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Andebol: Portugal x Argentina
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Andebol: Portugal venceu Argentina.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2018-01-10 08:50
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Asanin renova 
com o Sporting 
- Guarda-redes croata de 24 
anos está lesionado e só deverá 
voltar a jogar na próxima época 

O Sporting renovou contrato com o 
guarda-redes Matej Asanin, que tem 
estado afastado desde novembro, 
quando foi operado a uma grave lesão 
nos ligamentos do joelho direito. O croata 
de 24 anos só deverá voltar a jogar na 
próxima época, mas o clube de Alvaiade 
anunciou, ontem, o prolongamento do 
vínculo. Asanin é leão desde 2016/17, 
proveniente, na altura, dos alemães do 
Balingen-Weilstetten, e ajudou a equipa 
a sagrar-se campeã nacional na última 
época. «Não tive um ano bom com as 
lesões, mas o clube acredita em mim e 
que vou recuperar bem. Muito obrigado 
por isso. Vou dar tudo a cada dia para 
voltar bem e poder ajudar a equipa», 
disse, ao site do Sporting, o guarda- 

Asanin, de 2,03 m, com Bruno de Carvalho 

-redes de 2,03 metros. «Fico muito feliz 
porque ficar aqui na família leonina 
também era um objetivo individual. No 
ano passado cumprimos a maioria dos 
nossos objetivos e, por isso, este ano 
pudemos estar na Liga dos Campeões, o 
que é muito bom, porque é onde jogam 
os grandes clubes, onde acho que o 
Sporting merece estar. Falta-nos agora a 
Taça de Portugal e queremos vencê-la», 
acrescentou Asanin. 
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Pedro Portela contribuiu com quatro golos para o triunfo da Seleção em Avanca 

Portugal com teste difícil superado 
4 Seleção Nacional vence Argen-
tina em jogo de preparação para 
a qualificação mundial 

Obrigada a vencer à Polónia, no 
próximo fim de semana, na Póvoa 
de Varzim, para poder sonhar com 
a qualificação para o play-off do 
Mundial, a Seleção Nacional mas-
culina deixou ontem o Pavilhão 
Comendador Avelino Dias Costa, 
em Avanca, moralizada com a vi-
tória, por 30-25, sobre a Argenti-
na. Neste jogo de preparação para 
os embates com Polónia, Chipre e 
Kosovo, Portugal sentiu dificul-
dades, mas chegou ao intervalo a 
ganhar por 17-14. No regresso, a 
equipa das Pampas anulou a des-
vantagem e Portugal teve de des-
pertar para retomar os comandos 
do encontro e gerir a vantagem 
com ajuda preciosa de Ricardo 
Candeias a proteger a baliza lusa. 

«De uma forma geral gostei do 
jogo, temos ainda de melhorar as-
petos. É urna pena se muitos destes 
jogadores não se qualificarem. Os 
anos vão passando, as qualificações 

ANDEBOL — PARTICULAR — QUAL. 'PLAY-OFF' MUNDIAL 

Pavilhão Comendador Adelino Dias, 
em Avanca 

PORTUGAL • ARGENTINA 

17 INTERVALO 14 
Humberto Gomes (GR)  
Hugo Figueira (GR) 
Ricardo Candeias (GR)  
Gilberto Duarte (3)  
Carlos Martins  
Diogo Branquinho (6)  
Rui Silva (3)  
João Ferraz  
Daymaro Salina  
Pedro Portela (4) 
Tjágo Rocha (2)  
Miguel Martins (4)  
Alexandre Cavalcanti  
Sérgio Barros (3)  
Miguel Baptista (2)  
Fábio Magalhães (3)  
Alexis Borges 

PAULO PEREIRA 

ÁRBrrRos 
Ruben Maia e André Nunes 

vão aparecendo e não tem aconte-
cido o apuramento. É complicado e 
tem de ser agora», declarou o sele-
cionador Paulo Pereira, à Lusa. 

Matias Schulz (GR)  
Leonel Maciel (GR) 
Federico Pizarro (1)  
Pablo Vainstein  
Diego Simonet (6)  
Ignacio Pizarro (1) 
Julián Souto Cueto (6) 
Nicolás Bonanno (3)  
Pablo Simonet (3)  
Santiago Baronetto (1) 
Lucas Moscariello (2)  
Andrés Moyano (2)  
Gonzalo Carro  
James Parker  
Manuel Crivell 
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AGENDA 

ANDEBOL - FORMAÇÃO 
CD Feirense-FC Porto 
Campeonato nacional, no Pa-
vilhão da Lavandeira, Santa 
Maria da Feira, pelas 20h30. 

APANHA 
FUTSAL 
Sporting-FCU Pinheirense 
Quartos de final da Taça da 
Liga, no Pavilhão Multiusos de 
Sines, pelas14h30. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@crnjornal.pt  
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ASANIN RENOVA 
O guarda-redes Matej 
Asanin (24 anos) reno-
vou contrato com a 
equipa de andebol do 
Sporting. O croata mos-
trou-se "muito satisfei-
to" pelo novo vínculo. 
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Mário Navarro, o novo treinador do Marienses, após o prolongado vínculo de Pedro Resendes (DR)

Andebol vive problema 

Apenas uma equipa na 2.ª divisão 
Com a descida do Sporting da Horta à 2.ª divi-

são nacional, são duas as equipas dos Açores na-
quele escalão. O Marienses, há muitos anos nesta 
divisão, é o outro clube.

Acontece que a Direcção Regional do Des-
porto já avisou os clubes que para a nova época 
apenas será apoiada uma equipa na 2.ª divisão 
com verbas destinadas às viagens e às estadas.

Esta decisão acontece porque não há equipas 
dos Açores na 3.ª divisão, disputando apenas o 
campeão regional a fase final. Assim, a 2.ª divisão 
é considerada o último escalão, que contempla 
somente apoios a um clube. Esta temporada foi a 
exceção porque o Sporting da Horta baixou da 1.ª 
divisão após 20 anos.

Se o Sporting da Horta não subir ou nenhuma 
descer, é aquele o cenário que está incomodando 
os dirigentes dos dois clubes.

O Sporting da Horta, líder da zona 3 após 
11  jogos, com 10 vitórias e uma derrota (31 pon-
tos), apresentou um custo previsto para esta época 

de 147 500 euros, enquanto o Marienses, que na 
zona 2 é 7.º (4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 
com 21 pontos) e luta para não descer, tem um 
orçamento de 94 875 euros.

No sentido de evitar a descida, a direcção do 
Marienses apresentou um novo treinador, que 
rendeu Pedro Resendes, ligado ao clube de Vila 
do Porto mais de 20 anos como atleta e treinador. 
No final do mês de Novembro optou por deixar 
o cargo de coordenador técnico da modalidade e 
treinador da equipa sénior de andebol.

Sem perdas de tempo, o departamento de 
andebol a apresentou o novo técnico. Trata-
se de Mário Navarro, com 29 anos de idade, na-
tural de Lisboa, que até agora orientou as equipas 
de juniores e juvenis do Almada Atlético Clube 
nos campeonatos nacionais das 1.ª divisões dos 
respectivos escalões. Tem a o grau de Master Co-
ach.

A estreia de Mário Navarro é no dia 20 de Ja-
neiro no recinto do Benavente.

Página 6



A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 12,21 x 27,82 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 73034266 10-01-2018

Avanca aplaude boa
exibição de Portugal
Particular A Selecção Nacional A mostrou, frente à congénere
da Argentina, estar preparada para o “play-off” de apuramento
para o Mundial de 2019, na Alemanha e na Dinamarca

PORTUGAL                                     30

Treinador: Paulo Pereira.
Humberto Gomes; Diogo Branquinho
(6), Gilberto Duarte (3), Carlos Martins,
Rui Silva (3), João Ferraz e Daymaro
Salina - sete inicial - Hugo Figueira, Ri-
cardo Candeias, Pedro Portela (4),
Tiago Rocha (2), Miguel Martins (4),
Alexandre Cavalcanti, Sérgio Barros (3),
Miguel Baptista (2), Fábio Magalhães
(3) e Alexis Borges.

ARGENTINA                                   25

Treinador: Guillermo Milano.
Matias Schulz; Pablo Vainstein, Diego
Simonel (5), Lucas Moscariello (2),
Julián Cueto (5), Nicolás Bonanno (2),
Ignácio Pizzaro (2) - sete inicial - Leonel
Maciel, Frederico Pizzaro (1), Pablo Si-
monet (4), Santiago Baroneltto (1), An-
drés Moyano (2), Gonzalo Carro,
Guillermo Fischer, Manuel Crivelli (1) e
James Parka.

Pavilhão Comendador Adelino Dias
Costa, em Avanca.
Assistência: cerca 800 espectadores.
Árbitros: Ruben Maia e André Nunes
(A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: Higinio Vieira e
Mário Pangaio.
Ao intervalo: 17-14.

Avelino Conceição

Depois de ter disputado o Tor-
neio Carpati Trophy na Romé-
nia, no passado fim-de-se-
mana, onde venceu a Tunísia,
por 33-29 e perdeu diante da
Roménia (26-23), Portugal dis-
putou ontem, em Avanca,
diante da Argentina, o último
jogo de preparação, com vista
à participação no torneio de
qualificação para o “Play-Off”
do Mundial de Seniores Mas-
culinos, a disputar de 12 a 14 de
Janeiro de 2018, na Póvoa do
Varzim, onde a equipa das Qui-
nas vai defrontar Chipre (6.ª
Feira), Kosovo (Sábado) e Po-
lónia (Domingo).

Neste jogo de carácter ami-
gável, a equipa portuguesa, a
jogar num pavilhão com uma
excelente moldura moldura
humana, que encheu por com-
pleto as bancadas, entrou algo
intermitente. Nos minutos ini-
ciais, o marcador manteve-se
quase sempre equilibrado,

com a formação lusa sempre
atrás dos argentinos, só con-
seguindo passar para a frente
aos 18 minutos (10-9). E fruto
de uma melhor organização
defensiva, Portugal ficou mais
confiante e mostrou maior ca-
pacidade de remate perante
um bloco defensivo da Argen-
tina, que foi tentando tapar to-
dos os caminhos para a sua
baliza, a boa boa ponta final da
equipa portuguesa permitiu-
lhe ir para o intervalo a vencer
por três golos.

Na segunda metade, e sendo
este um jogo de preparação
em que o mais importante era
trabalhar todos os sectores da
equipa, foi evidente uma me-
lhoria significativa na organi-
zação para o ataque, onde o
aveirense Diogo Branquinho
brilhou, tornando-se mesmo
no melhor marcador do en-
contro, com seis golos. Mas de-
pois de estar em desvantagem
(19-15), a equipa do país das
Pampas teve uma boa reação
e não só igualou a partida a 20
golos, como passou mesmo
para a frente no marcador (22-
23). Só que o “time-out” pedido

pelo selecionador nacional le-
vou a que a equipa portuguesa
assentasse o seu jogo e, com
boa organização defensiva e
eficácia atacante, fizesse um
parcial de 6-0. Num curto es-
paço de tempo, Portugal pas-
sou de uma igualdade a 23 go-
los para um confortável 29-23,
a quatro minutos do final da
partida, acabando por se con-
sumar o triunfo que chegaria
aos cinco golos de diferença
sobre a Argentina, que disputa
os jogos PanAmericanos.

Estava assim fechdo o ciclo
de preparação com vista ao
compromisso luso do próximo
fim-de-semana, sendo que o
saldo se cotou com duas vitó-
rias e uma derrota. Motivação
é um indicador de que a equipa
portuguesa está prepara para
os confrontos perante os três
adversários na competição
que se avizinha. Por fim, dizer
que a vila Avanca soube rece-
ber bem a Selecção de Portu-
gal, num jogo em que o público
a apoiou do início ao fim,
sendo mesmo o oitavo jogador,
e com boa arbitragem da jo-
vem dupla aveirense. |

Andebol
Jogo de Preparação

Portugal venceu a Argentina com muito público em Avanca

RICARDO CARVALHAL
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CRIANÇA PRECISA DE 
APOIO PARA OPERAÇÃO
Rafaela Silva, de Oliveira de Azeméis, tem uma malformação num braço, resultante de
complicações durante o parto, e está a ser submetida a enxertos numa clínica Página 11

Programa “Dos pequenos aos graúdos” termina no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo Página 12

iPequenos cantores numai

icasa de “gente feliz”i

PAULO RAMOS

Há sete novas ideias para
pôr em prática na cidade
Aveiro | P2

Câmara investe três Milhões
no centro histórico Mealhada | P32

Alunos sem almoço 
e aulas devido à greve
nas cantinas escolares 
Região | P4

Riding Pânico abrem
hostilidades do “Há
noite, no Estúdio”
Teatro Aveirense | P5

Janeiro traz novos 
livros, yoga e histórias
à Biblioteca Municipal
Aveiro | P3

Câmara recupera 
escolas do 1.º Ciclo
de Aguim e Monsarros
Anadia | P22

Portugal vence
Argentina em Avanca
Andebol | P28

Futsal Azeméis segura
Ricardo Canavarro
Futsal | P31
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Madeirense celebrou o seu 28.0  aniversário com a selecção. FOTO FAP 

Portugal vence Argentina 
antes do `play-off' 
A selecção portuguesa de andebol 
masculino recebeu e venceu on- 
tem a Argentina por 30-25 (17-14 
ao intervalo), naquele que foi o úl- 
timo teste, antes da qualificação 
para o `play-off' do Mundial'2019, 
que terá lugar na Póvoa de Var- 
zim, entre sexta-feira e domingo. 

No encontro de ontem disputa- 
do em Avanca o madeirense João 
Ferraz somou mais uma interna- 
cionalização, mas acabou por não 
apontar qualquer golo. 

De referir que, no 'play-off', 
Portugal terá pela frente às selec- 
ções do Chipre, Kosovo e Polónia. 
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Portugal venceu
Argentina
A seleção portuguesa de andebol venceu ontem, 
em Avanca, a Argentina por 30-25, em jogo de 
preparação para a qualificação para o ‘play-off’ 
do Mundial de seniores masculinos.

A seleção nacional conseguiu vencer os ‘al-
vicelestes’ por cinco golos de diferença, resul-
tado que não espelha as dificuldades que os lu-
sos sentiram em ultrapassar uma equipa móvel 
e agressiva, que serviu de teste antes dos jogos 
diante de Polónia, Chipre e Kosovo, no próximo 
fim de semana, na Póvoa de Varzim.

Portugal alinhou e marcou: Humberto Go-
mes, Gilberto Duarte (3), Carlos Martins, Diogo 
Branquinho (6), Rui Silva (3), João Ferraz e Day-
maro Salina; Jogaram ainda: Hugo Figueira (GR), 
Ricardo Candeias (GR), Pedro Portela (4), Tiago 
Rocha (2), Miguel Martins (4), Alexandre Caval-
canti, Sérgio Barros (3), Miguel Baptista (2) Fá-
bio Magalhães (3) e Alexis Borges.

Treinador: Paulo Pereira.
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SPORTING ASNIII RBIOVOU 
E AGRADECEU AO SPOR1116 
Embora ainda a recuperar de uma lesão no 
joelho, Matej Asanin, o guarda-redes de 2,03 
metros do Sporting, assinou ontem, com o 
presidente Bruno de Carvalho, a renovação 
do contrato. "Continuar no Sporting era um 
objetivo individual. Não tive um ano bom, 
com as lesões, mas o clube acredita em mim. 
Queremos ganhar todas as competições e 
ainda nos falta a Taça de Portugal", disse o 
guardião croata. 
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30 
ARGENTINA 25 
Pavilhão de Avaria 

Árbitros: Rúbon Ma ia e André Nunes 
(Portugal) 

PORTUGAL 
Humberto Gomes Gr 
Hugo Figueira Gr 
Ricardo Candeias Gr 
Gilberto Duarte 3 
CadosMartins - 
DiogoBranquInho 6 
RulSilva 3 
João Ferraz 

O~ki.  
Akoilleorges - 
a,liaudElaptista 2 
lagoRodia 2 
~Barros 3 
PedroPortela 4 
Fábio ilagalhlies 
AlexandreGiviland 
MIgueilliaitins 

Treinador: 
Paulo Jorge Pereira 

ARGENTINA 
MatlasSchultz Gr 
Leonel Maciel Gr 
Federico Plzarro 1 
Pablo Vainstein - 
Nego Stmonet 6 
Ignacio Pizarro 1 
Lixas Moscando 2 
lijanCueb) 6 
rialiá B011311(10 • 3 
James Parker - 
liabloSknonet 
Andrés Moyano 2 
GonzaloCastrO - 
SantlaamBaronalia6 
a/01valli • 
GtaliennoFischer 

Treinador: 
ManoloCadenas 

Ao kitervalo1714 
Marcha,05' 2.3,10' 4-5 , 15' 8-8, 20',11-9, 
25'1442,30'17-14,35'19-15,40' 20-18, 
45'2R-21.5024-23,5529-23,60' 30-25 
Exckealtes: 5/4  
Vermelhos: • / 

RUI GUIMARÃES 

••• Com um triunfo sobre a 
Argentina por 30-25, num Pa-
vilhão de Avanca completa-
mente cheio, Portugal encer- 

VELOCIDADE 

A Seleção Nacional marcou 
ontem 12 golos em jogadas 
de contra-ataque e ataque 
rápido, uma das situações 
que Paulo Jorge Pereira 
mais aprecia e incentiva a 
equipa a fazer 

comando como passou a ven-
cer por dois - de 8-9 para 11-9. 

A defesa melhorou e o jogo 
rápido de que Paulo Jorge Pe-
reira tanto gosta começou a 
sair. Na ponta final, com Ricar-
do Candeias bem na baliza, o 
resultado abriu e a vitória fi-
cou garantida, numa partida 
em que o principal pecado 
luso esteve na finalização;vá-
rios lances muito bem dese-
nhados e que terminaram em 
situações claras de golo não fo-
ram concretizados, algo que 
urge resolver. 

O 1>onta-esquerd,) (. > FC. Porto foi or item u  ,   
intérpretes do jogo rápido que Por h tgal agora prátic a, Col» 
garra, lutando por cada bofa corno se fosse a LSitirlla e 
bastante veloz, Diogo Branquinho acabou como o melhor 
marcador do jogo, com seis çiolos, revelando também urna 
excelente efickla, uma vez  que faihOu apenas t ima bola. 

AFIGURA 
• - . 

Diogo Branquinho 

Sul-americanos apresentaram-se com um conjunto de jogadores muito 
móveis, mas a Seleção encaixou e, tirando as falhas na finalização, deixou boas indicações 

Argpratina 
em jogo de a OS 

Miguel Martins revela-se veloz com a bola, perante a oposição de dois argentinos 

rou ontem a série de jogos de 
preparação inseridos no está-
gio que aponta à pré-elimina-
tória do Campeonato do Mun-
do de 2019. Os próximos en-
contros, entre sexta-feira e 
domingo, com Chipre, Koso-
vo e Polónia, na Póvoa de Var-
zim, já serão a doer e valem o 
acesso ao play-off. 

Após uma vitória sobre aTu-
nísia e uma derrota com a Ro-
ménia, em Bucareste, a equipa 
das Quinas teve pela frente 
um adversário de qualidade -
derrotou a Polónia, por 29-24, 
no Torneio de Espanha, no 
passado dia 5 -, com jogadores 
muito móveis e nem sempre 
fáceis de parar. De resto, nos 
primeiros 15 minutos foram 
os argentinos, comandados 
pelo espanhol Manolo Cade-
nas, ex-treinador de Gilberto 
Duarte e Tiago Rocha no Wis-
la Plock, que lideraram a par-
tida, que, ainda assim, se man-
teve equilibrada. Com  três go-
los seguidos, de Fábio Maga-
lhães, de primeira linha, e Pe-
dro Portela e Sérgio Barros, de 
contra-ataque, Portugal não 
só chegou pela primeira vez ao 

ii 

"Vamos ter 
de melhorar 
um pouco a 
eficácia de 
remate. Já 
na Roménia, 
aquilo que 
foi mais 
evidente foi 
a questão 
da finaliza-
ção. Temos 
de melhorar 
um bocadi-
nho quando 
estamos na 
cara do 
guarda-
redes" 

"Eu acho 
que é mais 
fácil 
defender a 
Polónia—
Vai ser 
muito 
difícil, não 
me inter-
pretem mal, 
mas acho 
que pode 
ser mais 
fácil 
defendera 
Polónia" 

"Ferraz? Foi 
uma 
bursite, um 
contacto no 
joelho... 
Aquilo está 
um bocado 
inchado, 
vamos ver" 

Paulo Jorge 
Pereira 
Selecionador 
nacional 
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Hugo Santos, que teve uma lesão na tíbia 
esquerda, à qual foi operado no final de 
2015/16 sem que as dores tenham desapare-
cido, obrigando-o a parar, vai ser jogador do 
Avanca até ao fim da época. O ponta-esquerda 
de 25 anos, que estava no FC Porto e não joga 
desde a meia-final da Taça de Portugal da 
época passada, a 3 de junho, esteve ontem a 
ver o jogo da Seleção, ao lado de Quintana e 
Jorge Silva. —a.a. 
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FERRAZ AVALIADO 
SABERSEESTÁBI  
Depois de Jorge Silva ter deixado o estágio por.  
lesão - foi chamado Miguel Baptista -, outro 
lateral-direito canhoto, João Ferraz, também 
se lesionou. Na partida de ontem, num 
choque com Ju lián Cueto, o jogador dos 
alemães do Wetzlar, que já havia tido uma 
gastroenterite, saiu maltratado do joelho 
esquerdo. Foi para o banco, fez gelo e não 
mais voltou a jogo. Hoje será avaliado, a fim 
de se saber se está em condições. 
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SELEÇÃO MAIS DOIS DIAS 
DE 1REINO E OEGAM OS JOGOS 
Finalizado o jogo de ontem em Avanca, a 
Seleção Nacional partiu para a Póvoa de 
Varzim, onde será a anfitriã do Grupo 4 de 
pré-apuramento para o Mundial'2019. 
Seguem-se mais dois dias de treino, hoje e 
amanhã, e depois os jogos com Chipre, 
Kosovo e Polónia, sendo que apenas o 
primeiro classificado se apura para o play-off, 
que se jogará em junho. 

TORNEIO DE QUALIFICAÇÃO 

12.01.18 feira)  

17h15 Polánla-Kosovo 
19h30 Portugai-Chipe, (TV124) 

13.01.18 (sábado) 
18h00 Kosovo-Portuoal (TV124) 
20h30 Chipne-Polória 

14.01.18 (domingo) 
15h30 Chipre-Kosovo 

18h00 Portuff14146nia (TV)24) 
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Andebol Portugal 
vence Argentina 
em particular 
• A seleção nacional bateu 
a Argentina por 30-25, em 
jogo de preparação para o 
play-off do Mundial sénior 
masculino, no qual defron-
tará Polónia, Chipre e Ko-
sovo, no fim de semana, na 
Póvoa de Varzim. 
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Bruno Carvalho sela acordo 

 
 

  

CROATA RENOVOU CONTRATO.  

  

Matej Asanin feliz no Sporting 
5,5 Oguarda redes,  atei Asanin 

renovou contrato como Sporting, 
informou ontem o clube. O croata, 
de 24 anos, mostrou -se satisfeito 
como prolongamento do vínculo. 

"Fico muito feliz e contente 
porque ficar aqui na família leoni-
na também era um objetivo indi-
vidual. No ano passado cumpri-
mos a maioria dos nossos objetivos 
e por isso este ano pudemos estar  

na Liga dos Campeões, o que é 
muito bom porque é onde o Spor-
ting merece estar. Falta-nos agora 
a Taça de Portugal e queremos 
vencê-la, bem como as outras 
provas", disse ao site do clube. 

A ultrapassar uma lesão no joe-
lho direito, Asanin agradeceu a 
confiança. "Vou dar tudo a cada 
dia para voltar bem e poder ajudar 
a equipa", vincou Matej Asanin. o 
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Á 

ARTILHEIRO. Diogo Branquinho esteve ativo no ataque 

ANDEBOL 

. PORTUGAL SEM 
sPAIVIIPAT NA LÍNGUA 
Seleção Nacional bateu a 
Argentina no último teste 
antes da qualificação para 

o o playoff do Mundial'2019 

30 
PORTUGAL 

Paulo Pereira()  

LS ;•tí. 

25  
ARGENTINA 

OGuillermoMilarto 

.IS EX.:: 

H. COMES O O o M. SCHULZ O O o 
G. DUARTE 3 o F PQARRO 1 o 

o CARLOS MARTiNSo 
D. BRANQUINHO 6 

o 
o 

P VAINSTEIN O 
F.> SIMONE] 6 

o 
o 

RUI SILVA 3 o I PIZARRO 1 o 
JOÀ0 FERRAZ O o CUETO 6 
D. SAUNA O  o N BONANNO 3  o 
H. FiGUEIRA O O O L MACIEL b O 
R CANDEIAS O O O PABLO SIMONET 3 1 
PEDRO PORTELA 4 O BARONETTO 1 O 
FIADO ROCHA 2 O L MOSCARIELLO 2 o 
MIGUEL MARTINS4 O A. MOYANO 2 
A. CAVALCANTI O 1 GONZALO CARROO 2 
5. BARROS 3 2 JAMES PARECR O o 
M BATISTA 2 O MANUEL CRIVEILIO o 
F. MAGALHAES 3 O 
Alf)S15.6.Q.M 

AO INTERVALO: 17 14 

LOCAL: Pavilhão Comendador Adelino Dias, 
em Avance 

ÁRBITROS:Ruben Maia e André Nunes 

o 

DANIEL MONTEIRO 

R Depois de ter vencido a 'I'u nisia 
e de ter perdido com a congénere 
Roménia na final cio troféu 'Carpa 
ti', a Seleção portuguesa fechou a 
fase de preparação tendo em vista a 
qualificação para o playoff de aces - 
so ao Mundial' 2019, com um triun 
fo sobre a Argentina, por 30-25. 
V ma vitória que deixa muito boas 
indicações se tivermos em conta 
que esta seleção das `pampas' der 
rotou, há ci nco d ias, o principal ad - 
versário de Portugal no Grupo 4 de 
qualificação, a Polónia. Mas veja- 

a	 mos o que se passou no Pavilhão 
Adelino Dias Costa, em Avanca... 

A equipa portuguesa entrou em 
campo cheia de intensidade e em- 

penhada em pôr em prática duas 
daquelas que serão as suas armas 
nos encontros decisivos que se 
aproximam: rápidas transições e 
bom comportamento defensivo. 
Foi isso que permitiu a Portugal 
andar sempre na frente do marca-
dor desde o meio cia 1' parte. Para 
além do sucesso nos contra ata 
quer, também o discernimento 
nas inferioridades numéricas foi 
decisivo para as cores nacionais. O 
selecionador, Paulo Pereira, pro-
moveu a rotação de jogadores e o 
ponta-esquerda, Diogo Branqui - 
nho, acabou por ser o destaque 
com 6 golos. 

A seleção começa a qualificação 
para o playoff sexta-feira, na Pó -
voa de Varzim, frente a Chipre. o 

Polónia é o alvo 
a abater na Póvoa 
Após o triunfo sobre os sul-
americanos, Paulo Pereira ad-
mitiu que a Polónia [domingo) é 
o adversário mais difícil no 
playoff na Póvoa de Varzim. 
"Temos obrigação de ganhar a 
Chipre e ao Kosovo... confesso 
que o nosso pensamento está 
na Polónia. Estamos motiva-
dos", referiu o selecionador. 
Também o guarda-redes, Ricar-
do Candeias, partilha da mes-
ma opinião. "Se queremos ir 
mais além só podemos pensar 
na Polónia", frisou. 
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Portugal venceu a Argentina em jogo de preparação para a qualificação do Mundial de Andebol. O jogo
particular no pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca, terminou com vitória por 30-25.
 
Portugal recebeu a Argentina, no último teste, antes da prova de fogo, que será a Qualificação para o
Play-Off do Mundial - Alemanha / Dinamarca 2019, com lugar na Póvoa de Varzim, entre os dias 12 e
14 de Janeiro.Diogo Branquinho, com 6 golos, foi o melhor marcador da partida, a par de Diego
Simonet, com o mesmo número de golos.
 
Paulo Pereira, Selecionador Nacional, considera-se satisfeito com a performance de Portugal e em
declarações ao site da Federação admitiu que há anda aspetos a melhorar.
 
"Temos que melhorar ainda alguns aspetos defensivos mas estou satisfeito de um maneira geral. Em
termos ofensivos temos que melhorar nossa eficácia de remate, que foi o que mais se destacou
também com a Roménia."
 
2018-01-10 07:59

Página 19


