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ANDEBOL 
Seleção defronta Lituânia 
A Seleção Nacional defronta, hoje, a 
partir das 14.30 horas, em Klepeida, 
a Lituânia, em jogo da 2.a jornada do 
Grupo 6 de qualificação para o Euro-
-2020. O selecionador Paulo Pereira 
considerou os lituanos como adver-
sários «muito forte». 
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FC Gaia (muito) mais 
forte derrota Marítimo 
Na II Divisão de andebol, o Marí-
timo recebeu ontem em Santo 
António o FC Gaia, com os norte-
nhos a vencerem por claros 46-
36, com 28-17 ao intervalo. 
Um encontro ingrato para os ma-
deirenses que tiveram pela frente 
um dos mais sérios candidatos à 
subida de divisão. 
O FC Gaia revelou-se em todos os 
aspectos mais forte, com mais so-
luções e com mais qualidade rela- 

tivamente ao Marítimo. No FC 
Gaia destaque para os sete golos 
apontados pelo madeirense Dio-
go Alves, ex andebolista do Marí-
timo e do Madeira SAD. O Marí-
timo alinhou com, Hugo, Filipe, 
Eduardo, Guilherme (2), João 
Freitas (7), Bernardo (2), José 
Azevedo (2), Tomás (2) João 
Mendes (5), Márcio (5), Franco 
(2), Moura (2), Fred, José Santos 
(6) e José Santos. 
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A3 Duas equipas angolanas disputam hoje final da "champions" africana em andebol
feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2018
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=333f20c7

 
2018-10-28T07:48:04Z
 
As duas equipas de topo do andebol feminino de Angola disputam hoje, em Abidjan, a final da 40.ª
Taça dos Campeões de África, mantendo o domínio numa modalidade em que, desde 2008, é ganha
sempre por equipas angolanas.
 
Nas meias finais da competição, que decorre no Palácio dos Desportos de Abidjan, na Costa do
Marfim, o Petro de Luanda derrotou as camaronesas do FAP por 24-16, enquanto o 1.º de Agosto,
campeão em título, bateu o Abo Sport, da República do Congo, por 23-13. O Petro de Luanda venceu
a prova por sete vezes consecutivas, entre 2008 e 2014, enquanto o 1.º de Agosto ganhou a Taça dos
Campeões Africana entre 2014 e 2017.
 
Lusa
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Portugal precisa 
de vitória inédita 
Seleção faz hoje, na 
Lituânia, o segundo 
jogo da fase de 
apuramento para o 
Europeu de 2020 

e* • RUI GUIMARÃES 

Teoricamente, é a equipa mais 
acessível do grupo, mas o his-
tórico revela que Portugal 
nunca ganhou à Lituânia, se-
leção com a qual joga esta tar-
de (14h30, com transmissão 
na TVI 24), em encontro rela-
tivo à segunda jornada da fase 
de apuramento para o Euro-
peu de 2020. 

"A Islândia teve uma dificul-
dade imensa em bater esta 
equipae apurar-se paraoMun-
dial", recorda Paulo Jorge Pe-
reira. "A Lituânia tem uma 
equipa muito forte, não sei se 
não será até mais forte que a 
Roménia", continuou o sele-
cionador, dando o exemplo do 
conjunto que Portugal derro-
tou na primeira jornada, em 
Santo Tirso (21-13). 

Este será apenas o terceiro 
encontro oficial entre Portu-
gal e Lituânia, tendo os ante-
riores sido na fase de pré-apu-
ramento para o Europeu de 
2006 última fase final para a 
qual Portugal se apurou -, com 
um empate a 25 golos emTon-
dela e uma derrota expressiva 
em Kaunas: 32-18. "Vai serum 
jogo difícil mas acredito que 
podemos vencer na Lituânia", 
disse ainda o selecionador. 

Feminino: Colégio de Gaia 
e CA Leça só comvitórias 
Completou-se ontem a tercei-
ra jornada do Campeonato 
Nacional feminino, com o Co-
légio de Gaia e o CA Leça a 
manterem-se como as únicas 
equipas só com vitórias. 

NACIONALFEMININO 

Madeira SAD.51121.*Maio 28-15 
CS Maciel ra-Alavarium 21-29 
Malastars-Assomada 29-28 
Alpendorada-Alcanena 35-27 
Juvells-ColéglodeGala 22-23 
Passos Manuel-CA Leça 21-22 
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CONFIANÇA. Belone Moreiravai ser uma arma no ataque 

AIÈIDEBi»RECISO  ENCHER O PEITO 
Portugal joga hoje 
na Lituânia, podendo 
dar passo de gigante 
rumo ao Europeu'2020 

EB  Apósganhar (21-13) de forma 
clara a Roménia, Portugal prosse - 
gue hoje (14h30) a caminhada 
rumo ao Europeu' 2020, defron-
tando a Lituânia, em Klaipeda, na 

jornada do Grupo 6. 
Trata-sede um encontro teori-

camente mais fácil do que a rece - 
ção à Roménia em Santo Tirso, 
mas todo o cuidado será pouco, 
perante um adversário menos co - 
tado no ranking, mas que detém 
jogadores muito experientes. 

Portugal tem obrigaçãodeganhar 
e dar, desde logo, machadada nas 
contasdo apuramento, pondoos ri - 
vais a fazerem contas, numa série 
que apura duas seleções. O selecio-
nador Paulo Pereira está confiante: 
"Vaiser um jogo difícil mas acredito 
que podemos vencer na Lituânia." 

QUAL. EUR0'2ozo - GRUPO 6 
2.' jornada 

LITUANIA 14h30 PORTUGAL 

ROMÉNIA 16h00 FRANÇA 

02  FRANÇA 2 1 1 O O 42-27 
09  PORTUGAL 2 1 1 O O 21-13 
og ROMÉNIA O 1 O O 1 13-21 
Og UTUANIA O 1 O O 1 27-42 

Próxiina jornada 10deahnl 

PORTUGAL-FRANÇA E ROMÉNIA.LITUANIA 

A turma do Báltico, esmagada 
com contundência (27-42) na 1' 
ronda pela França, sabe.que uma 
derrota com Portugal em casa po-
derá comprometer assuas aspira-
ções, pelo que também está de 
garras afiadas. Mas as fragilidades 
da Lituânia são muitas, pois para 
além de ter denotado uma grande 
vulnerabilidade defensiva frente 
aos atuais campeões mundiais, 
existem muitas peças importantes 
em dúvida devido a lesão. 

Aiden Malasinskas, central dos  

ucranianos do Motor Zaporozhye 
(uma das equipas que afastou na 
época transata o Sporting na Liga 
dos Campeões), está de regresso, 
mas o lateral-esquerdo Jonas Tru-
chanovicius, campeão europeu de 
clubes pelo Montpellier, deverá 
continuar de fora, à semelhança  

de Giedrius Morkunas (Cocks) e 
Benas Petreiki (Klaipeda). 

Por Portugal, o lateral-esquer-
do Gilberto Duarte (Barcelona), 
que se tinha lesionado no nariz na 
final da Super Globe, parece ter 
recuperado bem, podendo ser um 
importante trunfo das quinas. o 

C ALEXANDREREIS LASSIFICAÇÃO  
VEDGm.cs 
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Col. Gaia e teça 
imparáveis 

la  Na conclusão da 3a jornada 
da P Divisão do Nacional femi-
nino, o Colégio de Gaia e o CA 
Leça mantiveram-se ontem 
invictos, com 9 pontos, ao des-
locarem -se e baterem, respeti-
vamente, o Passos Manuel (22-
21) e aJuve Lis (23-22). 

Nos outros resultados dos jo-
gos de ontem, o Maiastars ven-
ceu (29- 28) o Assomada e o Ai-
pendorada derrotou (35 - 27) o 
Alcanena. 
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Andebol / Angola: Petro de Luanda e 1º de Agosto jogam final do Africano
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Petro de Luanda e 1º de Agosto disputam domingo às 15 horas a final da 40ª edição da Taça dos
Clubes Campeões de Africa de andebol sénior feminino, que decorre na cidade de Abidjan (Cote
DIvoire).
 
Para chegar à final, o Petro de Luanda - que está de regresso à competição - derrotou na meia-final o
FAP (Camarões) por 24-16.
 
A formação do 1º de Agosto, campeã em título, garantiu presença mercê da vitória por 23-13 diante
do Abo Sport da República do Congo.
 
Sportinforma / Angop
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