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Portugal joga 
final com Roménia 
-, Venceu a Tunísia e defronta hoje 
a seleção anfitriã no Torneio dos 
Cárpatos 

ANDEBOL — TROFÉU CÁRPATOS — 1/2 FINAL 

Sala Polivalenta lon Neagu, 
em Calarasai 

PORTUGAL • TUNÍSIA 

 

29 
14 INTEARZALO 14 

Hugo Figueira (GR) 
Ricardo Candeias (GR)  
Humberto Gomes (GR)  
Pedro Portela (2) 
Gilberto Duarte (1) 
Carlos Martins (1)  
Diogo Branquinho (8)  
Rui Silva (3) 
Tiago Rocha (2) 
Miguel Martins (2)  
João Ferraz  
Alexandre Cavalcanti 
Sérgio Barros (3) 
Miguel Baptista (1)  
Fábio Magalhães (5)  
Daymaro Salina (2) 
Alexis Borges (3) 

Marouen Maggaiz (GR) 
Majed Hamza (GR)  
Makrem Missaoui (GR)  
Aymen Toumi (5) 
Chafik Bouhadida (1) 
Kamel Alouini (1)  
Khaled Haj Youssef (1)  
Youssef Maaref 
Achraf Saafi (1) 
Anouar Ben Abdallah (3)  
Oussema Hosni (2)  
Mohamed Soussi (3) 
Jihad Jaballah (2) 
Skandar Zaied  
Rafik Bacha (4)  
Marouane Chouiref (3) _ 
Oussema Jaziri (1) 

PAULO JORGE PEREIRA TONI GERONA 

  

ÁRBITROS 

Constantin Din e Sorin Dinu (Roménia) 

A Seleção Nacional superou com 
distinção o primeiro teste no Torneio 
dos Cárpatos, mas apenas na segunda 
parte. Quando utilizou a velocidade no 
contra-ataque e na transição, Portugal 
mostrou-se imparável e capaz de 
vergar o poder físico da Tunísia, órfã da 
sua grande estrela, o lateral Jallouz. 
Porém, os africanos deram que fazer à 
defensiva lusa, nomeadamente na 
zona central através dos pivots, que 
obrigou Paulo Jorge Pereira a corrigir 
isso mesmo na primeira parte (só por 
uma vez esteve em vantagem), mas só 
aos 20-21, à passagem dos 38 
minutos, Portugal cavalgou para a 
vitória: um parcial de 6-1, aproveitando 
o contra-ataque e uma superioridade 
numérica que deixou os lusos com o 
balão de oxigénio necessário. 
Ofensivamente, os passes rápidos e a 
criação de superioridades numéricas 
foram notórias, bem como a exploração 
dos pivots contra um 6x0 forte 
fisicamente, mas pouco profundo. 
Na defesa, Portugal teve problemas 
na zona central mas acabou por, no 
período mais forte, saber contrariar os 
rematadores adversários. Paulo Jorge 
Pereira rodou os seus 3 guarda-redes 
(Figueira, Candeias e Humberto) com 
sucesso do trio, principalmente o 
segundo a lançar bolas perfeitas para 
contra-ataque. Assim, Portugal 
defronta hoje a Roménia, que bateu o 
Bahrain por 29-20. 
Entretanto, no primeiro dia do Torneio 
Internacional de Espanha, a Polónia —
seleção adversária de Portugal na 
qualificação para o play-off de acesso 
ao Mundial 2019 — foi derrotada 
pela Argentina (29-24). 

HUGO COSTA 
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ANDEBOL 

PORTUGAL VENCE 
A Seleção Nacional de andebol 
venceu a congénere da Tunísia 
por 33-29, na Roménia, em 
jogo de preparação para o 
Mundial de 2019. 
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O SOBE 
PAULO 
PEREIRA 
TREINADOR DE ANDEBOL 

Selecionador na-
cional de andebol 
levou Portugal ao 
triunfo sobre a 
Tunísia em jogo 
do Troféu dos 
Cárpatos, 
na Roménia.  

43 DESCE 
ANDRÉ 
SILVA 
FUTEBOLISTA 

Avançado inter-
nacional portu-
guês pode estar 
de saída do AC 
Milan devido à 
fraca utilização 
como jogador 
titular. 
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Diogo Branquinho foi o melhor marcador de Portugal frente àTunísia, com oito golos 

"Cumprimos todos os objetivos" 
No final da partida, Paulo Jorge Pereira mostrava-se 
satisfeito com a exibição lusa. "Cumprimos todos os 
objetivos, nomeadamente ao nível da defesa e do contra-
ataque. Marcámos is golos de contra-ataque, o que não é 
fácil de acontecer. Este é um modelo de jogo que 
perseguimos", considerou o técnico, esperando mais um 
teste exigente hoje. "Ainda bem que ganhou a Roménia, 
porque o jogo vai ser bastante mais dificil do que seria se 
fosse contra o Barém. Nesta altura, precisamos é de ter 
jogos dificeis", defendeu. 

ANDEBOL Seleção Nacional disputa hoje a final do Troféu Carpati 
com a equipa da casa, Roménia, depois de vencer a Tunísia (33-29) 

PRIMEIRO TESTE 
DE NOTA POSITIVA 

roerrusat. 
TuritsiA 
Pavilhão de Calaras' 

— Arb4tros: Dia Consta, 
eDintiSorin (eoménie) 

P011113GAL TUNISIA 
ITugo Figueira Gr *mien lilaggat2 Gr 
Dado Candeias Gr lkialcramlifissaoul Gr 

Gr MailedNirriza Gr 
1 Aneeieerel 5 

Ca osMaelinì 1 Khaied1Woussef 1 
Dlogoeurepinho 8 Oussaina Hosni 2 
RuiSha 3 5iiireierZaied 2 
RIbblitiollifer 5 Reliledn 4 
Ale:Momo 3 IlerouanChoulref 3 
PedroPeibia 2 ClendlouladIda 1 
~Roda 2 KarnelAhouini 1 
'Aguiar** 2 Yousellibaref - 
jceloãrar • AdaafSeefl 1 
A.Cualcantl - PrrourAbdaikah 3 
Sergiollayos 3 leoharnedSoure 3 
MlPrleaPtl ta 1 Ahecliabeith 2 
DayrnaroSallna 2 

Treinador: 13elnador: 
Paulo Jorqe Pereira Toni Gerona 
Ao Intervalo 14-14. 
Marcha, 05' 2-3,10' 6.7,157-8,20;13-9, 
25'10-11, 30'14-14, 35'113.15,40'23-21. 
45 27-23, 50' 29-25, 55' 32-27.60'24-29 
iicdusões: 213 

1711,11R119A DOMINGOS 
Ne O selecionadorPaulojor-
ge Pereira tinha dito que o re-
sultado não era o mais impor-
tante, mas a Seleção Nacional 
acabou por aliar a vitória sobre 
a Tunísia, no Troféu Carpati 
(33-29), a uma exibição con- 

vincente, naquele que foi o 
primeiro de três ensaios com 
vista à fase de qualificação 
para o play-off de acesso ao 
Mundial de 2019. Com  o triun-
fo, a equipa das Quinas passou 
à final do torneio romeno, que 
jogará hoje (19h05) diante a 
seleção da casa, que bateu o 
Barém por 29-20. 

Frente a um adversário com 
um respeitávelpalinarés de tí-
tulos africanos, Portugal este-
ve quase sempre a perder na 
primeiraparte, mas ainda con-
seguiu ir para o intervalo com 
tudo empatado, anulando 
com três golos seguidos a van- 

tagem mais expressiva dos tu-
nisinos (11-14). A formação 
lusa esteve sólida a defender, 
mas a precisar de melhorar na 
finalização. Foi o que aconte-
ceu no regresso dos balneá-
rios, com os portugueses a jo-
garem a um ritmo mais eleva-
do, saindo ou para ataques rá-
pidos ou em contra-ataque, 
em várias ocasiões lançados 
rapidamente pelo guarda-re-
des Ricardo Candeias. Diogo 
Branquinho acabou por bri-* 
lhar, ao fazer cinco golos em15 
minutos - terminou com oito 
-, permitindo a Portugal des-
colar em definitivo. 

"Marcámos 
15 golos de 
contra-
ataque, o 
que não é 
fácil de 
acontecer. 
Este é um 
modelo de 
jogo que 
persegui-
mos" 

"A Roménia, 
a jogar em 
casa, vai ser 
um adversá-
rio muito 
forte e o 
jogo com 
eles vai ser 
de elevado 
grau de 
dificuldade" 

Paulo Jorge 
Pereira 
Selecionador 
Nacional 
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Portugal 
vence e está na final 
do Carpati Trophy 
s A seleção portuguesa de 
andebol ganhou à Tunísia, 
por 33-29, e está na final 
(hoje, 19.05 horas) do Car-
pati Trophy, que decorre 
na Roménia. Esta prova in-
sere-se na preparação para 
o play-off de qualificação 
para o Mundial. 
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Andebol

Portugal vence a 
Tunísia rumo à final 
do Carpaty Trophy 
A selecção portuguesa de 
andebol apurou-se ontem 
para a final do Carpati Trophy, 
a decorrer na Roménia, ao 
vencer a sua congénere da 
Tunísia por 33-29. Num jogo 
que teve uma primeira parte 
muito equilibrada, sempre 
com alternância no marcador 
e um empate no tempo de 
descanso (14-14), Portugal 
acabou por assumir o 
comando das operações e do 
marcador no segundo tempo 
e garantiu a presença na final 
do torneio. Diogo Branquinho 
foi o melhor marcador do 
encontro, com oito golos, 
mais três do que os obtidos 
por Fábio Magalhães. Hoje 
(19h), Portugal vai disputar 
a final da competição com 
o vencedor do jogo entre a 
Roménia e o Bahrein, que se 
disputava à hora de fecho.
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