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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:01:11

 	OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

 
ID: 77383260

 
25-10-2018 12:43

Andebol: Portugal x Roménia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fe41473c-a228-4daf-a5f6-

61a4d3c7d30d&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
No andebol, Portugal iniciou o apuramento para o Euro 2020 ao bater a Roménia ontem por 21-13.
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A2  
Renascença

 	Duração: 00:01:05

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 77378000

 
25-10-2018 09:35

Notícias de desporto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b4682cce-5b6a-4904-b8ae-

337986530e01&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
- Hoje é dia de Liga Europa.
- FCP bateu o Lokomotiv.
- Apuramento da seleção portuguesa de andebol para o Europeu de 2020.
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A3  
Antena 1

 	Duração: 00:04:08

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 77376441

 
25-10-2018 08:32

Notícias de desporto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=962cea15-daeb-45e0-952a-

438acea805ef&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
- O FCP ganhou e tem os oitavos de final da "Champions" à mão.
- Sporting recebe hoje o Arsenal para a Liga Europa.
- Estalou o verniz entre o Benfica e António Simões.
- Apuramento para o Euro 2020 em andebol.
- Torneio de Basileia.
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A4  
RTP 1

 	Duração: 00:01:11

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 77375560

 
25-10-2018 07:39

1 1 1

Andebol: Portugal x Roménia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a5e11717-1562-4172-b6ca-

ab1fb41baaac&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
Portugal entrou bem na qualificação para o Europeu de Andebol de 2020. Ganhou a Roménia, em
Santo Tirso, por 21-13.
 
Repetições: RTP 3 - Tempo Limite , 2018-10-24 23:51
 RTP 3 - 24 Horas , 2018-10-24 00:42
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2018-10-25 07:40
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13 

ANDEBOL — 2.' FASE DE QUALIFICAÇÃO — 1.'10R. 

Pavilhão Municipal, 
em Santo Tirso 

PORTUGAL • ROMÉNIA 

.11111 
 10 INTERVALO 7 

Alfredo Quintana(GR) Catalin Popescu (GR) 
Humberto Gomes (GR) Tudor Stanescu (GR)  
Belone Moreira (3) Emanuel Ramba (1)   
Pedro Portela (2) 
Gilberto Duarte(1) 
Carlos Martins (1) 
Branquinho (2) 
Rui Silva (1) 
Tiago Rocha (3) 
Miguel Martins (2)  
A. Cavalcanti (1) 
André Gomes (1) 
Sérgio Barros (2) 
Fábio Magalhães  
D. Salina (2) 
Alexis Borges 

PAULO PEREIRA 

Alin Rosu 
Adrian Rotaru (5) 
Demis Grigoras  
Valentin Ghionea (1) 
Dan Racotea (1) 
Andras Szasz 
Gabriel Bujor  
luliu Csepreghi (4) 
Cristian Fenici (1) 
Viorel Fotache 
Chike Onyejekwe 
Gaminde Hume 
Robert Militaru 

ELIODOR VOICA 

ÁRBITROS 
Amar Konjicanin e Dino Konjicanin, Bósnia- Herzegovina 

ANDEBOL 

ror 

JOSÉ CARLOS DE SOUSA 

1 A figura 

ALFREDO 
QUINTANA 
PORTUGAL 

Um espetáculo dentro do pró-
prio espetáculo que foi o jogo . O guar-
da redes da Seleção não só garantiu a 
segurança defensiva que a equipa na-
cional precisava para gerir o resulta-
do, como superou todas as expectati-
vas com defesas do outro mundo! 

QUALIF. EUROPEU 2020 
-, Grupo 6->1.a Jornada 

• 

MAIS DESPORTO 
Emanuel Ramba tenta impedir o remate a Tiago Rocha, que apontou três dos 21golos dos portugueses EDUARDO OLIVEIRA/ASF 

A
seleção portuguesa en-
trou com a mão afinada 
no primeiro a jogo do seu 
grupo de qualificação 
para o Europeu de 2020 

— de que fazem ainda parte a Li-
tuânia e a França —, mas, sobre-
tudo, teve mãos de ouro na baliza: 
Quintana. O guarda-redes do FC 
Porto foi de tal forma soberbo e 
espetacular entre os postes que 
mereceu, inclusivamente, ovação 
de pé dos 1.900 espetadores que 
ontem marcaram presença no Pa-
vilhão Municipal de Santo Tirso. 

Não foi, entretanto, só o guarda-
-redes português a surpreender ou 
a demonstrar toda a sua enorme 
gama de recursos no jogo. Contra to-
das as previsões e até as expectati-
vas do próprio selecionador, Paulo 
Pereira, que na antevisão desta par-
tida não escondeu ser a defesa o se-
tor mais vulnerável, foi precisamen-
te na retaguarda que a equipa 
nacional garantiu a segurança e a 
estabilidade necessárias para, pau-
latinamente, alcançar uma marcha 
do marcador favorável. 

Portugal, que foi o primeiro a 
marcar, por intermédio de Pe-
dro Portela, já aos dois minutos 
e meio — após ter falhado um 
ataque e os romenos dois —, ain-
da consentiu o empate a uma 
bola. Depois disso manteve-se 
sempre firme na frente e nunca 
com uma margem de segurança 
inferior a dois golos! 

Mas foi de alguma maneira 
preocupante a fase inicial do jogo. 
As equipas estudaram-se e tam-
bém se temeram durante algum 
tempo, o que resultou num nú-
mero impressionante de oportuni-
dades de golo perdidas... ou defen-
didas por ambos os guarda-redes. 

ATITUDE DE VENCER 

614 Está dado o primeiro passo, mas 
ainda estamos muito longe de nos 
qualificarmos [para o Europeu]. Vamos 
agora tentar manter esta competência 
de jogo. A nossa atitude tem de ser 
esta, de vencer sempre. Desta vez 
tivemos uma performance defensiva 
extraordinária e o Quintana foi 
excecional na baliza 

PAULO PEREIRA 
selecionador de portugal 

Quintana superou todas as expectativas 

Têm a palavra 

FELIZ PELA VITÓRIA 

Concretizei um sonho, que era 
chegar à Seleção portuguesa. E estou 
ainda mais feliz pela vitória e por 
termos dado o primeiro passo para o 
nosso objetivo. Estes golos que 
marquei [três]resultaram da ação dos 
meus companheiros. Tive a sorte de 
finalizar esses lances. Eles tiveram 
tanto mérito como eu 

BELONE MOREIRA 
jogador de portugal 

Acabou Portugal por ser mais con-
sistente e eficaz, principalmente 
na segunda parte. 

A falta de Gilberto Duarte, que 
está ainda a recuperar de lesão no 
nariz e só entrou no jogo para mar-
car um golo da marca de penálti 
(18-13), foi notória, pois com ele 
em campo talvez o jogo se tives-
se decidido mais cedo. 

Em contrapartida, no seu lugar 
surgiu um marcador de serviço 
improvável: Belone Moreira, do 
Benfica, em estreia absoluta. Tal-
vez inspirado pelo jogador do Bar-
celona, cuja presença em campo 
também parece ter contagiado toda 
a equipa, independentemente da 
superioridade portuguesa no jogo 
nunca ter estado minimamente 
em causa o tempo todo. 

PORTUGAL - Roménia 21 -13 
França - Lituânia Hoje, 19.30 h 

G P J V E D 
1 PORTUGAL 1 1 O O 21-13 2 
2 França O O O O 0-0 O 
3 

4 

Lituânia 
Roménia 

O O O O 

1 

0-0 

13-21 

O 

O 1 O O 

2.' Jornada28 out.: Lituânia-PORTUGAL e Roménia -
França 

Mãos bem afinadas 
e um astro na baliza 
Exibição colossal de Quintana o Portugueses dispararam para a frente 

do marcador após o 1-1 o Estreia muito promissora de Belone Moreira 
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ANDEBOL
DIDÁXIS EM

TERCEIRO LUGAR
As seniores foram a Crestuma vencer o DAC, por 32-19, e
seguem no terceiro lugar do Nacional da 2ª Divisão. As
juvenis da Didáxis receberam o Xico Andebol e perderam,
por 23-17, e, nesta fase de qualificação, estão no segundo
lugar. As iniciadas continuam invitas na fase de qualificação
do nacional, no 1º lugar, depois da vitória, 35-19, sobre o
BECA. As juniores iniciaram o Torneio de Abertura com
uma deslocação a Braga e venceram o ABC, por 30-24.
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ALEXANDRE CAVALCANTI 

RUMO AO NANTES 
O lateral Alexandre Ca-
valcanti vai trocar a 
equipa de andebol do 
Benfica pelo Nantes, na 
próxima época. O atleta 
de 21 anos assinou um 
contrato de trés épocas. 
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Diogo Silva (Artística) integra Selecção Nacional A de Andebol
O lateral direito da Artística de Avanca é um dos 16 jogadores da Selecção Nacional A,
que ontem começou a disputar a Qualificação para o Campeonato da Europa de 2020.
As últimas exibições de Diogo Silva levaram o seleccionador a chama-lo à equipa principal.
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Silvino Cardoso

O Académico de Viseu venceu
o primeiro dérbi do distrito
frente à ADEF de Carregal do
Sal, graças à sua melhor mo-
vimentação ao longo da par-
tida. 

O favoritismo estava do lado
dos pupilos comandados por
Rafael Ribeiro, mas foi neces-
sário muito respeito pelo ad-
versário para que conseguisse
uma vitória que mantém os
academistas nos lugares da
frente do campeonato.

Na primeira parte assistiu-se
a um andebol menos agressivo
por parte dos donos da casa, o
que permitiu à ADEF de Car-
regal do Sal chegar ao intervalo
a perder apenas por três golos

de diferença. 
No segundo tempo, o Aca-

démico apertou um pouco
mais e acabou por chegar ao
final com uma vantagem de
nove golos que reflecte, sem
dúvida, a superioridade dos vi-
seenses.

Numa prova que parece ser
das mais competitivas das úl-
timas épocas, o Académico
venceu pela segunda vez con-
secutiva e acompanha na
frente do campeonato os for-
tíssimos candidatos à fase de
acesso à subida, ACD Monte e
Estarreja AC, duas equipas do
distrito de Aveiro. 

Apesar de jogar em casa, a
Escola de Andebol de Moi-
menta da Beira foi 'abalroada'
pelos aveirenses do Alavarium
AC, outros dos candidato à fase
de acesso à subida. Os 19 golos
de diferença foi demonstram,

praticamente, uma partida de
sentido único, o da baliza dos
moimentenses. 

A outra equipa do distrito, o
Besteiros FC que se estreou
nas andanças do andebol sé-
nior, não conseguiu evitar uma
derrota algo pesada no reduto
do ACD Monte. Dada a dife-
rença de valores o derrota por
11 golos a maior para os donos
da casa não constitui ne-
nhuma surpresa.

No único jogo da jornada
que não englobou equipas fi-
liadas na Associação de Ande-
bol de Viseu, a Académica não
resistiu ao Estarreja AC que,
apoiado pelo seu público, aca-
bou por vencer e assim man-
ter-se no trio da frente.  |

Andebol
Regional Seniores Masculinos

CLASSIFICAÇÃO

AA AVEIRO - 1.ª FASE 

2.ª Jornada

ACD Monte-Besteiros FC        34-23
EA M.ª Beira-Alavarium              18-37
Académico-ADEF C. Sal             35-26
Estarreja AC-Académica             34-25

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
ACD Monte              2       2    0      0    65-46      6
Estarreja AC             2       2    0      0    64-49      6
Académico               2       2    0      0    62-52      6
Alavarium AC         2       1    0      1    61-48      4
ADEF C.Sal                2       1    0      1    49-52      4
Académica                 2       0    0      2    51-61      2
Besteiros FC            2       0    0      2    40-57      2
EA M.ª Beira             2       0    0      2    41-68      2

Próxima jornada
Alavarium AC-ACD Monte,
Besteiros FC-Académico,
Académica-EA Moim.ª Beira
e Estarreja-ADEF Carregal Sal

Academistas venceram 
e convenceram em casa
Sequência Equipa orientada por Rafael Ribeiro somou o segundo triunfo 
consecutivo no “dérbi” frente à ADEF Carregal do Sal

ACADÉMIC0                                 35

Leonardo Carneiro, Tiago Barata, Car-
los Ribeiro (3), Francisco Alves, Nuno
Marques (3), Marcos Bispo (3), José
Mendes (5), Benjamin Howard (1), Luís
Ferreira, Hugo Paula, Rodrigo Abreu
(3), Luís Aguiar (3), David Amaral, Bruno
Almeida (6) e Ricardo Sanina (8).
Treinador: Rafael Ribeiro

ADEF C. SAL                                  26

João Mendes, Davide Oliveira (4), Ro-
drigo Pina (3), Tiago Paiva (9), Cláudio
Bento (2), Luís Bernardo (7), André An-
tunes, Bruno Bernardes, Luís Nasci-
mento, Ricardo Cláudio (1), António
Leonardo e Steven Martins.
Treinador: António Borges

Jogo no Pavilhão do Fontelo, 
em Viseu
Árbitros: Daniel Carreira e António
Almeida

Oficiais de Mesa: José Goncalves 
e Maria Cabral Paulo Cabral
Ao intervalo: 14-11

aaaaao aaaaaaa

ARQUIVO/SILVINO CARDOSO
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A\ E321_ 

Walter Faria 
desporto@jm-madeira.pt  

Atleta do CD Bartolomeu Perestrelo capta atenções nas seleções nacionais. 

Equilíbrio no torneio 

de abertura 
Eis os resultados da jornada 

dos vários escalões do Torneio 
de Abertura do Andebol Regio- 
nal. Destaque para alguns jogos 
equilibrados nos escalões de in- 
fantis femininos, juvenis femi- 
ninos e masculinos e juniores 
femininos. 

RESULTADOS 

Infantis Masculinos 
B.Perestrelo 42 —1 Madeira SAD 
CD Infante 18 -27 CE Levada 
A. Funchal 22 — 38 Marítimo 

Infantis Femininos 
A. Funchal 14 — 21 Sports Madeira 
B. Perestrelo B 5— 40 B. Perestrelo A 
São Roque 11 — 12 CD Infante 
Madeira SAD 25 —8 Sports Madeira B 

Iniciados Femininos 
Camacha 18 — 36 CD Infante 
B. Perestrelo B 15 — 46 B. Perestrelo 
CS Madeira A 38 —13 CS Madeira B 
Madeira SAD 23 —16 A. Funchal 

Iniciados Masculinos 
CE Levada 23 — 23 B. Perestrelo 

Juvenis Femininos 
Camacha 25 — 27 B. Perestelo 
CS Madeira 25 —18 A. Funchal. 

Juvenis Masculinos 
Marítimo 27 — 24 CD Infante 
A. Funchal 30 — 28 CE Levada 

Juniores Femininos 
A. Funchal. 32 — 29 Camacha 

Margarida Morais em evidência 
no andebol nacional 

argarida Morais é mais um 
talento em afirmação que 
começa a despertar a aten- 
ção no andebol nacional. 
Chamada aos trabalhos de 

observação dos juniores A. a atleta 
do Clube Desportivo Bartolomeu  

Perestrelo começa a despontar para 
a ribalta do andebol. Apesar de os 
clubes madeirenses estarem aquém 
das condições com que se trabalha 
ao nível nacional, os emblemas in- 
sulares continuam a 'produzir' jo- 
gadores de grande qualidade. Mar- 

garida é uma pivot, de grande es- 
tatura física e mobilidade entre as 
centrais adversárias, capaz de ga- 
nhar e ceder espaço para a zona 
de remate. Para uma jogadora ain- 
da junior B, é já considerada fun- 
damental para a equipa. 

Além de tudo isso, e o que define 
os futuros grandes atletas, tem 
uma grande paixão e dedicação 
pelo treino, conforme testemunhou 
ao Jornal a treinador Isabel Brazão. 

"Há realmente uma série de 
requisitos com que a Margarida 
faz a diferença naquela posição 
específica. No entanto, e após al- 
guns anos dedicados à formação 
de jogadoras, o mais importante 
é a forma como é empenhada e 
dedicada ao treino, e os níveis 
de concentração com que traba- 
lha. Isso para mim é que define 
a atleta e sempre disponível a 
aprender algo mais", recordou a 
técnica do Clube Desportivo da 
Bartolomeu Perestrelo. Mais à 
frente, realçou que "os clubes da 
Madeira têm tido um grande con- 
tributo no aparecimento de novos 
valores e isso é um trabalho de 
grande mérito do andebol ma- 
deirense", salientou. Recorde-se 
que nestes últimos tempos os 
clubes que trabalham ao ar livre 
- quase todos - sentem imensas 
dificuldades devido à instabili- 
dade do tempo típico da época 
outonal. Seja qual for a razão, o 
andebol regional é um exemplo 
nacional, mesmo com parcas con- 
dições de treino. 
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Margarida Morais 
`dá cartas' 
no andebol nacional 
Andebolista 
do CD Bartolomeu 
Perestrelo cativa atenção 
da seleção 
de juniores. 
pág. 34 
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ÇRUPO 6  FRANÇA 
E FAVORITA 
Falhada a qualificação para o 
Mundial'19, acolhido pela 
Dinamarca e Alemanha entre 
10 e 27 de janeiro, Portugal 
inicia o ataque ao Europeu'20 
num grupo em que a França, 
vice-campeã olímpica, 
campeã mundial em 2017 e 
bronze no último Europeu, é 
favorita. Os gauleses (sem o 
central Nikola Karabatic) 
jogam hoje coma Lituânia, 
que não se apura desde 1998. 
Só os dois primeiros classifi-
cados de cada grupo (oito) e 
os quatro melhores terceiros 
seguem em frente. 

GRUPO 6 

  

Portugal-Roménia 
França-Lituânia 

21-13 
HOJE. 19h30 

JVEDM-5 P 
1.°Portugal 1 1 O O 21.13 2 
2.°  França • - - - 

Lituânia - - 
4.0  Roménia 1 O O 1 13.21 O 

P'..(lXMA )ORNCLDA2.' 
DOMINGO, DIA28 
Lituânia-Portugal (13h30); 
Roméda-França(161100) 
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Campeãs nacionais 
abriram a participação na 
EuroCup feminina a 
perder frente às húngaras 
do Uni Gyor 

••• Apesar das sucessivas 
aproximações, a União Spor-
tiva iniciou a campanha na 
EuroCup feminina com uma 
derrota frente às húngaras do 
Uni Gyor, por 78-67. As cam-
peãs nacionais destacaram-se 
pela eficácia para lá da linha de 
três pontos (11 triplos), mas as 
adversárias foram bem mais 
eficazes junto ao cesto (taxa 
de sucesso quase de 70 por 
cento). Entre as insulares, a 
internacional brasileira 
Raphaella Monteiro (13 pon-
tos, sete ressaltos e duas assis-
tências) foi a mais valiosa. Esta 
é a terceira vez que o emblema 
açoriano vai à Europa, tendo 
no historial um dos melhores 
desempenhos recentes: em 
2015/16, atingiram os oitavos 
de final desta competição, 
caindo apenas no prolonga-
mento. Na próxima ronda do 
Grupo F, dia 31, a União Spor-
tiva recebe, em Ponta Delga-
da, o Girona, finalistas do cam-
peonato feminino espanhol 
nas últimas três temporadas. 
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DIASPORA: 
BETINHO EM. 
RECUPERAÇÃO 
***Ausente dosúltimosqua-
tro jogos com o Trento (dois 
para a liga italiana e outros 
tantos para a Europa), o inter-
nacional português João "Be-
tinho" Gomes (foto) retoma 
hoje os treinos na expectativa 
de poder regressar no fim de 
semana contra o líder Umana 
Venzia, na quarta jornada da 
Lega A. O extremo luso, que 
cumpre aterceira época segui-
da em Itália, tendo sido fina-
lista em 2016/17 e 2017/18, 
sofreu uma entorse num joe-
lho e tornozelo na reta final do 
encontro para a EuroCup com 
os franceses doASVELVilleur-
banne a 9 de outubro, que o 
Trento perdeu 75-61. 
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Belone Moreira estreou-se na Seleção com três golos 

nho defensivo era a catapulta 
que podia levar Portugal ao su-
cesso. Assim sucedeu e, para 
isso, muito contribuiu o fan-
tástico desempenho de Alfre-
do Quintana. Foi crucial em 
todos os momentos, mas a sua 

ação fez-se notar mais quando 
a Roménia, no início da segun-
da parte, conseguiu por duas 
vezes estar a perder só por dois 
golos de diferença, recuperan-
do de cinco. Com  o aproximar 
do fim do jogo, Portugal foiga- 

EWA', ES 

AFIGURA 

Alfredo 
Quintana 

Sofreu só  13  golos porque 
efetuoule. defesas, 
algumas  de grande nivel 
técnico e muito importan-
tes para despejar um 
balde de agua fria nos 
romenos nos momentos 
em que estes sonharam 
em equilibrara partida. 
Um  jogo inesquecível! 

Portugal começou da melhor maneira o apuramento para o 
Europeu de 2020, ganhando boa vantagem sobre um rival direto 

UMA DEFESA DE LUXO 
REVALIDOU O SONHO 
PORTW;Al. 

ROMÉNIA 
Pavilhão M u nicipal de Santo Tirso 

Arbitros: Amar Konjicanin (61H) e Dino 
Konjicanin (611-1) 

PORTUGAL 

AlfredoQuintana Gr 

Pedro Portela 2 

Dlogo Branquinho 2 

Alexis Borges 

DaymaroSalina 2 

A.Cavakanti 1 

RuiSilva 1 

Fábio Magalhães - 

TiagoRocha 3 

AndréGomes 1 

Sérgio Sarros 2 

CarlosMartins 1 

BeloneMoreira 3 

Miguel Martins 2 

GUbertoDuarte 1 

H. Gomes Gr/nj 

Treinador: 
Paulo Pereira 

Ao Intervalo10-7. 

Marcha.05' 2.1,10 5-3,15'7-3, 20', 8-4, 

2510-6, 30'10-7, 35' 11-9,40'14-9, 
45'16-11. 50'17-12, 59 18-13, 60 21-13 

4 EXCLUSÕES 4 

o VERMELHOS o 

4-2 7 METROS 3-2 

AUGUSTO PERRO 

*o* Portugal saiu de Santo 
Tirso com a missão cumprida. 
Uma vitória por oito golos de 
diferença (21-13) foi um passo 
encorajador na campanha in-
ternacional que se iniciou e 
que visa colocaro andebol por-
tuguês na fase final do Euro-
peu de 2020. Este é um suces-
so que ganha m ais significado 
por ter sido alcançado sobre a 
Roménia, o rival direto. 

A Seleção Nacional, coman-
dada por Paulo Jorge Pereira, 
também técnico dos romenos 
do CSM Bucareste, esteve 
sempre a vencer a partir do 
empate a uma bola e foi evi-
dente que a aposta era sair 
com uma vantagem impor-
tante. No sete inicial, sur-
preendeu a presença do jovem 
Alexandre Cavalcanti (refor-
ço do Nantes) num lugar que 
normalmente pertence a Gil-
berto Duarte, mas uma lesão 
no nariz fez com que o jogador 
do Barcelona só entrasse no 
segundo tempo para conver-
ter um livre de sete metros. 

Desde o primeiro momento 
foi evidente que o desempe- 

Paulo Jorge 
Pereira 

Selecionador 
de Portugal 

"Foi uma noite 
excelente  para 
o andebol" 
"Tivemos uma performance 
defensiva extraordinária. O 
Quintana ajudou bastante. 
Foi uma noite excelente para 
o andebol. É o primeiro 
passo, mas não podemos 
ficar muito contentes, 
porque senão temos uma 
surpresa a seguir. Não 
podemos relaxar um 
minuto." 

Betone 
Moreira 
Jogador 
de Portugal  

nhando frieza e eficiência e 
terminou com a maior vanta-
gem (oito golos). Sublinhe-se 
a curiosidade de só ter sofrido 
13 golos, o que não sucedia 
desde 1996, num jogo em que 
bateu a Ucrânia. 

"Anulámos os 
pontos fortes 
cia Roménia" 
"Era um sonho vir à Seleção e 
estou feliz, mas mais feliz por 
ter ajudado, se bem que os 
meus colegas têm tanto 
mérito quanto eu. O jogo 
começou equilibrado, com 
as equipas a adaptarem-se. 
Defendemos bem, anulámos 
os pontos fortes da Romé-
nia, o jogo fluiu e foi um bom 
resultado." 

21 
13 

ROMÉNIA 

MBuI Popescu Gr 

Tudor Stanesci Gr 

VLadur Rotaru 5 

ValentinGhionea 1 

EmilRacotea 1 

CristianFenid 1 

(Me Oniejwkwe 

JavlerGarninde 

Gabriel Boje( 

CosminGrigoras 

Emanuel Ramba 1 

A.Csepreghi 4 

AlinRosu 

MlhaiMilltaru 

ViorelFotache 

Andras Szas 

Treinador: 
Manuel Montoya 
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Paulo Pereira, selecionador português, comentou a vitória de Portugal frente à Roménia. Jogo: "Na
primeira parte tivemos algumas ações que culminamos mal, o último passe às vezes faltava fazer um
pouco melhor. Mas construímos as ações, criamos superioridades e vantagens. Senti que os atletas
estavam bons emocionalmente. Conseguiram controlar alguns maus, felizmente não muitos,
momentos. Conseguimos controlar as operações fruto da boa atitude da defesa. Tivemos uma
performance defensiva extraordinária, o que a este nível não é normal ocorrer. O Quintana ajudou
bastante, foi excecional. A cooperação com o guarda-redes foi muito boa". Pontos fortes do
adversário: "Dentro do pouco tempo que tivemos, acho que desta vez estivemos um bocadinho
melhor do que das outras no que é anular os pontos fortes da equipa adversária. É certo que se calhar
tenho informação privilegiada porque conheço bem os jogadores romenos [porque treino um clube
romeno, CSM Bucareste], mas o que marca é a qualidade dos jogadores quando têm de decidir. Foi
uma noite excelente para o andebol". Importância da vitória: "É o primeiro passo, mas não podemos
ficar muito contentes porque podemos ter uma surpresa a seguir. Sabemos o que temos de fazer e
cada vez temos de acreditar mais nas qualidades que temos, mas se baixarmos um pouco, basta
baixar um minuto e as coisas alteram-se rapidamente. Temos de manter a competência fina. O
primeiro passo é apenas o primeiro passo". Lituânia: "A Lituânia tem muito boa equipa. Não sei se
será até mais forte do que a Roménia. Isto é sempre difícil dizer, e os jogos são sempre diferentes,
mas vai ser um jogo muito difícil [no domingo]. Mas que acredito que podemos vencer a Lituânia."
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O resumo do jogo e as palavras depois do Portugal-Roménia
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A seleção portuguesa só no arranque do jogo, e por uma única ocasião (1-1), não liderou o marcador,
tendo acabado o embate com uma vantagem de oito golos. Portugal venceu esta quarta-feira a
Roménia por 21-13, no primeiro jogo do grupo 6 de qualificação para o Europeu 2020 em andebol,
partida na qual esteve sempre na frente. A seleção portuguesa só no arranque do jogo, e por uma
única ocasião (1-1), não liderou o marcador, tendo acabado o embate com uma vantagem de oito
golos, três dos quais marcados pelo estreante Belone Moreira, jogador do Benfica, e três do capitão
Tiago Rocha, atleta do Sporting, que juntos foram os melhores marcadores de Portugal. Perante uma
Roménia com pontaria pouco afinada e dificuldades no remate, Portugal esteve forte no contra-
ataque, tendo registado a maior vantagem da primeira parte aos 9-4 (cinco golos), antes dos 25
minutos. Do lado dos romenos sobressaia Adrian Rotaru, que assinou no total cinco golos, enquanto
do lado da formação lusa teve muito mérito o guarda-redes Alfredo Quintana, que fez excelentes
defesas, o que permitiu a Portugal sofrer um número de golos histórico, uma vez que remonta a 1995
a vez que a seleção portuguesa perdeu por este número de tentos, um 18-13 em Leiria frente à
Ucrânia quando jogava a qualificação para o Mundial. O arranque da segunda parte foi mais difícil,
face à primeira etapa, para Portugal, que só marcou estavam decorridos cinco minutos de jogo, mas
três golos marcados de seguida, entre os 13-10 e os 15-10, deram um impulso à formação
portuguesa. Até ao final da partida, além da também estreia na seleção A masculina de André Gomes,
destaque para a entrada de Gilberto Duarte, principal referência do andebol português e jogador do
Barcelona que tem uma lesão no nariz razão pela qual tem sido poupado só tendo entrado para
marcar o livre de sete metros que concretizou o 18-13, a cerca de seis minutos do fim da partida.
Portugal prossegue a luta pela qualificação no domingo, em Klaipeda, frente à Lituânia, ficando o
grupo completo com a atual campeã mundial, a França.
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Pedro Portela bateu duas vezes o guardião Popescu 

Portugal vence 
na luta por lugar 
no Euro 2020 
Seleção das quinas derrota a Roménia 
no arranque do Grupo 6 de qualificação 

Portugal 21 
Roménia 13 

N-uí:Bo. A seleção portu-
guesa deu os primeiros pas-
sos rumo ao Euro 2020 com 
uma vitória sobre a Romé-
nia (21-13), na La jornada do 
Grupo 6 de apuramento do 
campeonato. Em confron-
tos diretos, Portugal retinha 
vantagem sobre os rome-
nos, com trésvítórías e uma 
derrota, um favoritismo 
que foi comprovado dentro 
de campo. O primeiro golo 
de Portugal apareceu aos 
dois minutos, mas a respos-
ta da Roménia não tardou, 
mostrando-se forte do pon-
to de vista defensivo, fe-
chando em 6-0, defesa tam-
bém utilizada pela equipa 
portuguesa. Apesar das fa-
lhas táticas de ambas as se- 

leções, os lusos assumiram, 
sempre, a vantagem no 
marcador. Destaque para a 
brilhante exibição de Quin-
tana, essencial para colma-
tar alguns erros técnicos. 
Portugal, que não participa 
numa grande competição 
desde 2006, segue para 
Klaipeda, onde, no domin-
go, vai defrontar a Lituâ-
nia.* BRUNA PióBAEGA 

PORTUGAL Alfredo Ouintana, Humberto 
Gomes, Bélone Moreira (3), Pedro Portela (2), 
Gilberto Duarte (1). Carlos Martins (1), Di0go 
Branquinho (2), Rui Silva (1), Tiago Rocha (3), 
Miguel Martins (2), Alexandre Cavalcanti (1), 
André Gomes (1), Sérgio Barros (2), Fábio 
Magalhães, Daymaro Salina (2) e PJexis Borges 
Treinador Paulo Pereira 

ROMÉNIA Tudor Stanescu. Mihai Popescu, 
Cristian Fenici (1), Chike Onyejekwe,Alin Rosu, 
Gabriel ()mor, Valentin Ghionea (1), Andras 
Seria, Adrian Rotaru (5), Viorel FoLache, 
Alexandra Csepreghi (4), Dan Racotea (1), 
Pernis Grigoras, Javier Humet, Robert Militam 
e lonut Ramba (1) 
Treinador Eliodor Voica 

LOCAL Pavilhão Municipal de Santo Tirso 
ARBITRO Amar Konjicanin/ Pino Konjicanin 
Bésnia-Herzegovina) 
AO INTERVALO 10-7 
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Equipa da AAUBI empata 
na estreia na III Divisão 
O ANDEBOL está de volta à Cova da Beira através da jovem 
equipa da AAUBI, da Covilhã. que no fim de semana fez a es-
treia na III Divisão Nacional, empatando em casa com o Bata-
lha AC (27-27). O resultado espelha o equilíbrio verificado ao 
longo de todo o encontro, num jogo muito bem disputado e no 
qual os "estudantes" deixaram escapar o triunfo nos últimos 
segundos, queixando-se também do rigor em demasia da equi-
pa de arbitragem, nomeadamente no capítulo dos exclusões de 
dois minutos. Em destaque na formação de João Silva esteve 
Gerson Fernandes, com oito golos apontados. 

Em Castelo Branco, a AD Albicastrense conseguiu final-
mente a primeira vitória da época na II Divisão Nacional, re-
cebendo e batendo o SIR 1.° Maio por 33-19. 
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Andebol: Portugal inicia apuramento com vitória sobre Roménia
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Grupo 6 da qualificação para o Euro-2020
 
Portugal venceu nesta quarta-feira a Roménia por 21-13, no primeiro jogo do grupo 6 de qualificação
para o Europeu 2020 em andebol, numa partida na qual esteve sempre na frente.
 
A seleção portuguesa só no arranque do jogo, e por uma única ocasião (1-1), não liderou o marcador,
tendo acabado o embate com uma vantagem de oito golos.
 
Com os golos muito distribuídos pelos jogadores, os melhores marcadores da equipa liderada por
Paulo Pereira foram o estreante Belone Moreira e o capitão Tiago Rocha, ambos com três golos.
 
Em destaque esteve também o guarda-redes Alfredo Quintana, que fez excelentes defesas, o que
permitiu a Portugal sofrer um número de golos histórico, uma vez que remonta a 1995 a vez que a
seleção portuguesa perdeu por este número de tentos, um 18-13 em Leiria frente à Ucrânia quando
jogava a qualificação para o Mundial.
 
Até ao final da partida, além da também estreia na seleção A masculina de André Gomes, destaque
para a entrada de Gilberto Duarte, principal referência do andebol português e jogador do Barcelona
que tem uma lesão no nariz razão pela qual tem sido poupado só tendo entrado para marcar o livre de
sete metros que concretizou o 18-13, a cerca de seis minutos do fim da partida.
 
Portugal prossegue a luta pela qualificação no domingo, em Klaipeda, frente à Lituânia, ficando o
grupo completo com a atual campeã mundial, a França.
 
Redação Maisfutebol
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ANDEBOL

aaubi 
estreia-se 

com empate
A equipa de andebol 

da Associação Aca-
démica da UBI empa-
tou, no passado sábado, 
20, em casa frente ao 
Batalha AC, na sua es-
treia no campeonato 
nacional da terceira di-
visão. 

O resultado de 27-27 
espelha o equilíbrio na 
partida, que foi bem 
disputada, e em que os 
covilhanenses, algo inex-
perientes, deixaram es-
capar o triunfo já nos 
instantes finais.|
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Andebol

Portugal vence 
Roménia no caminho 
para o Europeu
Portugal venceu ontem a 
Roménia por 21-13, em jogo 
da primeira jornada do grupo 
6 de qualificação para o 
Europeu de andebol, que 
se irá realizar em 2020. Na 
partida, disputada em Santo 
Tirso, a selecção portuguesa 
chegou ao intervalo a vencer 
por 10-7. O grupo 6 integra 
ainda as selecções da Lituânia, 
com quem Portugal joga no 
domingo, e da França.
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APURAMENTO GANHA 

Portugal arrasou 
a Roménia no arranque 

- da qualificação para 
o Europeu'2020 

13  l_11. 

CLSEXC 

21 
PORTUGAL 

Paulo Pereira() 

GLS EXC 

ROMÉNIA 

O Eliodor Voica 

A. QUINTANA° O O 
P. PORTELA 2 O 
D. BRANQUINHO 2 1 
A. CAVALCANTI 1 O 
E MAGALHÃES O 1 
D. SALINA 2 1 
A BORGES O 3 

RUI SILVA 1 
T. ROCHA 3 
C. MARTINS 1 
G. DUARTE 1 
MIGUEL SOARES 2 
H. GOMES O 
ANDRÉ GOMES 1 

BARROS 2 
MOREIRA 3  

M POPESCU O O 
A. ROTARI1 5 2 
V. GHIONEA 1 o 
D. RACOTEA 1 o 
C FENICI 1 o 
C. ONYEJEKWE O 
1. HUMET O o 

I. RAMBA 2 
A. ROSU O o 
D. GRIGORAS O o 
A. SZASZ O o 
G. BOK/R o 
T. STANESCU O o 

CSEPREGHI 4 o 
V. FOTACHE O o 
R MIUTARU O EFICÁCIA. O estreante Belone Moreira. com  o leão Ghionea, fez três golos 

AO INTERVALO: 10-7 

LOCAL: Pavilhào Municipal de Santo Tirso 

ÁRBITROS: Amar Konjicanin (Flósnia) Dino 
Konjicanin (Bósnia) e lin Konecny IR. Checa) 

PEDRO MALACÓ 

nal  A Seleção Nacional não de-
fraudou as expectativas e arran-
cou a fase de qualificação para o 
Europeu' 2020 com uma categóri-
ca vitória ante urna Roménia com 
tuna boa organização defensiva, 
mas distante do poder ofensivo 
que lhe permitiu ser campeã 
mundial por quatro ocasiões. 

Tiro de partida em tons de equi-
hbrio, mas com Portugal determi- 

L cabeça-de-série do grupo e cujo 
nado a dar corpo ao estatuto de 2" 

desfecho reforça as esperanças de 
ser esta a geração que vai dissipar o  

hiato de 12 anos que o conjunto 
luso leva sem alcançar o apura-
mento para a fase final de uma 
competição internacional. 

Mobilidade no desdobramento 
ofensivo, ao longo de toda aparti-
da, e a inspiração cio guardião Al 
frecio Quintana, durante a fase 
inicial, acabaram por ser os alicer-
ces que sustentaram o triunfo de 
ontem ante a Roménia. 

Sagacidade na rotação da bola 
à procura de uma brecha na mu-
ralha de Leste teve eficácia à al-
tura na maioria das ocasiões 
construídas e, paulatinamente, 
abriu caminho para uma van ta 
gem que não só nunca foi inferior 
a três golos, como a equipa 
orientada por Paulo Pereira con-
seguiu manter com naturalidade 

GRUPO D 
L,  jornada  

PORTUGAL 21-13 ROMÉNIA 

FRANÇA 19h30 LITUÂNIA 

CLASSIFICAÇÃO 
P .1 V E D GMCS 

O PORTUGAL 2 1 1 O O 21.13 

02  FRANÇA o 0000 0-0 

4)º LITUÂNIA o O O o O 0-0 
09  ROMÉNIA O 1 O O 1 13-21 

Pd.odiria jornada dcsaingR  
LITUÁNIA-PORIUGAL E ROMÉNIA-FRANÇA 

ao longo de toda a primeira par-
te. Volume de acordo com a di-
nâmica dos dois conjuntos, mas 
também a almofada suficiente 
para amortecer o impacto da 
reação romena após o descanso. 

Argumento suficiente para Por-
tugal voltar a colocar o pé a fundo 
no acelerador e disparar para 
uma diferença suficiente (17 -11) 
capaz de, a meio da etapa com-
plementar, manietar qualquer 
ambição da Roménia. 

Refrear ânimos 
Paulo Pereira, selecionador na-
cional, reconheceu ter sido "uma 
noite de excelência para o andebol 
português", mas alertou para "a 
obrigatoriedade de manter a 
competência". "A este nível não é 
normal ter uma performance de-
fensiva extraordinária como a 
deste jogo, mas não podemos ficar 
muito contentes porque as coisas 
modificam-se rapidamente", 
sublinhou o treinador. 
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PAULO 
PEREIRA 
BRONZE: A Seleção por- 

_ ____ ___ tuguesa de andebol ar- 
rancou a fase de apuramento para o Euro-
peu com urna vitória clara diante da Romé-
nia. O selecionador orientou bem uma 
equipa irrepreensível a defender. [pág. 32] 

THOMAS 
TUCHEL 
LATA: O projeto euro-
peu do Paris SG continua 

sem carburar. Invencível em França, o PSG 
empatou em casa com o Nápoles e, neste 
momento, está fora dos lugares de qualifi-
cação para os 'oitavos'. [págs. 12/13] 

V) 

JESÚS 
CORONA 
OURO: Uma assistência 
e um golo revelaram-se 

fundamentais para um triunfo importante 
do FC Porto em Moscovo. Tem tanto de in-
constante como de talentoso. mas ontem 
mostrou a sua melhor versão. [págs. 4 aio] 

RAPHAËL 
GUERREIRO 
PRATA: Noite mágica 
para o internacional por-

tuguês na Liga dos Campeões: saltou do 
banco e marcou duas vezes na goleada do 
Borussia Dortmund ao Atlético Madrid. 
Fernando Santos agradece. [págs. 12/13] 

Página 24



A25

Portugal vence Roménia para o Europeu de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2018

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b3c22aaa

 
Mário Aleixo - RTP
Comentários
25 Out, 2018, 08:12
 
/ atualizado em 25 Out, 2018, 08:12
 
| Andebol
 
A seleção portuguesa entrou as ganhar na qualificação para o Europeu'2020 | Epa
 
A seleção portuguesa de andebol venceu a congénere romena por 21-13, em jogo da primeira jornada
do grupo 6 de qualificação para o Europeu 2020, partida disputada em Santo Tirso.
 
Ao intervalo, a equipa portuguesa vencia já por 10-7, num grupo que integra ainda as seleções da
Lituânia e da França.
 
Na próxima jornada, Portugal defronta, no prócximo domingo, em Klaipeda, a anfitriã Lituânia.
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