, a
formação das ‘quinas’, que havia
batido Chipre (47-16) e Kosovo
(36-22), já liderava ao intervalo por 15-13.  Portugal precisa agora de su-
perar o ‘play-off’ para chegar ao Mundial de 2019, que se realiza na Dina-
marca e na Alemanha, de 9 a 17 de Janeiro do próximo ano.

DR     

Bracarense Humberto Gomes na baliza
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Portugal está no play-off de andebol 
A selecção portuguesa de andebol 
garantiu ontem um lugar no `play-
off' de acesso ao Mundial de 2019, 
ao empatar (27-27) com a Polónia, 
no terceiro jogo do Grupo 4 de apu-
ramento, disputado na Póvoa de 
Varzim. O madeirense João Ferraz 
contribuiu para a qualificação com 
mais um golo. 

A equipa lusa conquistou o pri-
meiro lugar do grupo por um golo 
em relação aos polacos, nas contas 
finais, capitalizando os triunfos ex-
pressivos conquistados com Chipre 
(47-16) e Kosovo (36-22). 

No encontro de ontem, os lusos  

surgiram em grande plano, domi-
nando a primeira parte, que acaba-
ram a liderar por dois golos (15-13). 

A reentrada para a 2.a etapa não 
foi tão assertiva, permitindo que a 
Polónia encetasse uma recupera-
ção, logrando o 17-17 aos 36 minutos 
e, no minuto seguinte, cavando uma 
vantagem de dois golos. 

Apesar do revés, e com pouco 
tempo para recuperar, a formação 
lusa galvanizou-se para o derradei-
ro quarto de hora e, explorando a 
velocidade das suas transições e be-
neficiando, também, de alguma 
sorte, foi recuperando no marca- 

dor, até conseguir, de novo, chegar à 
igualdade. 

Os polacos sentiram o ânimo de 
Portugal e perderam alguma da 
frieza do seu jogo até então, não 
conseguindo voltar a descolar, pe-
rante a astúcia e gestão dos aconte-
cimentos da equipa nacional, que 
sabendo que a diferença de golos a 
favorecia, segurou o 27-27 final. 

O adversário de Portugal no play-
off de apuramento para o Mundial 
de 2019, ainda não está definido, 
mas sabe-se já que os encontros se-
rão realizados no início de Julho (8 
a 10 e 12 a 14). 
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ANDEBOL NA PÓVOA
Portugal empatou, ontem, 
com a Polónia (27-27), na 
Póvoa de Varzim, e garantiu 
o play-off no mundial 
da modalidade.
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Andebol: mundial

Portugal no play-off
A seleção portuguesa de andebol masculino con-
quistou ontem um lugar no "play-off" de aces-
so ao Mundial de 2019, ao empatar 27-27 com a 
Polónia e conquistar o Grupo 4 de apuramento, 
na Póvoa de Varzim.

Num jogo em que só precisava da igualda-
de, face à melhor diferença de golos em relação 
aos polacos, após as duas primeiras rondas, a 
formação das ‘quinas’, que havia batido Chipre 
(47-16) e Kosovo (36-22), já liderava ao interva-
lo por 15-13.

Portugal precisa agora de superar o "play-off" 
para chegar ao Mundial de 2019, que se realiza 
na Dinamarca e na Alemanha, de 9 a 17 de janei-
ro do próximo ano.

No jogo de ontem, com 5 golos cada, Pedro 
Portela e Miguel Martins foram os melhores mar-
cadores de Portugal. 
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SUB-20 LUSOS 
PERDEM COM 
A FRANÇA 
***Após ter empatado com a 
Alemanha (30-30) e ter perdi-
do por uma pequena diferen-
ça com a Espanha (26-28), a 
Seleção Portuguesa de sub-20 
despediu-se com o pior resul-
tado do Torneio das Quatro 
Nações, na cidade germânica 
de Konstanz: uma derrota 
com a França, por 25-42. O re-
sultado permitiu aos gauleses 
manterem a invencibilidade, 
enquanto Portugal, com Luís 
Frade lesionado, foi último. 
"Saiu-nos um jogo muito fora 
do perspetivado. É necessário 
trabalhar os aspetos físicos 
para enfrentarmos três jogos 
em três dias", afirmou o sele-
cionador, Nuno Santos. 
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AFIGURA 

G. Duarte 

Depois de um arranque 
promissor, com dois golos 
e duas assistencias, o meia 
distância entrou em 
quando foi preciso, ou sei,  
Já na segunda parte quail 
doa Polóni;i deu a volta: 
empatou (24-24)e segu,  
rou urna  vantagem (26.24 
e 27:25) qt ie se  revelar ia 
crucial nos minutas finais. 
Aci irnulou tarefas defensi 
vas exigentes. corno quan-
do liderou° 5:1. conseguin-
do rol ibos de bola oporn  
tios,  No final. (k-,i ï umnpri-
mentado pelo seleciona 
dor Piot r Przybecki, seu 

,treinacior no \Nista Plock. 

t16ge2i er) 

PCIMIGAL --- 
ÇAr 

11019401/414 Gr 

ffillWiiíir is 6 
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1101111eindrilt • 4 
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Treinador: " 

E:LAR 'y ES 

Pavilhão da Póvoa de Varzim esteve superlotado (2500 pessoas) e foi palco de uma grande festa portuguesa 

NUNDIM19  SORMO 
selA RINDNIBITAL 
A Europa terá 13 equipas no 
Mundial, estando já apuradas 
Alemanha e Dinamarca, 
como organizadoras, e 
França, como atual campeã. 
Quem vencer o atual 
Europeu também garantirá 
lugar e as restantes nove 
vagas serão jogadas num 
play-off, nos dias 8,10,12 e 14 
de junho, entre as seis 
equipas apuradas ontem e 12 
saídas do Europeu. O sorteio 
será fundamental para 
Portugal. 

GRUPO 4 

l• TADO5 Lag1.011.1ADA 
CJO~Pk___ 3622 
PartOOlk"4401 27-27 
CLA.5çtf1CAÇÂo 

1VED61-5 P 
I" Portugal 3 2 1 O 83-38 5 
2.0 Roiónia 3 2 1 O 76-32 5 
&° Chipre 3 1 0 2 53-115 2 

Konoko_ _ 3 O O 3 63.90 O 
PU RAOOSPARA O PLAY-Of F 

Grupo t Mie"  

Grupo~iii 

GrupoR ~andá 
Grupo~liezegovkiik 
EurOpeueleCraódmAustria,81elorrússia, 
Croácia, República Checa, Espanha, Hun-
gria, Islándia, Macedónla, Montenegro, 
Noruega, Eslovénia, Sérvia e Suécia (destas 
,2~s evitaráoptayoifruelav.refizermeter 
wvitado ND Europeu) 

PauloJorgePereka Plogrenbedd 
P.;11-0110-liada. 
liaerchaD5'3.2.10'5.1.151:422~ 
251310.301549.3517444011P4g, 
45300.50t2»,18.95111411,60 D-D 
Eeclu18es4/3 
Vennelhom 

PAULACAPICLAMAIMMI 
~Portugal terminou a fase 
de grupos de acesso ao play-off 
de apuramento para o Mun-
dial'2019 com nota positiva. 
Bateu Chipre e o Kosovo por 
números expressivos, conse-
guindo que um empate frente 
aPolóni,a fosse suficiente para 
seguir em frente. 

Como disse o pivô Tiago Ro-
cha no final, "este jogo foi 'ga-
nho' nos pormenores". Frente 
a um adversário em reconstru-
ção (tem historial, destacan-
do-se três medalhas de bronze 
em Mundiais e uma em Jogos 
Olímpicos), Portugal bateu-se 
sempre com diversidade de 
soluções no ataque, variando 
os sistemasdefensivos. Na pri-
meira parte, chegou a liderar 
por quatro golos (8-4, 9-5 e 
10-6), mas após a segunda ex-
clusão, que o deixou em infe-
rioridade numérica na defesa, 
a diferença oscilou entre três/ 
dois golos até ao intervalo. 

Dois remates de fendidos pe-
lospolacoseuma bola por cima 
de Portugal levaram o jogo 
para o empate (17-17) aos 36', 
e, aos 38', a Polónia passou 
para a frente pela primeira vez 
(17-18). O 5:1 defensivo luso 
foi criando limitações a um 
oponente que passou por mo-
mentos de desacerto. Aos 50', 
a vantagem polaca (22-23) co-
meçava a preocupar, mas os 
homens de Paulo Jorge Pereira 
não tremeram. Primeiro, Por- 

tela apareceu na ponta, Gilber-
to Duarte roubou a bola e em 
contra-ataque empatou (24-
24), antesdeuma falha técnica 
da Polónia permitir que uma 
segunda bola de Tiago Rocha 
desse o comando à Seleção Na-
cional (25-24). 

A sete minutos do fim, era 
proibido errar e a Polónia fa-
lhou um livre de sete metros 
(poste). Gilberto Duarte resta-
beleceu a vantagem de dois 
golos e, mesmo quando não foi 

Paulo Jorge 
Pereira 
Selecionador 
nacional 

capaz de marcar em cima do 
último minuto e com o perigo 
da e liminação à espreita, o que 
fez antes seria determinante. 
Portugal defendeu-se, prolon-
gando ao máximo o ataque 
depois do empate (contra-ata-
que) a 27 bolas, aos 59m23s, e 
acabou recompensado. O goal 
average esteve do seu lado e a 
seleção festejou a passagem ao 
play-off em casa, num pavi-
lhão cheio, com os polacos a 
contestarem o último ataque  

luso e a pedirem jogo passivo. 
Portugal foi uma equipa soli-

dária - no final para reforçar a 
entrega do coletivo, o técnico 
frisou que João Ferraz entrou 
em 2018 com urna gastroente-
rite - e está no play-off, onde 
chegou, pela última vez, quan-
do falhou o Mundial'17, per-
dendo para a Islândia. Agora, 
espera para saber com quem 
joga em junho. Desde 2003, 
quando foi anfitrião, que Por-
tugal não está num Mundial. 

"Estamos felizes, 
(...) queremos 
estar rtn ?vry melini" 

"Sabíamos que ia ser o jogo 
mais difícil, mas sentíamos 
que estávamos mais bem 
preparados. Estamos em 
estágio desde 22 de 
dezembro e com uma 
entrega brutal. Estamos 
muito felizes. Independen-
temente do sorteio, 
queremos ir ao Mundial." 

ANDEBOI Portugal, 33.° mundial, eliminou a Polónia, que é 11.a, 
e aguarda pelo sorteio do dia 28 para conhecer o último adversário 

EMPATE VAIE RAY-OFF 
90161111a  

MAN101 
kl ir riu riHI -Gr 
NetrWmillealiià Gr: 

Gr 

Medgelalle 

Tareer‘stah - 6 
Plotrovap~ 
Pairaketakok • 

3 
Arkactusk Moryto 3 
LuliagGsrak 3 
KM~gIIplr •  1 

PIMGìIde nj 

 

mate jogo 
é só a pauta 
cio iceberep re" 

"Estamos a trabalhar desde 
o Natal e valeu a pena. Este 
jogo é só a ponta do 
icebergue. Não defrontá-
mos uma equipa qualquer e 
fizemos um jogo excecional 
no plano estratégico. Hoje 
estamos contentes, mas 
tudo é efémero e amanhã já 
pensamos no sorteio." 

Tiago Rocha 
Jogador 
da Seleção 
Nacional 

Página 12



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,52 x 3,71 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 73112840 15-01-2018

BERMA 
~7riiipie 

Flavienses são a única 
equipada 1 Liga que 
nunca sofreu golos do 
brasileiro P21-23 

HAT TRICK DO HOLANDÊS 
• ISOLA OS LEDES NA 

LIDERANÇA A CONDIÇÃO 

Bralffini de fora, Marega recuperado 
e Dalot convocado 

21H00 
SPORT TVI 

ESTORIL-R PORTO Sérgio  Conceição  insiste que só lhe 
interessa "a verdade desportiva" 

IONASPbE  

O CHAVES 
NA MIRA 

V. GUIMARÃES 
Semana decisiva 
para Martins p24 

Bekmenses-Rio Ave 

Vila-condenses 
sobem ao 59 lugar 

no 

mais 

Jesus:  "Disse ao Rúben para jogar como se estivesse no Rio Ave" 
Neca:  "Penálti? Em casa dos grandes marcam-se, ao contrário não" 

Empate(27-27)valeu 
qualifkaçãoparaoplay-off 

Portugal a ton 
passo do Mundial 

P42 

TorulekvFeirense 

Boavista-Portanonense 

SEGUNDA-FEIRA 15 'ALOIRO 2018 Diretor José Manuel Ribeiro Ano 33, n° 32B O faceboolccom/diariodesportivo.ojogo 
Diretor adjunto Jorge Maia 1.00C IVA Inc. O twittercorniojogo mrvinaologo•pt 
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ANDEBOL 
EUROPEU SEM 
SURPRESAS 
França e Croácia voltaram 
a vencer na segunda 
jornada do Europeu e 
passaram a comandar os 
seus grupos 

ACIOUSTOPERRO 

***Não surgiu qualquer sur-
presa nos primeiros jogos da 
segunda jornada do Europeu 
de andebol, que se está a dis-
putar na Croácia. As duas for-
mações com maior dose do 
favoritismo nos grupos A e B 
-a França e o pais organizador 
- voltaram a vencer o que lhes 
permite, desde já, ter um lugar 
assegurado no grupo principal 
do Main Round, que contará 
com os três primeiros das qua-
tro poules. Também nesta 
jornada, outros países com 
ambição - Noruega e Suécia-
alcançaram os primeiros pon-
tos, depois de terem sido der-
rotados por margens peque-
nas -um e dois golos, respeti-
vamente - na estreia. 

EUROPEU 
GRUPO A 
Sérvia-Sulds 25-30 
lislándlatroada 22-29 

J V E D 114-5 P 
I.° Croácia 2 2 61-44 4 
2.° Suécia 2 1 - 1 54-51 2 
1.150ndla 2 1 - 1 48-53 2 

• 2 47-62 0 

GRUPO 
Auebirfrença 
Noruega-B*1o~ 

26-33 
13-28 

MS P 1 V ED 
Ftww,a 2 2 - 65-57 4 

3' Noruega 2 1 - 1 6460 2 
2.° Bielornissia 2 1 - 1 55gp 2 
4.° Áustria 2  - 2 52.60 0 
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ncl( 1)( ,1 Qualificação para o Mundial 2019 

Equipas das quinas celebra o empate que teve sabor a vitória 

Portugal de raça 
garante play-off 
► A seleção portuguesa ga-
rantiu, ontem, um lugar no 
play-off de acesso ao Mun-
dial de 2019, ao empatar 
(27-27) com a Polónia, no 
terceiro jogo do Grupo 4 de 
apuramento, disputado na 
Póvoa de Varzim. Nas con-
tas finais, Portugal assegu-
rou o primeiro lugar por 
um golo em relação aos po-
lacos, capitalizando os 
triunfos expressivos com o 
Chipre (47-16) e Kosovo 
(36-22). 

Frente à forte seleção 
polaca, os lusos surgiram 
em grande plano e a vanta-
gem ao intervalo (15-13) era 
totalmente merecida, com 
Paulo Pereira e Gilberto 
Duarte particularmente 
inspirados na finalização. 

Na segunda parte, a 
equipa das quinas teve for-
ças para estancar a reação 
da Polónia e garantir um 
empate que soube a vitória. 

O adversário de Portugal 
no play-off de apuramento 
para o Mundial, que se dis-
puta na Dinamarca e na  

Alemanha, ainda não está 
definido, mas sabe-se já 
que os encontros serão rea-
lizados no inicio de julho (8 
a 10 e 12 a 14). Am 

Patamal 27  
27 

Lacal Pavaslo Municipal da Povoa de Varam 
na Povoa de Varam 
Matos kwiet Masa e Yon Lopez ( 

E  ti Murnbeno Gomes. Pedm=16). 
Gilberto Duarte (6), Drogo Branquinho (2). Ria Silva 
(2), loa° Ferraz (1) e Alemos Bon?(

0
4), Galos 

Martins (1) Hugo Figueira (gr), Rocha (1), 
Miguel Martins (4), Sergio Barros, FFFágio Magakies 
e Dayrnaro Salina. Treinador Paulo Pen?Ira 
Polida Morawski, irrajewski (2)n (1Ì (1..? 
Maciel Prgitylski (4), Tomasz Gebala 6) 
e Chraplemsil (41 SIXTIal (gr), Walczak, Sycaak 
(31 Magro (3). Gerak (3)e Krleger () ~kr 
Ploir Prrybedd. Ao laminais 1S-13 

Grimpo 4 
1.11  JORNADA 

Polónia 9q -li Kosovo 
Porta»! 47 - 16 Chipre 

2.8  JORNADA 
Kosovo 22 - 94 Portugal 
Chipre 73 - 46 Polónia 

3.' JORNADA 
Chipre 14 - az Kosovo 
Ponuoai 27 -  37 Polono 

CUSSIFICAÇÃO 
P I PIO PC 

I MO 5 3 2 I O 11045 
2 Mela 5 3 2 1 0 041 

3 09. 2 3 1 0 2 53415 
4 rimo 0 3 0 0 3 63-93 
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Andebol

Portugal garante um 
lugar no play-off  de 
acesso ao Mundial
A selecção portuguesa de 
andebol conquistou ontem um 
lugar no play-off de acesso ao 
Mundial 2019, ao empatar 27-
27 com a Polónia, na Póvoa de 
Varzim, e conquistar o Grupo 4 
de apuramento. Num jogo em 
que só precisava da igualdade, 
face à melhor diferença de 
golos em relação aos polacos, 
após as duas primeiras 
rondas, Portugal, que havia 
batido Chipre (47-16) e o 
Kosovo (36-22), já liderava ao 
intervalo por 15-13. A selecção 
nacional ficará a conhecer o 
seu adversário para o play-
-off de apuramento para o 
Mundial depois da realização 
do Europeu da Croácia, que 
termina dia 28 deste mês.
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a 

ANDEBOL 

Leão Bozovic 
marca à França 

O lateral do Sporting, 
Janko Bozovic, marcou ontem 
um golo à França (campeã 
mundial), mas sem evitar a 
derrota (26-33) da Áustria, na 
21  ronda do Grupo B, liderado 
por gauleses, do Europeu da 
Croácia. Já a Noruega bateu 
(33-28) a Bielorrússia. No Gru-
po A, lidera a seleção anfitriã, 
vitoriosa (29-22) perante a Is-
lândia. A Suécia venceu (30-
25) aSérvia. 
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FELICIDADE. Póvoa de Vanim festejou com a Seleção a passagem ao playoff de acesso ao Mundialde 2019 

.11111111.11111~1~ -119~11 

   

27 27 
110 

    

ANDEBOL 

EMPATE DE OURO VALE 

1:01.1WCOFF 
PAULO PEREIRA 

Seleção resiste frente 
à Polónia e mantém 
o sonho de estar 
no Mundial'2019 

PORTUGAL 

Paulo Pereira° 

(IS IAt 

POLONIA 

OPiotr Przybedd 

C.1.5 EXC 

H GOMES. O O A MORAWSKI. O O 
PEDRO PORTEIA 6. O P KRAJEWSKI 2 O 
G. DUARTE 6 O MICHAl DASZEK 1 O 
RUI SILVA 2 O MACIEJ GEBALA O O 
JOÃO FERRAZ 1 1 R. PRZYBYLSKI 4 O 
D. BRANQUINHO 2 O TOMASZ GEMIA 6 O 
AtEXIS BORGES 4  O P.CHRAPKOWSKI 4  O 

H. FIGUEIRAS O O WYSZOMIRSKIIII O O 
SÉRGIO BARROS O O S. SZAMAL. o o 
D. SAUNA O 2 P. WALCI.AK O 2 
MIGUEL BATISTA O O A. NOGOWSKJ O O 
A. CAVALCANTI O O PAWEL GENDA O O 
F. MAGALHÃES O o KAMIL SYPRZAK 3 O 
CARLOS MARTINS 1 o A. MORYTO 3 O 
TIAGO ROCHA 1 LUKASZ GIERAK 3 1 
MIGUEL MARTINS 4 o KAMIL KRIEGER 1 O 

AO INTERVALO: 15-13 
LOCAL: Padliáo Municipal da Póvoa de 

Varzim 
ARBITROS: Ja vier Mata e Yon lopez ESP) 

JOSÉ SANTOS 

R Portugal garantiu ontem a 
presença no playoff de apuramen-
to para o Mundial'2019 ao empatar 
(27-27) coma Polónia, na 3,  e últi-
majornada do Grupo 4, disputada 
na Póvoa de Varzim. Foi um jogo 
frenético e emocionante até fi-
nal, com beneficio para as qui-
nas, que ficaram no 19  lugar da 
série graças à melhor diferença 
entre golos marcados e sofridos, 
após goleadas aplicadas ao Chi-
pre e Kosovo. 

Portugal conseguiu uma pri-
meira parte calculista e quase 
isenta de erros, que permitiu 
construir e gerir uma vantagem 
curta, mas preciosa para a gestão 
do jogo. O aspeto mental tam-
bém esteve presente no coletivo 
português, pela forma como 
conseguiu segurar os ataques dos 
adversários, embora fosse ne-
cessário recorrer à falta para sus - 
ter o evidente poderio físico dos 
polacos. A organização defensiva  

serviu de vitamina para desper 
taro ataque lusitano, que conse-
guiu furar com êxito, desde o iní-
cio, o bloco defensivo contrário, 
com especial destaque para o ex-
celente trabalho do pivô Alexis 
Borges (4 golos), a marcar e a 
abrir espaços para os golos, com 
destaque também para o lateral 
Gilberto Duarte (6) e o ponta Pe - 
dro Portela (6). 

A Seleção Nacional ainda che - 
gou a uma vantagem de quatro 
golos, mas a Polónia reagiu, sem 
evitar a desvantagem ao interva - 
lo (15 -13). Na etapa complemen-
tar, os portugueses entraram 
desconcentrados, falharam re- 

GRUPO 4 
3.* jornada 

PORTUGAL 27-27 POLÔNIA 

CHIPRE 24-22 KOSOVO 

CLASIFICAÇAO 
P.IVED CMGS 

0° PORTUGAL 5 3 2 1 O 110-65 
109  POLÓNIA 5 3 2 1 O 103-59 

1>t CHIPRE 2 3 1 O 2 53-115 
KOSOVO O 3 O O 3 63-90 

mates de meia distância e o con - 
tra- ataque polaco chegou a as-
sustar, pois foi operada uma revi-
ravolta no marcador, deixando 
transparecer que o objetivo esta-
ria comprometido. 

Mas no momento crítico, valeu 
a ação decisiva do guarda-redes 
Humberto Gomes - desta vez foi 
o guardião Ricardo Candeias a fi - 
car de fora -, em dois momentos 
de grande inspiração. E na se-
quência dessas intervenções, 
Portugal obteve um parcial de 4-
0, conseguindo voltar a coman-
dar, sem mais perder o norte. 

Ambiente festivo 
No final, foi a festa sincronizada 
entre a comitiva portuguesa e os 
adeptos que acolherem em força 
ao pavilhão pela passagem ao 
playoff, ficando agora a um pe-
queno passo do sonho. o 

"Passámos 
depois de luta 
terrível" 
ÉN  O seleciona - 
dor Paulo Pereira 
ficou feliz, assim 
como os 2.500 
espectadores que 
lotaram o pavi-
lhão: "Isto foi a 
ponta do iceberg. Não estava -
mos a defrontar uma equipa 
qualquer e tínhamos a vanta - 
gem de apenasurn golo. Empa -

támos e passámos, depois de 
uma luta terrível nos três jogos, 
onde nos esforçámos por ter o 
melhor 'goal-average'. Estou 
multo satisfeito porque supera 
mos todas as dificuldades." 

O pivô Tiago Rocha fez uma 
análise pragmática, justifican-
do o apuramento de Portugal 
para o decisivo playoff: "Tive-
mos uma boa preparação e isso 
viu-se nos três jogos. Com  a 
equipada Polónia, lutámos até 
ao final. Sabíamos o que pre-
tendíamos fazer e consegui-
mos, felizmente, com uma en-
trega brutal de todos os jogado - 
res". Tiago Rocha pede, agora, 
alguma no sorteio para o 
playoff: "Queremos estar no 
Mundial, mas abemos que há 
equipas muito fortes. É esperar 
que a sorte esteja um pouco do 
nosso lado", concluiu. o 

soRTrrn DIA 2(1  

Portugal vai 
para o Pote 2 
Ea Portugal vai ficar no Pote 2 
do sorteio (dia 29) do playoff 
para o Mundial'2019, à seme-
lhança da Rússia, Lituânia, Ro-
ménia, Holanda e Bósnia. Já 
apurados estão Dinamarca e 
Alemanha (países anfitriões), 
França (defende o titulo) e mais 
três equipas vindas do Euro-
peu. As 10 piores equipas da 
prova a decorrer na Croácia se - 
rão os adversários possíveis. o 
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NOVO HAT TRICK DE  BAS 
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Sporting 

 

P 2 A 8 E 43 

' 3ONICA1,4 1 ; 

NO MARITIMO 
DEPENDE DE RAFA 
OU ZIVKOVIC 
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4 
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VENCE TAÇA DA LIGA 

FAIR PIAU 
LEONINO 
COM GUARDA 
DE HONRA 
AOS RIVAIS 

Colikboffia 
Estoril 

 21 A 23 
 FC Porto 
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SÉRGIO 
CONCEIÇÃO 

"Não tenho 
que pedir 
desculpas 
a ningyém"4, 

-7  

‘, N. 
R LAEN RIBEIRO 

ESTREOU-SE 
A TITULAR 

COM ASSISTÊNCIA 
PARA 01-0 

"Importante 
estar nesta casa 
e ser  campeão" 

JORGE 
\lky JESUS 

`O Rúben parece 
que está aqui 

há um ano" 
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