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bo 

-5"Zar-ICA 

mais desporto 

ANDEBOL QUALIFICAÇÃO EUROPEU-2018 

O ponta-esquerda do ABC acredita que Portugal pode regressar aos palcos Internadonals 12 anos depois do Europeu da Suíça, última presença lusa em fases finais 

  

 

PEDRO EIENAVENTE/ASF 

  

Agora todos 
os pontos 
contam 

Portugal começa hoje mais uma 
qualificação para uma fase final, ago-
ra para a Croácia, pais que acolherá o 
Europeu de 2018. 

No Grupo 5 partilham a mesma am-
bição a Alemanha, campeã em titulo, a 
Suíça, que, tal como os portugueses, 
não pisa os maiores palcos desde 2006 
(organizou o Euro) e a Eslovénla,14.' no 
Euro-16, mas que, depois, conquistou 
uma das duas vagas para o Rio-16. 

Nos Jogos, a equipa de Veselin Vu-
jovic só perdeu nos quartos com o fu-
turo campeão olímpico, Dinamarca, e 
depois de humilhar Espanha, afastan-
do-a do pódio, o que não acontecia 
desde 1976! Para já, a equipa lusa mede 
força com a Alemanha que, sete me-
ses depois do título, conquistou o bron-
ze nos J0. «Temos deter cuidado e jo-
gar da mesma maneira, seja França ou 
Portugal», avisou o técnico dos germâ-
nicos, Dagur Sigurdsson. «Vi os dois 
jogos com a Islândia [play-off pata o 
Mundial de 20171e temos de ter mui-
ta atenção», avisou. 

Qualificam-se para a fase final os 
dois primeiros de cada grupo e o me-
lhor terceiro de todos, sendo encontra-
do contabilizando os pontos nos jogos 
com as equipas do seu grupo que se 
qualifiquem diretamente. 

Portugal joga esta tarde com os campeões da Europa o Seleção A começa caminhada rumo a mais uma fase final, 
etapa que não pisa desde 2006 o Paulo Pereira estreia-se em jogos oficiais como selecionador português 

PAULO ESIEVES/ASF 
ror 

EDITE DIAS 

D
IOGO BRANQUINHO foi 
o único dos estreantes 
na convocatória de Pau-
lo Jorge Pereira a resis-
tir à triagem do novo se- 

lecionador nacional. Satisfeito, o 
ponta-esquerda do ABC mostra-se 
pronto para corresponder ao desa-
fio que hoje começa para a princi-
pal equipa portuguesa frente à Me 
manha, na primeira jornada do 
Grupo 5 de qualificação para o Eu-
ropeu de 2018, que se realizará na 
Croácia. Um jogo de meter respei-
to a qualquer um, dado que pela 
frente os portugueses vão ter os 
campeões da Europa, na Arena de 
Wetzlar, preparada para acolher 5 
mil espectadores. 

«Pode e deve ganhar-se ao 
campeão da Europa. Acredita-
mos que podemos surpreender a 
Alemanha a jogar em casa, ten-
do noção que vai ser uma batalha 

* Branquinho chega à Seleção A aos 22 anos 

CALENDÁRI01 1 
-› Euro-2018 Qualificação 

-3.  GRUPO 5  - 1.' jornada9 Roje  
Alemanha-PORTUGAL =Oh* 
RIttal Arena, em Wetzlar, (Alemanha)  
Eslovénla-Suíça y 17.00 h' 
Rdeca Dvorana, em  Velenje (Eslovenla)  

Horas portuguesas 

muito dura. Mas eu e os meus 
companheiros não sabemos como 
se joga para perder», explica o 
atleta de 22 anos. «Como o pro-
fessor Paulo Jorge Pereira diz, não 
podemos estar à espera de um sor - 
téio favorável porque corremos o 
risco dele nunca acontecer. Portu-
gal tem de voltar a uma grande 
competição, portanto agarremos já 
esta oportunidade», defende. «As 
expectativas são de que vai ser um 
apuramento bastante difícil mas 
estou convicto que vamos atingir 
os dois primeiros lugares do gru-
po e estar presentes no Campeo-
nato da Europa da Croácia 2018 », 
reitera. 

O rookie da Seleção A não estra-
nhou a chegada ao grupo, porque 
«o ambiente que se vive na Sele-
ção é muito amigável, onde todos 
foram muito acolhedores tornan-
do a adaptação mais fácil». Além 
disso, neste lote dos 16 eleitos pelo 
novo selecionador, há muitas ca-
ras conhecidas com quem parti- 

lha um balneário recheado de êxi-
tos. «O ABC é um clube histórico 
e na época passada fez história 
novamente. Conseguimos ganhar 
pela primeira vez uma competição 
europeia — Taça Challenge — , 
vencemos a Supertaça e fomos 
campeões nacionais e ainda con-
seguimos ser apurados para a Liga 
dos Campeões. Estou rodeado de 
boas pessoas, competentes e tra-
balhadoras. Desde a direção, pas-
sando pelos treinadores e jogado-
res e terminando na dona Manuela, 
que é a senhora que cuida dos nos-
sos equipamentos. A chamada de 
cinco jogadores do ABC à Seleção 
Nacional é uma consequência de 
tudo isto», elogia o internacio-
nal, que nos tempos livres que o 
andebol lhe deixa gosta de «pas-
sar tempo de qualidade com a fa-
mília e amigos». E, claro, estar 
dentro de água: «Falando de gos-
tos desportivos, de facto, o surf é 
o que mais me enche as medi - 
das!» 

Página 1



A2

  Tiragem: 11532

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 11,91 x 22,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66739289 02-11-2016

Andebol feminino 
imparável na Taça 

NUM CURTO ESPAÇO 
DE UMA SEMANA SAD 
E SPORTS VÃO 
REALIZAR CINCO 
JOGOS NACIONAIS 

Mérito total para as duas forma-
ções do andebol feminino envol-
vidas nas competições nacionais 
da modalidade campeonato na-
cional da I Divisão e ontem na 
Taça de Portugal. 

Depois de uma dupla ronda a 
contar para o 'nacional' da I Divi-
são fora de portas no fim de se-
mana que passou, ontem fez a vez 
de novo no continente, de Madei-
ra Andebol SAD e CS Madeira 
disputarem a primeira eliminató-
ria da Taça de Portugal e com 
êxito. O Madeira Andebol SAD 
detentor do recorde de Taças de 
Portugal com toda a naturalidade 
bateu o Valongo Vouga por 39-18, 
com 20-7 já favorável às andebo- 

listas comandadas pela técnica 
Sandra Fernandes. Um encontro 
onde Mariana Sousa se pautou 
como a melhor marcadora das 
madeirenses com 8 golos. 

Já o CS Madeira vencedor da 
última edição, foi ao reduto do 
Cister de Alcobaça vencer por 33-
24 No lado do Sports a marcado-
ra de serviço foi Catarina Ascen-
são com 8 golos. 

De resto e como referido a ma-
ratona competitiva para as duas 
equipa da Madeira continua já no 
próximo fim de semana onde 
uma vez mais será cumprido ago-
ra no Funchal, mais uma dupla 
ronda da fase regular do campeo-
nato nacional da I Divisão. Cinco 
jogos numa semana, três fora de 
portas e com algumas andebolis-
tas de ambos os conjuntos por ra-
zões escolares e profissionais a 
terem que viajar para o Funchal 
logo depois da dupla jornada fora, 
na passada segunda e logo de se-
guida, seguirem viagem de novo 
para se juntaram às colegas para a 
eliminatória de ontem. H.D.P. 

Madeira SAD e CS Madeira venceram confortavelmente. 
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Selecção nacional joga hoje na Alemanha, no recinto do clube onde actua João Ferraz. FOTO ARQUIVO 

e  MODALIDADES 

João Ferraz de fora por seis meses 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

O internacional português, o ma-
deirense João Ferraz, está fora 
dos planos do seleccionador na-
cional de andebol pelo menos nos 
próximos seis meses. Uma ausên-
cia que acontece por culpa de 
uma grave lesão no ombro es-
querdo que levou este andebolis-
ta, jogador do HSG Wetzlar, da 
liga alemã, a ser operado obrigan-
do a uma paragem prolongada. 

Baixa de vulto na equipa lusa 
que inicia hoje, curiosamente no 
recinto do clube onde este madei-
rense actua, a caminhada na fase 
de apuramento para o Campeona-
to da Europa na Croácia em 2018, 
frente à todo poderosa Alemanha. 

Por agora de fora, João Ferraz 
acredita na sua recuperação e de-
seja voltar com mais determina-
ção para ser útil à equipa e à selec-
ção nacional. Desde a Alemanha o 
internacional madeirense conta a 
história desta paragem forçada. 

"A minha lesão no ombro tem 
um nome, `Slap Lesion', basica-
mente é uma fissura na cartila-
gem do ombro e o tempo de recu-
peração é longo não menos de 
cinco meses. A operação correu 
bem, a equipa médica inseriu 3 
âncoras para fechar a fissura. Já 
comecei com o tratamento e, nes-
ta parte inicial, tenho que andar 
com o ombro ao peito durante as 
2 primeiras semanas durante 24 
horas e até à quarta semana só de 
noite. Tenho contado com o 
apoio de toda a estrutura e espero 
continuar no bom caminho para 
poder voltar ainda com mais de-
terminação". 

Uma lesão que o afasta num 
jogo que seria especial. "Exacta-
mente. Fico triste por não poder 
ajudar, ainda por cima o jogo é 
contra a Alemanha, no meu pavi-
lhão aqui em Wetzar. O ambiente 
será fantástico como em todos os 
jogos, o pavilhão tem capacidade 
para 5.000 pessoas e está sempre 
cheio a apoiar a Alemanha como 
não podia deixar de ser. Espero 
um bom encontro da nossa selec-
ção e estarei por fora a torcer por 

INTERNACIONAL 
SOFREU UMA LESÃO 
GRAVE AO SERVIÇO 
DOS ALEMÃES DO 
HSG WETZLAR 

um bom resultado". 
Nas últimas temporadas, João 

Ferraz tem sido o único madei-
rense a jogar com regularidade 
na selecção. Facto que atribui 
também à "oportunidade de estar 
em clubes como o Madeira SAD e 
depois o Porto e agora no Wetzal" 
que lhe possibilita condições 
para crescer. "Isso ajuda muito a 
que depois sejamos escolhidos 
para vestir a camisola de Portu-
gal. Mas temos de trabalhar mui- 

to", avisa. 
Sobre o 'seu' Madeira Andebol 

SAD acompanha à distância com 
elogios a Paulo Fidalgo. "O Ma-
deira SAD tem actualmente um 
treinador muito bom que sabe ti-
rar o melhor de cada jogador e, 
como sempre tem mostrado que 
faz um bom trabalho. Pelo que 
acompanho a nível financeiro 
está um pouco melhor mais está-
vel e isso é bom para criar estabi-
lidade e construir uma boa equi-
pa. O Paulo Fidalgo tem respon-
sabilidades na minha carreira 
pelo que meu deu e pelas compe-
tências que no fundo nos ajudou 
a estar a um nível mais elevado. O 
Madeira SAD tem condições para 
ser a bandeira do andebol da Ma-
deira sem dúvida". 

SELECÇÃO SEM 
MADEIRENSES 

Sem o contributo do madeirense 
João Ferraz para a campanha do 
euro 2018, a principal selecção na-
cional de andebol masculino deixa 
por agora de contar com o contri-
buto de andebolistas que repre-
sentam as cores madeirenses. Na 
época passada e fruto de uma cam-
panha fantástica ao serviço do Ma-
deira Andebol SAD Cláudio Pe-
droso, agora suplente no Sporting, 
mereceu a chamada aos trabalhos 
da equipa de todos nós, onde tem 
vindo a pontificar João Ferraz. Em 
épocas mais recentes, a selecção 
nacional A contou com os contri-
butos de João Antunes em 2012, 
Teimo Ferreira em 2013, Gonçalo 
Vieira em 2012 e Hugo Rosário em 
2013. 
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,WURAVENTO 

Hoje 
Eslovénia-Suíça 
Alernanha41011UGAL 
VVetzlar.17h30 

05/11/2016 
Sutça-Alemanha 
POIRUGAL-Eslovénia 
~ioda iur.1shoo 
3.."!ORNAVA 
03ou04/05/2017 
Eslovénia-Alenianha 
Sulca-PORTUGAL 

' , MtAi1U , l 
06 ou 07/05/2017 
Alemanha-Eskovénia 
INIRTUGAL-Suiça 

14 ou15/06/2017 
POIMGALAiernanha 
Sulça-Eslovénia 

17ou18/06/2017 
Alemanha•Sutça 
Esloyénia-PORTUGAL 

ANDEBO Seleção Nacional inicia hoje a fase de apuramento para o campeonato da 
Europa de 2018, jogando em Wetzlar, na Alemanha, perante o atual campeão 

PORIUGAL PROCURA 
ACESSO AO EUR0'2018 
Após quatro dias de 
trabalho em Rio Maior, a 
equipa das Quinas dá hoje o 
primeiro passo rumo ao 
Europeu. Para se apurar, 
terá de ser um dos dois 
primeiros do grupo ou um 
dos melhores terceiros 

RU1OUIMARÃES 
94,11"Tarefa difícil mas pos-
sível" - assim se refere Paulo 
Jorge Pereira a uma eventual 
vitória de Portugal sobre a 
Alemanha, hoje, em Wet-
zlar, no primeiro jogo da fase 
de qualificação para o cam-
peonato da Europa de ande-
bol de 2018.0 novo selecio-
nador nacional, de regresso 
ao país e em estreia à frente 
da equipa das Quinas - dei-
xou o FC Porto em 2006 e 
trabalhou depois em Espa-
nha, Angola e Tunísia -, co-
meça este apuramento fren-
te ao campeão europeu e a jo-
gar fora de casa, mas não se 
intimida. "Sabemos que va-
mos defrontar o campeão eu-
ropeu em título em sua casa, 
mas, como temos dito, tenta-
remos jogar sem receios, pro-
vando a nós mesmos que va-
mos merecendo estar numa 
grande competição", diz Pau-
lo Jorge. 

A verdade é que Portugal 
vai defrontar uma das sele-
ções mais fortes do mundo, 
atual campeã da Europa, pro- 

va que também venceu em 
2004, e que tem um histórico 
francamente positivo frente 
aos lusos: 12 vitórias em 14 
jogos. As duas vezes que os 
portugueses venceram fo-
ram em 1996, em Braga, no 
apuramento, conseguido, 
para o Mundial do Japão de 
1997; e em 2000, no Torneio 
de Estrasburgo. Em ambos os 
jogos, o público teve um pa-
pel determinante. 

A equipa nacional, que es- 

teve a estagiar desde sexta-
feira em Rio Maior, seguiu 
ontem para a cidade onde 
joga João Ferraz - lateral-di-
reito do Wetzlar, da Bundes-
liga, que foi operado ao om-
bro esquerdo e, a par de Wil-
son Davyes, é ausência da Se-
leção - e já cumpriu um pri-
meiro treino, voltando a fa-
zê-lo hoje de manhã, mesmo 
sendo dia de jogo. O apito ini-
cial está marcado para as 
17h00 portuguesas. 

   

   

Eml4logos, 
Portugal só 
venceu a 
Alemanha 
em duas 
ocasiões. 
Em Braga, 
em 1996, 
por 21-19; e 
em Estras-
burgo, em 
2000, por 
23-24 
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Ar: SOL 
Seleção/1- Qualificação para 

O Euro2018-
Alemanha-Portugal, 17h30, 
em Wetzlar (Alemanha). 

BASQUETEBOL 
Europe Cup -  Sopron-FC 
Porto, 18h00; Brussels 
Basketha II- Benfica,19h30. 
Campeonato da Liga -  Jogo 
antecipado da 7.4  jornada: 
Sampaense-Illiabum, 21h00. 

RrTE *Q. 
Liga dos Campeões - 4.' 
Jornada: FC Porto- Brugge, 
19h45; B. 
Dortmund-Sporting,19h45. 
Youth League -  FC 
Porto-  Brugge, 14h00, Centro 
de Treinos Ft) PortoGaia; B. 
Dortmund-Sporting, 13h00, 
Montanhydraulik-Stadion, 
Holzwickede (Alemanha). 
Premiar Loaww 
International Cup - 
Liverpool-FC Porto B,19h00, 
Estádio Prenton Park, 
Birkenhead (Inglaterra). 
Campeonato de Portugal -
Série F - 7.' Jornada: 
Praiense-Mafra,15h00. 

FUTSAL 
Seleção A - Jogo de 
preparação - 
Portugal-Polónia, 17h00, 
Pavilhão Municipal São 
Miguel (Guarda). 
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Mais de uma década ausente 

 

PORTUGAL NAS GRANDES 
COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS 

  
 

O Europeu'2006, na 
Suíça, foi a última 
grande prova a 
contar com a pre-
sença de Portugal 

••• Portugal tem de ficar 
nos dois primeiros lugares do 
grupo, ou ser o melhor ter-
ceiro classificado dos sete, 
para garantir o acesso ao cam-
peonato da Europa'2018. Na 
condição de organizadora, a 
Croácia é a única nação com 
lugar já garantido. 

A intenção do conjunto de 
Paulo Jorge Pereira é regres-
sar as grandes competições, 
onde não está desde 2006, ou 
seja, há 11 anos - em janeiro 
do próximo ano há Mundial 
em França, mas a formação 
das Quinas não se qualificou. 
A última vez que Portugal 
competiu entre os grandes 
foi em 2006, no Europeu da 
Suíça, tendo terminado na 
15.3  posição, após três derro-
tas na primeira fase da prova, 
era o sueco Mats Olsson o se-
lecionador. Os melhores  

anos da Seleção Nacional sé-
nior aconteceram no início 
da década de 2000. Foi preci-
samente nesse ano, na Croá-
cia, que Portugal alcançou o 
melhor resultado de sempre, 
ao terminar no sétimo lugar. 
O espanhol Javier Garcia 
Cuesta era o técnico e Carlos 
Resende, treinador do ABC, 
foi considerado o melhor la-
teral-esquerdo da competi-
ção. No Europeu seguinte, 
em 2002, com mais quatro 
equipas (as atuais 16), Portu-
gal foi nono. — 

Prova Participantes Organizador Campeau 
rgoi~Q __Pertugai Suécia 12.• 
Mundlar1995 24 edinctra França 
Europeu," >3 ____Ripatiha 
Mundiar1997 24 Japão Rússia 19.. 
Europeu 1990 Itailio Suécia 
Mundial'1999 24 Egito Suécia 
Europeu2000 -12 Croikla Suécia 7.° 
Mundia12001—  24.  — França França 16.. 
Europeu2002_ 16 Suécia Suécia 9.. 
Mundlal'2003 24 Portugal Croácia 12.° 
Eseepeu2004 16 - Esiovénia Alemanha 14.. 
Mundlar2005 24 Tunísia Espanha 
Esiopau1006 16 Suíça _ França E.* 
Niundiat2007 24 Alemanha Alemanha 

I§ _ Noruega Dinamarca 
Mundia12009 24 Croácia França 
anwiliop __  .16 katria França 
Muncial2011 24 Suécia França 
Eu 61010Q' 16 Seiva Dinamarca - 
Mundiar2013 24 Espanha Espanha 
EINONIU'201$ pk11ffigil_frença 
Mundia12015 24 Catar França 
Eigapeu.3316 • 16 - Polónia Alemtg..  — 
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Agswda 
sa~- 1~ Europeu 2019 - Gripo - Alemanha-P=01W» 
Swiesseisel - Europe Cup (Fase de Grupou) - Grupo A - 9~8(rdea (1990). G n JPG - o Ff cr ,4  C 
Pato 1181 Liga (1. Fase) - ,,..e-aaeurn (211 
Empe Cup Feminina (Fase de Grpos). Gnpo F - U, ao Sporeva-Rutronik Stars (2130) 
kin (libes) - Sarnpaeme leabum (21). Melei - Uri dee Cremo« (Fase de Grupos - (ornada a) - 
Grupo F 0Dortr -Sponnnp(1945).GrpoG-FCPorto-Bruggr(1945) 
~MIN Lampa Inwesedend Calp Giwo C - leerpool-E C Porto (19) 
Lip Jerme de UEFA (Fase da Grtims -  larparlko4). Grupo F - EL Dortnind-Sprom(13) Grupo G - F C 
Porto- Brugge (14) Feeel - Jogo partkular - Portular- ~Pia P.w Pert 5 requer ter.vda) 
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TRUNFO. O central Rui Silva vai ser o patrão do ataque organizado de Portugal frente a germânicos 

Máxima pressão na receção a Portugal 

ANDEBOL 

ROLO COMPRESSOR 
PARA A ALEMANHA 
Paulo Pereira quer uma 
boa atitude defensiva no 
arranque da qualificação 
para o Europeu de 2018 

ALEXANDRE REIS 

MN A Seleção Nacional viajou 
ontem para Wetzlar, na Alema-
nha, onde hoje (18 h) defronta a 
campeã europeia e medalha de 
bronze nos Jogos do Rio'2016 no 
arranque da qualificação para o 
Euro'2018. O favoritismo está 
todo para o lado da 'Mannschaft', 
mas Paulo Pereira, novo selecio-
nador nacional, quer surpreen-
der. "Fizemos um trabalho exce-
lente no estágio de Rio Maior, com 
tudo o que estava previsto e supe - 
mu as minhas expectativas. A Ale-
manha é uma equipa com pontos 
muito fortes, mas também tem 
fraquezas. Vamos tentar criar es -
paços para os superarmos no 1 
contra 1, pois têm dificuldades por 
os seus jogadores serem mais pe-
sados", reconheceu o técnico. 

Paulo Pereira, muito influen -
ciado pela criação do rolo com - 
pressor do sérvio Branislav 
Pokrajac (antigo treinador do FC 
Porto e Sporting), diz que a chave 
do jogo está na defesa: "A nossa 
defesa é a minha maior preocupa - 
ção. Acho mesmo que temos de 
dedicar maior atenção aos aspetos 
defensivos para termos maior su -
cesso", analisou o se lec fonador. 

Refira se, no entanto, que a 
pressão está toda do lado da Ale 
manha, pois no Grupo 5 de qualifi -
cação, também com Eslovénia e  

Suíça, Portugal vai ter outras hi-
póteses de garantir, pelo menos o 
2" lugar e o apuramento: "O em-
pate seria um resultado excelente. 
Vamos defrontar o campeão curo - 
peu em sua casa, mas sem receios, 
no sentido de provar a nós mes 
mos que merecemos estar numa 
grande competição, o grande ob - 
jetivo deste apuramento. É uma 
tarefa difícil mas possível", sus-
tentou Paulo Pereira, que viajou 
com 16 jogadores, deixando de 
fora Tiago Pereira (Benfica) e An-
dré Gomes (ABC). o 

A Alemanha, campeã europeia e 
bronze nos Jogos do Rio 2016, 
tem vivido um sonho, mas agora 
a pressão é maior frente a Portu-
gal. "Analisei o playoff do Mun-
dial entre Portugal e a Islândia, 
concluindo que a minha equipa 
tem de se aplicar ao máximo. Te-
mos de estar a t00%, seja com a 
França ou com Portugal. Quere-
mos o apoio do público desde o 
primeiro minuto", apelou o is- 

landês Dagur Sigurdsson, sele-
cionador dos teutónicos. A Ale-
manha não vai estar na máxima 
força, pois os laterais-esquerdos 
Christian Dissinger (Kiel) e Ju-
lius Kuhn (Gummersbach), o 
central Martin Strobel (Balin-
gen-Weilstetten), o ponta-es-
querda Rune Dahmke (Kiel) e o 
lateral-direito Fabian Wiede 
(Füchse Berlin) estão de fora por 
lesão ou opção pessoal. 
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Sports Madeira 
vence na defesa 
da Taça 
611 O Sports Madeira, deten-
tor da Taça de Portugal femini-
na, defendeu ontem com dis-
tinção o troféu, ao vencer (33 - 
24) o Cister, em Alcobaça, 
numa das eliminatórias dos 
16/ final da competição. 

Com Catarina Ascensão (8 
golos), Sara Gonçalves (7) eles - 
sica Gouveia (7) em excelente 
plano, a turma insular dominou 
a partida e ao intervalo já vencia 
por 4 golos (18-14), aumentan-
do a vantagem na 2a parte. 

Os outros candidatos tam-
bém não vacilaram, designa-
damente o campeão Madeira 
SAD, que superou (39-18) com 
facilidade a Casa do Povo de 
Valongo do Vouga, com 8 golos 
de Mariana Sousa. O Alava - 
rium ganhou (41-12), igual-
mente, na deslocação ao recin - 
to do AC Salreu. 

Já o Alcanena (2' Divisão) 
causou sensação ao afastar (30 - 
29) a Juve. Lis (1'). Nos encon-
tros entre equipas do Campeo-
nato da P Divisão, o Maiastars 
venceu (30-15) a Juventude 
Mar e o Académico o João Bar-
ros (27 25). o 

1111111111111111111181«.985211~1111111~11 
TAÇA DEPORTUGAL 
RESULTADOS DOS fé/FINAL 
AC Salreu-Alavam/ri 12-41 

Académico-J. Barros 27-25 

Valongo-Madeira SAD  18-39 
Batalha-Colégio Gaia 15-36 
Cister-Sports Madeira 24-33 
Vela Tavira-Assomada 19-21 

Quinta Nova-Félix Marinha 22-29 
Academia-Alpendorada r7-34 
Pedras Rubras-Modicus 25-27 
Almeida Garrett-Leça 20-28 
Oliveira Frades-Douro AC  25-31 
Alcanena-Juve Lis 30-29 
Ílhavo-Santa  Joana 16-23 

MAIO-Vermoim 16-14 

Didáxis-Passos Manuel 17-31 
Maiastars-Juventude Mar 3o-15 
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Seleção Nacional viajou ontem para Wetzlar... 02-11-2016 . Record Por Record A Seleção Nacional
viajou ontem para Wetzlar, na Alemanha, onde hoje (18 h) defronta a campeã europeia e medalha de
bronze nos Jogos do Rio'2016 no arranque da qualificação para o Euro'2018. O favoritismo está todo
para o lado da 'Mannschaft', mas Paulo Pereira, novo selecionador nacional, quer surpreender.
"Fizemos um trabalho excelente no estágio de Rio Maior, com tudo o que estava previsto e superou as
minhas expectativas. A Alemanha é uma equipa com pontos muito fortes, mas também tem
fraquezas. Vamos tentar criar espaços para os superarmos no 1 contra 1, pois têm dificuldades por os
seus jogadores serem mais pesados", reconheceu o técnico.Paulo Pereira, muito influenciado pela
criação do rolo compressor do sérvio Branislav Pokrajac (antigo treinador do FC Porto e Sporting), diz
que a chave do jogo está na defesa: "A nossa defesa é a minha maior preocupação. Acho mesmo que
temos de dedicar maior atenção aos aspetos defensivos para termos maior sucesso", analisou o
selecionador.Refira-se, no entanto, que a pressão está toda do lado da Alemanha, pois no Grupo 5 de
qualificação, também com Eslovénia e Suíça, Portugal vai ter outras hipóteses de garantir, pelo menos
o 2º lugar e o apuramento: "O empate seria um resultado excelente. Vamos defrontar o campeão
europeu em sua casa, mas sem receios, no sentido de provar a nós mesmos que merecemos estar
numa grande competição, o grande objetivo deste apuramento. É uma tarefa difícil mas possível",
sustentou Paulo Pereira, que viajou com 16 jogadores, deixando de fora Tiago Pereira (Benfica) e
André Gomes (ABC).
 
02-11-2016 . Record
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