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Gilberto Duarte entre as torres alemãs Pekeler e Wlencek. Da sua mão saíram quatro dos 26 golos de Portugal 

dal.,  metade, com o golo de vanta-
gem que levaria para o intervalo a sair 
da mão de Daymaro Salina, um dos 
melhores do conjunto luso. 

Na etapa complementar Portugal 
entrou algo receoso, permitindo à 
Alemanha ganhar algum ascenden-
te, travado o mais possível até ao cia - 
ro e fatal recuo de linhas. Com  três mi-
nutos para jogar ainda houve laivo de 
esperança quando Quintana defendeu 
livre direto e o resultado assinalava 25-
-26, mas foram os alemães a ampliar 
o marcador frente a uma seleção por-
tuguesa já a demonstrar notórias que-
bras físicas e desconcentrações. 

QUALIF. EUROPEU 2018 
4 5 Jornada-) Grupo 5 

Suíça - Eslovérila 
PORTUGAL - Alemanha 

 

20-33 
24-29 

1%1 E0 G 13  
1 ALEMANHA 5 5 O O 141-128 10 
2  Esloyénia 5 2 1 2 134-130 5 
3  PORTUGAL_ ._  5 2  1 2 130-137 5 
4 iça ...._...._...-...._5.....  O O 5 116-142 0 

6.'.1omada,1701.- Ate- 
manha-Suia 

Weber (4 
Rune Dahmke 
Nkias Piedowsid (1) 
iam& Kohlbacher (1)  
Nikolal Link 

Alfredo Quintana GR 
Pedro Portela (4) 
Gilberto Duarte (4) 
Miguel Marfins  
Jorge Siva (2) 
Fábio Antunes (4) 
Daymaro S.3111.314) 
Hugo Figueira (GRF 
Carlos Martins 1 
Diogo Branqtdnho 
Pedro Marques 2) 
Rui Silva 
Tiago Rocha 
Nuno Pereira 
Ricardo Pesqueira  
Fábio Magalhdg (3) 

PAULO IDGÉ 

Álutrraos 
Siave Nikolov e Gjorgji Nachevsk I, da Macedónia 

equipas iam respondendo com go-
los nas duas balizas, sem deixar que 
o adversário se distanciasse no mar-
cador. O melhor período da Seleção 
Nacional surgiria nos minutos finais 

;•.;,r)yop 

mais desporto 

ANDEBOL QUALIFICAÇÃO EUROPEU 2018 

`Mata-mata' na Eslovénia 
Jogo de sábado decisivo para o futuro de Portugal, após desaire em 

Gondomar e êxito esloveno na Suíça  o  Campeões europeus sem vida fácil 
• 

ANDEBOL,:QUALIF.Etlito 2018% JORJGR. 
Pavilhão Multiusos, em Gondomar 

PORTUGAL  •   ALEMANHA  

29 

O
Pavilhão Multiusos de 
Gondomar encheu-se i 
para receber um grande 
jogo de andebol entre 
Portugal e Alemanha, a 

contar para a 5.,  e penúltima jorna-
da de qualificação para o Campeo-
nato da Europa de seniores mascu-
linos, a disputar na Croácia em 2018. 
Partida em que o conjunto de Paulo 
Pereira deu enorme luta aos atuais 
campeões europeus, ainda assim in-
suficiente para bater o líder do gru-
po 5, adiando a decisão para o últi-
mo jogo, a realizar sábado, na 
Eslovénia, seleção que, por também 
ontem se ter imposto à Suíça (33-20), 
ultrapassou Portugal no 2.° lugar. 

Em Gondomar os da casa entra-
ram na partida sem complexos e a jo-
gar em velocidade, criando visíveis 
dificuldades ao adversário, que co-
metia inúmeros erros a nível defen-
sivo, prontamente aproveitados. O 
equilíbrio era a face mais visível de 
um jogo emocionante e em que as 

Por 

RICARDO ANDRADE 

AO 
OiTERVALO 

SWlo Heinevetter GR 
Lhve Gensheimer (6) 
Patrick Wlencek 
Fabian Wiede (4) 
Hendrik Pekeler 
Patrick Groetzkl (5) 
Jullus Kuhn (6) 
Andreas Wolff 
Johanes Sellin 
Tkn Kneule (2) 
Kal Hdfner 

HELENA VALENTE/ASE 

Equipa de Paulo Pereira deu enorme luta 

TUDO PARA GANHAR 

Grande partida de andebol, num 
pavilhão que teve público fantástico e 
demonstrou o gosto pela modalidade. 
Enfrentámos o campeão europeu, mas 

• tentámos fazer o nosso jogo. Vamos 
fazer tudo para ganhar, na Eslovénia 
para estarmos na Croácia 

RUI SILVA 
Jogador de portuga' 

Têm a alavra  

EXCECIONAL 

Estou muito contente com o 
esforço deste grupo e a luta que deu a 
adversário poderoso. Estamos num 
grupo multo difícil e temos feito traba-
lho excepcional. Perdemos este jogo 
nos pormenores, a equipa decresceu 
fisicamente e isso reflectiu-se no jogo 

PAULO JORGE PEREIRA 
selecionador de Portugal 
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Política
PS quer que câmara apoie participação
do ABC na Challenge Cup
O Partido Socialista (PS) de Braga lamentou ontem “que o ABC de Bra-
ga se veja impossibilitado de participar na próxima edição da Challen-
ge Cup por falta de apoio dos organismos oficiais, entre eles, a Câmara
Municipal”.
Em comunicado, Miguel Corais, candidato dos socialistas à Câmara de
Braga revela “mágoa” por esta ausência do ABC, “cujo direito adquirido
desportivamente se vê travado pela indiferença de Ricardo Rio e da maio-
ria”. O PS - destaca Miguel Corais - não percebe como pode a actual maio-
ria justificar a falta de apoio ao ABC, “depois de ter investido mais de meio
milhão de euros numa ‘especial’ do Rally de Portugal”.

§desporto
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Portugal perde 
com Alemanha 
em andebol

111  A seleção portu-
guesa de andebol perdeu 
ontem na receção à Alema-
nha, por 29-26, em Gon-
domar. No quinto jogo do 
Grupo 5 de qualificação, a 
formação lusa vencia por 
16-15 ao intervalo, mas foi 
derrotada pela já apura-
da seleção alemã, campeã 
europeia, que assegurou o 
triunfo na “poule”, ao so-
mar 10 pontos, mais cinco 
do que Portugal e do que a 
Eslovénia, que hoje foi ven-
cer à Suíça, por 33-20.

Portugal vai defrontar a 
Eslovénia, no sábado, em 
Koper, decidindo, no der-
radeiro encontro da fase 
de qualificação, a segunda 
seleção apurada para a fase 
final do Campeonato da 
Europa de 2018, a disputar 
na Croácia.
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Campo de futebol de praia inaugurado nos Pousos
O campo de futebol de praia, nos Pousos, será inaugurado hoje de forma oficial, pelas
10h00, num dia que contará ainda com uma demonstração de andebol, voleibol e 'ulti-
mate frisbee' de praia, na parte da manhã. À tarde, a partir das 15h00, realiza-se um tor-
neio de futebol de praia, com a participação do GRAP, Vit. Setúbal e Sótão.
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Andebol verde-rubro 
despede-se da época 
O andebol do Marítimo despede- 
se entre quinta-feira e sábado da 
longa época de 2016/2017 que 
realizou no Campeonato Nacio- 
nal da II Divisão, zona norte. 

Afastado da luta pelo subida de 
divisão após o final da primeira 
fase do campeonato, os verde-ru- 
bros, há muito com a manutenção 
garantida no escalão secundário, 
têm pela frente um jogo em casa e 
outro fora de portas neste final de 
temporada. 

Assim sendo o conjunto co- 
mandado por Paulo Vieira recebe 
esta tarde, pelas 15 horas, no pavi- 
lhão maritimista, a visita do FC  

Porto B, líder do grupo B, com 
mais oito pontos que os insulares 
que estão na segunda posição. 

Já no sábado na 14.a e derradei- 
ra jornada da prova a equipa ma- 
deirense desloca-se ao reduto do 
Fermentões para defrontar a 
equipa local, numa partida que 
está a agendada para as 21 horas, 
horário escolhido pela Federação 
de Andebol de Portugal para toda 
a jornada do campeonato. 

De referir que ao longo do cam- 
peonato o Marítimo realizou um 
total de 32 jogos, 18 na primeira 
fase da prova e 14 nesta segunda 
fase. 
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Madeira Andebol SAD está de regresso às competições europeias. FOTO ARQUIVO 

Carlos Pereira garante 
`Europa' ao Madeira SAD 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Está decidido! O Madeira Andebol 
SAD vai participar na próxima tem- 
porada na Taça Challenge de ande- 
bol masculino. 

Quem o garante é o presidente do 
projecto do andebol da SAD madei- 
rense, Carlos Pereira. Depois do 
quarto lugar no campeonato nacio- 
nal da I Divisão, o Madeira Andebol 
SAD conquistou pelo segundo ano 
consecutivo um lugar nas provas 
europeias que, relembre-se, na épo- 
ca passada acabou por não ter sido 
concretizado por razões financei- 
ras. 

Para 2017/2018 está, pois, ultra- 
passado o principal obstáculo, leia- 
se o financeiro, com o líder dos ma- 
deirenses a garantir mais esta porta 
competitiva e de visibilidade aos co- 
mandados do técnico Paulo Fidalgo. 

O presidente da sociedade do an- 
debol masculino teve um papel pre- 
ponderante em todo este processo, 
numa clara demonstração da im- 

PRESIDENTE DA SAD 
ASSEGURA PRESENÇA 
DA EQUIPA NA TAÇA 
CHALLENGE NA 
ÉPOCA 2017/2018 

portância que assume a participa- 
ção na Taça Challenge, desde logo 
para a SAD mas também para o an- 
debol e desporto regional. Carlos 
Pereira ao DIÁRIO salienta a im- 
portância desta decisão. 

"Não ficaria bem com a minha 
consciência enquanto dirigente 
do Madeira SAD se não conse- 
guíssemos as condições necessá- 
rias para que a equipa estivesse 
numa prova europeia. Por todo o 
trabalho que o plantel realizou 
nestes últimos dois anos, pela 
qualidade e empenho da equipa 
técnica que tudo fizeram para dar 
à equipa uma maior visibilidade e 
qualidade, seria injusto para todos  

ficar de novo pelo caminho". 
Uma solução para já encontrada 

dentro da estrutura. "Independen- 
temente do que vier a ser decidido, 
o Marítimo enquanto parceiro des- 
te projecto, garantirá todas as con- 
dições para que o Madeira SAD es- 
teja presente nesta competição. Re- 
lembro que do ponto de vista das 
entidades oficiais nada está previsto 
em termos de apoios, pelo menos 
até hoje isso não é uma realidade e 
espero que haja bom senso para que 
seja revisto esta e outras matérias, 
mas reafirmo como dirigente não fi- 
caria bem comigo próprio em não 
garantir ao Madeira SAD as condi- 
ções para representar o andebol 
madeirense numa prova com esta 
visibilidade. É importante para o 
andebol, para os jogadores, para a 
Região, todos ficamos a ganhar com 
este investimento. O Madeira SAD 
tem sido uma aposta muito válida, 
apresenta uma grande estabilidade, 
tem apresentado resultados des- 
portivos por isso vamos investir e 
dar este passo em frente", concluiu. 

Paulo Fidalgo não sai 
Paulo Fidalgo vai continuar no 
Madeira Andebol SAD, cumprin-
do aliás o contrato de três anos 
que o liga ao projecto. No entanto 
o DIÁRIO sabe que o treinador 
da 'sociedade' recebeu de um clu-
be grande de Portugal um ali-
ciante convite mas que esbarrou 
na vontade do presidente do Ma-
deira SAD, um particular admira-
dor do trabalho do técnico. 
"É verdade o nosso treinador re-
cebeu recentemente uma pro- 

posta formal de um grande de 
Portugal. Foi muito difícil man-
ter o Paulo tendo em conta o que 
estava em cima da mesa, muito 
mais do que questões financeiras 
e só tenho a registar a sua postu-
ra nesta questão. Muito daquilo 
que nos últimos dois anos foi 
conseguido deve-se ao seu traba-
lho à sua dedicação e qualidade. 
O Paulo sabe que admiro muito 
as suas competências. Aliás dei-
xe-me lhe dizer, uma das razões  

TREINADOR 

que me levaram a resolver a 
questão da prova europeia tem a 
ver também com o mérito, sobre-
tudo do Paulo Fidalgo e da sua 
equipa técnica que tudo tem feito 
pelo andebol da Região. Seria in-
glório não lhe dar esta possibili-
dade de estar numa prova euro-
peia". 
Carlos Pereira depois de 'assegu-
rar' a continuidade de Daniel Ra-
mos agora recusa libertar Paulo 
Fidalgo. 
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Selecção da Madeira, 
conquista, bronze nacional 
A selecção da Madeira de andebol 
conquistou no passado fim-de-se- 
mana, em Leiria, a medalha de 
bronze, no Torneio nacional de se- 
lecções em iniciados masculinos. 

Depois de garantir o acesso a 
esta fase final com sucesso, os jo- 
vens madeirenses viriam apenas a 
perder dois dos quatro encontros 
realizados. Na primeira fase, fase 
de grupos, o conjunto insular co- 
meçou por perder diante da forma- 
ção do Porto por 33-37, para depois  

fechar o grupo 1 com uma vitória 
clara diante do Algarve por 35-20, 
conseguindo assim o apuramento 
para as meias-finais no segundo 
posto. Na luta pelo acesso à final os 
madeirenses mediram forças com 
Braga, acabando por perder por 31- 
25. Na atribuição do terceiro e 
quarto lugares e defrontando, uma 
vez mais o Porto, a Madeira 'vin- 
gou' a derrota na fase de grupos 
vencendo por 38-36, alcançado as- 
sim o bronze. 

Madeira esteve em bom plano na fase final. FOTO AAM 
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Festa final do andebol de iniciação 
com centenas de jovens em Lamego
BALANÇO Na sequência de
uma parceria entre a Associa-
ção de Andebol de Viseu, Câ-
mara Municipal de Lamego e
Andebol Clube de Lamego, de-
correu no passado sábado a
festa final do andebol de ini-
ciação (bambis e minis), de-
signada de andebol de relva.

A realização da 'festand' des-
tinado aos mais jovens decor-
reu no Estádio Municipal dos
Remédios da capital do Douro
Sul. Ali foram 'instalados' oito
campos de mini-andebol e du-
rante duas horas e meia foram
realizados 80 jogos. Na festa
participaram 12 dos 17 clubes
filiados na Associação de An-
debol de Viseu, movimen-
tando cerca de duas centenas
e meia de participantes, aos
quais acresce toda a estrutura
directiva dos respectivos clu-
bes.

É de destacar a presença de
muitos pais e familiares que
ajudaram a dar outro colorido

à festa, permitindo que crian-
ças dos 6 aos 10 anos se di-
vertissem e fizessem novos
amigos. Os jovens  “brinca-
ram” ao andebol e ficaram cer-
tamente com mais vontade de,
no futuro, continuarem a fazer
parte dos quadros dos seus
clubes, praticando a modali-
dade de uma forma mais in-
tensa e regular.

Ficou provado que é com
acções destas que se podem

incentivar os mais pequenos
à prática desportiva, garan-
tindo uma base sólida que
possa 'alimentar' as equipas
com mais e melhores atletas.

No final houve lembranças
para todos e ainda houve
tempo para juntar atletas, pais,
dirigentes e treinadores a exe-
cutar um vídeo de apoio à Se-
lecção Nacional, que jogou on-
tem, em Gondomar com a
Alemanha.

Académico de Viseu
entre os clubes presentes

Continuando o projecto de
consolidação do andebol no
clube, o Académico foi uma
das equipas presentes. Se-
gundo o coordenador do an-
debol academista, Rafael Ri-
beiro, foi uma oportunidade
aproveitada ao máximo para
levar os escalões de bambis e
minis. Ambos os escalões tive-
ram a oportunidade de realizar
seis jogos, num ambiente lú-
dico onde o resultado foi o me-
nos importante. 

Para Rafael Ribeiro “esta foi
a primeira experiência com-
petitiva de muitos dos atletas
que, num contexto diferente,
tiveram oportunidade de estar
em contacto com outras crian-
ças praticantes da modalidade
e de colocar em prática tudo o
que, ao longo do ano, foram
trabalhando sendo o balanço
positivo e a certeza de que o
futuro está assegurado”. |

Encontro decorreu no Estádio Municipal ds Remédios
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Andebol: luta pela manutenção

Arsenal na Boa Hora
O Arsenal da Devesa viaja hoje até ao Porto on-
de, a partir das 18h00 defronta o Boa Hora, em 
encontro da penúltima jornada da fase de ma-
nutenção no campeonato de andebol da primei-
ra divisão. Frente a um adversário instalado na 
segunda posição, e com o seu futuro resolvido, 
o Arsenal da Devesa procura somar pontos que 
lhe permitam, desde já, garantir a permanên-
cia ou, no mínimo, adiar a decisão para a últi-
ma jornada onde, domingo, recebe o Belenen-
ses, a partir das 18h00.
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Portugal 
derrotado (29-26) 
pela Alemanha 

A seleção portuguesa de 
andebol perdeu, ontem, 
com a Alemanha, por 29-
26, em Gondomar, na 
quinta jornada do grupo 5 
de qualificação para o Eu-
ropeu de 2018, na Croácia. 
As quinas precisam agora 
de vencer a Eslovénia, sá-
bado, para se apurarem. 

Página 10



A11

  Tiragem: 66504

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 55

  Cores: Cor

  Área: 9,01 x 2,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69990270 15-06-2017

AgeMla 
~MN- Lr ONIslo Nadonal (2! Fase) - Grupo 8 - Fafe-Ac Sào Mamede 081 Boa Hora-Arsenal Deve-
sas (18), 8elenenses-Sp. Mona (20 30). 
Allationta Meating Intamadonal d& Santo Antonio - As 17.30 floras, no Estádio  Universitário de Lisboa. 

-Jurtirxes 8 Ap Campedo ' Fase) - tient ica-Braga Académica-Sporttng, F. C Porto-Oeiras.lo-
gos às 11 horas 
%No Usboa Belém Open - A partir das 13 horas, jogos no Clube Internacional de Foot-Ba& em Lisboa. 
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A12O MIRANTE | AREPA foi a grande vencedora do Torneio de Andebol Jovem que
organizou
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2017

Meio: Mirante Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1f1605f2

 
As equipas do Porto Alto conseguiram vencer nos três escalões: infantis, iniciadas e juvenis
 
Edição de 14.06.2017 |
 
O X Torneio de Andebol Jovem Feminino da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA) aconteceu no
fim-de-semana de 10 e 11 de Junho. Estiveram três escalões em competição - infantis, iniciadas e
juvenis - num total de 18 jogos que decorreram nos pavilhões gimnodesportivos de Samora Correia e
da escola do Porto Alto. No final venceram as equipas da casa. O torneio contou com a participação de
cerca de 160 atletas e 30 oficiais entre treinadores e dirigentes.
 
No escalão de infantis femininos, a equipa da AREPA ficou em 1º lugar, a equipa do Clube Desportivo
da Escola Secundária Gil Eanes (CDE Gil Eanes) em 2º, o Juventude Desportiva do Lis (Juve Lis) em
3º e a AREPA B, em 4º lugar.
 
No escalão de iniciadas, a AREPA conseguiu mais uma vez o 1º lugar do pódio, seguida da equipa da
Casa do Povo de Valongo do Vouga em 2º, do Gil Eanes em 3º e da Associação 20 KM de Almeirim em
4º lugar.
 
Por fim, no escalão das juvenis, e para não variar, a AREPA conseguiu a 1ª posição, a Casa do Benfica
de Castelo Branco ficou com a 2º, o Aguada de Cima ficou em 3ª e a Associação Académica do
Espinho ficou na quarta posição.
 
O torneio realizou-se com o apoio da Câmara Municipal de Benavente, da Junta de Freguesia de
Samora Correia, do Agrupamento de Escolas de Samora Correia e ainda da Associação de Andebol de
Santarém, da Federação Portuguesa de Andebol e de entidades do comércio local.
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Portugal perde e adia 
para a Eslovénia ida 
ao próximo Europeu
A selecção portuguesa de 
andebol perdeu ontem, em 
Gondomar, na recepção à 
Alemanha, por 26-29 (estava 
a vencer 16-15 ao intervalo), 
e vai decidir, no sábado, na 
visita à Eslovénia, qual das duas 
selecções estará na fase final do 
Europeu de 2018, a disputar na 
Croácia.
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DESAIRE EM CASA ADIA 
Portugal tem de resolver 
questão do apuramento 
para o Europeu da 
Croácia na Eslovénia 

11 26 29  1111  
PORTUGAL ALEMANHA 

Paulo Pereira° °Christian Prokop 

FIBRA. Central Pedro Seabra dinamizou o ataque de Portugal 

Gr, Ixt ilXlxl 

A. QUINTANA° o O WOLI O O O 
M MARTINS O O II MUER O O 
G DUARTE 4 o 101105 KUHN 6 O 
JORGE SILVA 2 O FIM KNEULE 2 O 
FABIO ANTUNES 4 o 11 GENSHEIMER 6 O 
PEDRO PORTELA 4 O FABIEN WIEDE 4 O 

SALINA11  4 V P. WIENCEK O  2 

II FIGUEIRA° o O 5 HEINEVETTER°0 O 
PEDRO 5(ABRA O I 51EIN O O 
NONO GRILO O 1 KAI HAFNER O O 

IVIAGALHAES 3 O P GROET/KI 5 O 
IIAGO ROCHA O O P WEBER 4 O 
RUI SILVA O O R DHAMKE. O O 
D BRANQUINHO 2 O N PIECZKOWSKI 1 1 

MARTINS 1 O I KOHLBACHER 1 O 
R PESQUEIRA O O N LINK O O 

AO INTERVALO: 16 15 

LOCAL: Pavilhão Mulluisos de Gondomar 

ARBITROS:Slave Nikolov 
e Giouip Na< hevski (MAC) 

TIAGO RIBEIRO 

Portugal complicou as contas 
do apuramento paraoCarnpeona -
to cla Europa do próximo ano, na 
Croácia, com a derrota diante da 
Alemanha (26-29), em Gondo - 
mar. A equipa de Paulo Pereira até 
podia ter carimbado ontem o pas-
saporte para a fase final do torneio, 
m ZIS não passou no teste frente aos 
germânicos e a vitória (33-20) da 
Eslovénia na Suíça, no outro jogo 
do Grupo 5, acabou também por 
não ser favorável. Portugal soma 
Os mesmos cinco pontos que os es - 
lovenos, mas está obrigado a ven-
cer o próximo jogo, precisamente 
na visita à Eslovénia, ouentão em - 
patar por mais de 26 golos, face à 
igualdade registada em Lisboa, na 
primeira volta. 

Relativamente ao jogo, até foi a 
Alemanha que começou ligeira-
mente por cima da partida e che-
gou a teruma vantagem de quatro 
golos, fruto da eficácia ofensiva de 
Kuhn e Gensheimer, que rara-
mente vacilaram em frente à bali 

SELEÇÃO DAS QUINAS FOI PARA 
O INTERVALO NA FRENTE, MAS 
O DESGASTE FÍSICO FEZ 
A DIFERENÇA NA RETA FINAL 

za das quinas. Na segunda metade 
da P parte, a Seleção portuguesa 
cresceu e conseguiu equilibrar. 
Sob forte apoio de um recinto lo-
tado, a formação orientada por 
Paulo Pereira ganhou outra capa -
cidade na hora de finalizar mas, 
depois de ter estado na frente, 
perdeu a vantagem. Todavia, Sa-
lina recuperou -a mesmo em cima  

do apito para o intervalo (16-15). 
Após o descanso, a Seleção Na-

cional surgiu com uma postura 
ambiciosa, em busca de dilatar a 
vantagem, mas a Alemanha nun-
ca se deixou cair. Respondeu sem - 
pre a cada golo de Portugal e con -
seguiu distanciar-se ligeiramente 
na reta final do encontro, aprovei 
tando o desgaste da equipa lusa. 
Apesar de já terem a qualificação 
garantida, os germânicos aposta - 
vam tudo na vitória do grupo e 
acabaram por não ceder até ao fi 
nal do encontro, colocando Por-
tugal numa situação bem mais 
desconfortável. o 

PORTUGAL 26-29 ALEMANHA 

SUIÇA 20-33 ESLOVÉNIA 

CLASSIFICAÇÃO 
P.IVED GMGS 

02 ALEMANHA 10 5 5 O O 144-115 

ESLOVÉNIA 5 5 2 1 2 134-130 

09  PORTUGAL 5 5 2 1 2 130-137 

09  SUIÇA O 5 O O 5 116-142 

Ultima jornada: ET e 18* de junho 

ESLOVÉNIA-PORTUGAL; ALEMANHA-SUIÇA' 

Paulo Pereira Pereira 
promete luta 
na última jornada 
Apesar do desaire frente à Ale-
manha, que complicou as con-
tas do apuramento, o treinador 
da Seleção Nacional, Paulo Pe-
reira, mantém os níveis de con-
fiança. "Vamos manter a mes-
ma linha e continuar até ao fim. 
Sabemos que vamos defrontar 
a equipa medalhada com o 
bronze no último Mundial, que 
tem jogadores de altíssimo ní-
vel, mas queremos ganhar com 
tudo", reconheceu o técnico, la-
mentando o resultado menos 
positivo com os alemães: "Di-
gnificámos o país enormemen-
te e houve um apoio à Seleção 
Nacional nunca antes visto. 
Houve uma quebra física na 
parte final, porque tivemos de 
aguentar com tudo. Depois a di-
ferença está também nos pe-
quenos pormenores, porque, 
por vezes, nem sabemos muito 
bem porque uma bola entrou ou 
não entrou." 
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ANDEBOL Gonçalo Ribeiro, 
jogador do Benfica que na Ultima 
época esteve emprestado ao 
Belenenses, assinou com os 
franceses do Pontault (Prol). 
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