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Portugal joga amanhã frente à Grécia
17-01-2007

Nos próximos dias 18 e 21 de Janeiro, a Selecção Nacional de Séniores Masculinos tem duas provas a superar contra a selecção
grega, na recta final da Qualificação para o Euro 2008.

Terminado o estágio em Stavanger, no qual a Selecção Nacional disputou o torneio triangular particular no
qual também participaram a Suécia e a Noruega, Portugal já se encontra na Grécia.
Após uma vitória frente à Suécia e uma derrota perante a Noruega, a nossa selecção tem dois jogos da
maior importância contra a Grécia, a contar para a Qualificação para o Europeu de 2008 na Noruega.
O primeiro dos encontros vai realizar-se quinta-feira, dia 18, pelas 19h00 locais (17h00 portuguesas)."
Não há favoritos, é um 50/50", afirma o seleccionador nacional Mats Olsson. "Nós estamos cá para
ganhar o jogo e queremos o apuramento e temos trabalhado para isso. Portugal é mais forte
em certos aspectos, a Grécia noutros; temos estudado o jogo deles e queremos ganhar."
O jogo Grécia-Portugal será arbitrado pela dupla Csaba Kekes e Pal Kekes, da Húngria. O delegado da EHF
que estará presente é Shlomo Pozner, de Israel.
Calendário da Qualificação do Grupo 6:
03.01.07, Portugal x Estónia, 16h, Rio Maior - 34-23
07.01.07, Estónia x Portugal, 12h, Polva - 31-24
10.01.07, Estónia x Grécia, 18h, Kehra - 25-29
13.01.07, Grécia x Estónia, 16h, Thessaloniki - 31-23
18.01.07, Grécia x Portugal, 19h (locais), Thessaloniki
21.01.07, Portugal x Grécia, 17h, Lagos
Classificação Grupo 6
1º PORTUGAL - 4 pontos
2º Grécia - 4 pontos
3º Estónia - 0 pontos
http://www.fpa.pt/fapnews/artigo.php?art_id=762747

21 de Janeiro

Contra a Grécia, vamos apoiar a Selecção!
17-01-2007

Dia 21 de Janeiro, pelas 17h00, Portugal recebe a Grécia no último jogo da fase de Qualificação do Grupo 6 para o Europeu de 2008,
na Noruega.

O Pavilhão da Escola Secundária Gil Eanes, em Lagos, vai receber o último encontro da fase de
Qualificação do Grupo 6, a contar para o Play-off de apuramento para o Campeonato Europeu Noruega
2008.
No próximo domingo, dia 21 de Janeiro, realiza-se o jogo Portugal-Grécia, que terá transmissão
televisiva em directo, na RTP2, a partir das 17h00.
O derradeiro encontro da fase de Qualificação do Grupo 6 será determinante para o apuramento de
Portugal para o Play-Off de acesso ao Europeu de 2008. Depois do jogo na Grécia (dia 18), a selecção
nacional tem a seu favor o factor "casa" e o apoio à equipa é essencial para que alcance o apuramento.
O Rucas, a mascote do Andebol vai até Lagos apoiar Portugal. Junta-te ao Rucas e vem torcer pela
nossa selecção!
http://www.fpa.pt/fapnews/artigo.php?art_id=762765

20 e 21 de Janeiro

Meias-Finais e Final da Taça Presidente da República na Madeira
17-01-2007

No próximo fim-de-semana, o Pavilhão do C.S. Marítimo recebe as meias-finais (dia 20) e final (dia 21) da Taça Presidente da
República.

As equipas que vão disputar a Taça Presidente da República são o C.F.Belenenses, o Juve D.Lis, o
A.M.Madeira A. SAD e o C.S.Marítimo.
As meias-finais serão disputadas dia 20, às 16h00 e 18h00, no Pavilhão do C.S.Marítimo (ver
calendário). A final terá lugar no mesmo local, no dia 21, pelas 15h00.
As 1/2 Finais e Final são organizadas pela FAP e pela Associação de Andebol da Madeira. A recepção às
equipas é feita a partir das 22h00 do dia 19.01.07 e os treinso oficiais são realizados de acordo com o
documento de sorteio.
Conheça aqui o Programa Oficial.
Calendário de Jogos
MEIAS-FINAIS
20.01.07, 16h00 - C.F.Belenenses x Juve D. Lis
20.01.07, 18h00 - A.M.Madeira A.SAD x C.S.Marítimo
FINAL
21.01.07, 15h00 - Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2
http://www.fpa.pt/fapnews/artigo.php?art_id=762860

