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O ANDEBOL A Seleção Nacional
venceu (34-28), ontem, a Áustria
num Jogo treino, em Lamego.
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ANDEBOL

Jogo decisivo hoje
com a Polónia
-) Seleção Nacional sub-21 lide ra, a par da Macedónia, qualificação para o Mundial da Argélia
Portugal defronta hoje os polacos em
jogo decisivo para garantir a única vaga
da poule de apuramento para o Mundial
da Argélia de sub-21. Ontem, a equipa de
Nuno Santos empatou com os
macedónios (21-21) e as duàs equipas
partilham a classificação do Grupo 3, com
os portugueses a terem vantagem nos
golos: 13 positivos e a Macedónia 8.
Mas o triunfo frente à Polónia pode não
chegar, já que os anfitriões enfrentam a
Turquia, que sofreu pesadas derrotas, e
será o goal-average a decidir quem
segue em frente.

Página 2

A3

ID: 67651018

06-01-2017

Tiragem: 134109

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 3,76 x 4,23 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

ANDEBOL -MUNDIAL
PORTUGAL

A seleção portuguesa
sub-21 de andebol empatou frente à Macedónia (21-21), em jogo de
qualificação para o
Mundial, que se realiza
em julho, na Argélia.
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Andebol

Atletas convocados
para treino da selecção regional
A Associação de Andebol de Braga anunciou a lista dos jogadores convicados para o treino da selecção regional masculina, a realizar no Pavilhão
Arquiteto Fernando Távora, em Fermentões, na próxima segunda-feira,
pelas 20 horas.
São mais de duas dezenas de atletas que estarão sob observação, com
destaque para o ABC que é o clube que cede o maior número de jogadores. Foram convocados os seguintes atletas: Diogo Silva,
Daniel Cardoso, João Oliveira, Gonçalo Guimarães, Diogo Marques, Adrian
Cican, Francisco Morgado e Diogo Silva (ABC); Francisco Oliveira, João
Torres, Nuno Cunha, Tiago Castro e Pedro Castro (CCR Fermentões); Francisco Fontes, Nelson Alves, José Novais e José Magalhães (BECA)); João
Pedro e João Oliveira (AC Vermoim); Luís Costa, Paulo Ribeiro, Diogo Teixeira, João Leite e André Ferreira (Xico Andebol) e Nuno Pando (AAPL).
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Andebol: sub-21

Portugal empatou
com a Macedónia
A seleção portuguesa de sub-21 de andebol empatou ontem com a anfitriã Macedónia (21-21),
no segundo jogo do Grupo 3 de qualificação
para o campeonato do mundo da categoria.
Depois da vitória no primeiro jogo, na quarta-feira, frente à Turquia (40-27), o empate remete a decisão de apuramento para a terceira
jornada, contra a Polónia, hoje, pelas 11h00.
Portugal está obrigado a vencer a Polónia enquanto a Macedónia e Turquia se defrontam
mais tarde. Em caso de vitória dos anfitriões
do grupo 3 de qualificação, o vencedor do grupo será decidido através da diferença de golos.
Foi da equipa da casa a melhor entrada no
jogo, embora Portugal tenha chegado ao intervalo a vencer por 14-9 depois de ter anulado a desvantagem a meio do primeiro tempo. Na segunda parte, Portugal tentou segurar
a vantagem sob maior pressão da Macedónia,
que conseguiu virar o jogo a seu favor (16-15)
antes de Portugal retomar a liderança (19-16).
Nos últimos quatro minutos, e com a Macedónia a vencer por 21-19, Portugal acabou
por conseguir chegar ao empate.
Só o primeiro classificado do grupo 3 se
apura para a fase final do campeonato do
mundo da categoria, que se realiza na Argélia, em julho.
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Madeira Andebol SAD joga
com o Boa Hora no próximo
domingo, em encontro inserido nos 16 avos-de-final da
Taça de Portugal. A equipa de
Paulo Fidalgo entra em campo
pelas 15h00, no Pavilhão do Funchal, com o desejo de manter o
ciclo de vitórias, conforme referiu
Luís Carvalho, guarda-redes da
coletividade.
«Depois da excelente vitória
em Lisboa sobre o Boa Hora para
o campeonato no passado mês
de dezembro, queremos manter
o ciclo de vitórias agora para a

© DR

Madeira SAD quer continuar o ciclo de bons resultados

O

Luís Carvalho é guarda-redes no Madeira Andebol SAD.

Taça», começou por dizer.
Elogiou o adversário, dizendo
que «é um conjunto forte», que
apresenta «um jogo rápido e dinâmico», podendo criar dificuldades.
«Sabemos perfeitamente das
dificuldades que vamos encontrar, e um dos nossos objetivos
é chegar à Final Four, por isso
teremos de fazer um bom jogo e
ter a consciência que a vitória
para o Campeonato é passado»,
explicou, apelando à presença
dos adeptos no pavilhão para
ajudarem a equipa. JM
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André Gomes tenta furar a defensiva da Macedónia e rematar

ANDEBOL. Empate com a Macedónia deixa
apuramento dos sub-21 para Mundial em perigo

Porhigal depende
de terceiros
Um empate a 21 golos com
a Macedónia, no segundo
jogo da fase de apuramento
para °Mundial de sub-21,
pode ter comprometido as
aspirações dos jovens lusos
de se qualificarem
AUGUSTOPERRO

Após uma clara vitória sobre aTurquia na ronda inaugural do torneio de qualificação
para o Mundial de sub-21, o empate coma Macedónia, país que
organiza esta poule, tem sabor
a derrota, porque um jogo que
terminou 21-21 chegou a ter os
jovens lusos a vencer, ao intervalo, por 9-14.
No reatamento, os macedónios tiveram uma forte reação e o encontro ficou empatado a 19 golos a dez minutos
do final.
A maturidade da seleção por-

tuguesa, que conta com jogadores que já foram chamados
à SeleçãoAe constituem grandes promessas do andebol nacional, como Miguel Martins
(cinco golos), Alexandre Cavalcanti (quatro) ou André
Gomes (um), foi notável, o
que permitiu, nos quatro minutos finais, recuperar de uma
desvantagem de dois golos
(21-19) e empatar, tendo a
equipa ainda falhado um último lance nos segundos finais
que daria o triunfo e evitaria
as aflições por que vai passar
hoje.
Portugal faz esta manhã, às
11h00, o último jogo, contra a
Polónia, e depois irá viver por
fora o Macedónia-Turquia,
que se inicia às 13h30, com a
equipa da casa a saber quantos
golos terá de marcar para conseguir a qualificação.

"Eles foram
verdadeiros
guerreiros,
fizeram o
possível e o
impossível
dentro de
campo e
estamos
todos multo
tristes,
porque
mereciamos ter
ganho"
tamo Santos
Selecionador
de Portugal
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Andebol Portugal
e Macedónia deu
empate em sub-21
o A seleção portuguesa
de sub-21 empatou ontem
com a Maèedónia (21-21),
na fase de qualificação
para o Mundial de andebol
da categoria. Portugal fica
agora obrigado a vencer a
Polónia para se apurar.
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Sub-21 empatam
e adiam Mundial
ia A Seleção de juniores empatou (21- 21) ontem frente à Mace dónia e manteve a liderança no
Grupo 3 de qualificação para o
Mundial do escalão, entre 17 e 30
de julho na Argélia. Miguel Martins (5 golos), Alexandre Cavalcanti (4), Francisco Tavares (3) e
Miguel Salgado (3) estiveram em
destaque, numa partida onde Portugal dominou na P parte, quando
foi para o intervalo a ganhar por 5
golos (14-9). Mas no tempo complementar tudo se alterou, com a
equipa dos Balcãs a operar uma
reação e a chegar à vantagem (2119) , sob a batuta de Filip Taleski (6
golos), melhor marcador do jogo.
Ainda deu para Portugal empatar e
falhar a última bola do jogo.
Com a Polónia a ganhar (31- 22)
à Turquia, o apuramento ficou
adiado para hoje na última jornada. Portugal e Macedóniasomam 3
pontos), defrontando, respetivamente, Polónia (2) e Turquia (0).
Os lusitanos partem com vantagem de cinco golos para com os
macedónios. v A.R.
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ANDEBOL Com o trunfo do
Águas Santas, Fi iag António, a
seleção de Angola chegou
ontem ao Porto, onde vai
cumprir um estágio de
preparação para o Mundial de
França (11a 29 de janeiro).
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ANDEBOL

Portugal vence Áustria
no tremo de Lamego
a A Seleção Nacional prosseguiu ontem o seu estágio de preparação em Lamego, vencendo (34-26) a Áustria, em
jogo-treino que serviu de ensaio para o
particular.'a sério, de amanhã (i5hoo),
no Complexo Desportivo local.
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