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Final inédita 
em femininos 

Campeãs do Madeira SAD de-
frontam Colégio de Gaia na dis-
cussão pelo título nacional 

As duas primeiras equipas da 1." fase da I 
Divisão feminina estão na final: a campeã 
Madeira SAD despachou o SIR/CJB por 29-
-18 no jogo, enquanto o Colégio de Gaia 
afastou o Alavarium (23-20). Uma final 
inédita desde que o play-offfoi criado em 
2012/13. Num fim de semana sem recurso 
a jogo, para os 5.>/6' lugares jogarão Sp. 
Madeira e Maiastars e para os 7.`78.' CALE 
e Juve Lis, á melhor de 3 jogos, tal como os 

/4.' entre aveirenses e leirienses. H. C.  
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Sporting joga em Cluj-Napoca 
4  ia é conhecida a cidade onde a 
equipa lusa vai discutir a segun-
da mão da final da Challenge 

A cidade de Cluj-Napoca será 
palco da entrega da Taça Challen-
ge deste ano no próximo dia 27, 
troféu que o Sporting ambiciona 
voltar a conquistar e juntar ao 
de 2010. 

A equipa romena do Potaissa 
Turda -- impedida pela Federa-
ção Europeia de utilizar o seu re-
cinto após queixa dos islandeses 
do Valur na sequência de inci-
dentes na 2.a mão das meias-fi-
nais da prova — já definiu onde  

jogará como anfitriã e escolheu 
Cluj -Napoca, a pouco mais de 30 
km de Turda, distância que não 
afastará o seu público, mas onde 
a segurança será bem maior do 
que no anterior jogo entre rome-
nos e islandeses! Acrescente-se 
que o Sporting jogará às 17 horas 
locais (15h em Portugal conti-
nental). 

Antes, os leões recebem o Potais-
sa Turda no próximo dia 21(17 h), no 
pavilhão do Ginásio do Sul, para a 1.' 
mão da Challenge, na qual ambi-
ciona construir diferença de golos 
significativa para não sofrer dissabo- 
res na Roménia. HUGO COSTA 
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ANDEBOL QUALIFICAÇÃO EURO CROÁCIA-2018 

«São Heróis do Mar» 
Após dupla vitória sobre a Suíça, segue-se a Alemanha, campeã da 

Europa o Selecionador Paulo Jorge Pereira enalteceu a sua equipa 

“Espero que todos nos ajudem, porque queremos muito conseguir esse feito lqualificaçãol», afirmou Paulo Jorge Pereira 

por 

JORGE ANJINHO 

A
partir de agora só es-
tamos a pensar em 
ganhar à Alenta 
nha.». É grande a 
crença de Paulo Jor- 

ge Pereira em qualificar a Seleção 
Nacional de seniores masculinos 
para a fase final do Europeu de 
2018, na Croácia. 

O selecionador nacional refere-se 
ao duelo com os germánicos, cam-
peões da Europa, a 14 de junho, em 
Gondoinar. Uma partida encarada 
com a ambição reforçada pela re-
cente dupla vitória sobre a Suíça, 
que permitiu a Portugal isolar -se no 
2." lugar do Grupo 5 de qualifica-
ção. Apuram-se os dois primeiros  

de cada grupo para a fase final, além 
do melhor terceiro de todas as pou-
les. «Embora me possam chamar 
um pouco de louco, o facto é que 
até agora aquilo que temos feito 
tem sido um pouco do que foi 
previsto antes de começarmos a 
trabalhar com este grupo. As coi-
sas estão a acontecer e até po-
díamos ter ganho o jogo com a 
Eslovénia [26-26, na Luz]», acres-
centou. Será o último obstáculo 
que a Seleção terá de ultrapassar 
três dias depois, a 17, na desloca-
ção à Eslovénia. «Qualificarmo- 

nos num grupo que tem a Ale-
manha, campeã da Europa em 
título, e a Eslovénia, bronze no 
último Mundial, é algo impor-
tante. Por isso, espero que todos 
nos ajudem, porque queremos  

muito conseguir esse feito. Vai 
ser muito difícil, mas e possível», 

reforça. 
«Tenho dito que estamos a do-

brar o Gabo das Tormentas: já pas-
samos Angola e agora estamos na 
zona da Namíbia, quase a chegar lá. 
Posso dizer, com todo o mérito, 
que esta equipa pode ser chama-
da de Heróis do Mar, porque o que 
nos estão a pedir é quase igual ao 
que os nossos antepassados fize-
ram», enalteceu. 

O selecionador deixa aviso à 
Alemanha: «Queremos sair do es-
tigma do eu não Consigo, eunãopos - 
so, porque no desporto, em Portu-
gal, competimos contra os mais 
fortes e vencemos alguns jogos. 
Afirmo sem problemas que quere -
mos ganhar à Alemanha!». 
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ALAVARIUM                                  25

Treinador: João Alves.
Tiago Pereira e Guilherme Silva; Miguel
Silva, Giovanni D’Arienzo, José Silvares,
Pedro Mostardinha (1), João Gonçalves
(6), Yannick Lopes, Sandro Gomes (4),
João Cabral, Pedro Freitas (6), Gonçalo
Oliveira (4), Nuno Coelho, Paulo Nunes,
Leonardo Costa (3) e Renato Areias (1).

FEIRENSE                                         23

Treinador: Domingos Nunes.
Marcelo Cunha e Luís Lourenço; Tiago
Leite, Nuno Reis (5), Fábio Cardoso (9),
Miguel Costa (7), Pedro Capitão, An-
tónio Oliveira, Miguel Borges, Ivo Fer-
reira, Rafael Guedes, João Cardoso e
Pedro Machado (2).

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Árbitros: Roger Gomes e Rui Castro.
Ao intervalo: 16-11.

Luís Malheiro

EQUILÍBRIO O Alavarium -
Andebol Clube de Aveiro rece-
beu, no sábado, em jogo rela-
tivo à 10.ª jornada da Fase Final
do Campeonato Nacional da
3.ª Divisão, o Feirense. Um
“derby” regional muito impor-
tante para os aveirenses, que
precisavam de vencer para não
ficarem para trás na corrida
aos lugares que dão acesso à
subida de divisão.

O encontro iniciou-se numa
toada de equilíbrio, com am-
bas as equipas a equivalerem-
se. Mas com o decorrer do
tempo, o Alavarium foi-se su-
periorizando ao seu adversário
e conseguiu ganhar uma van-
tagem no marcador. Com o au-

mentar da sua eficiência, a sua
superioridade foi-se traduzin -
do no marcador e o intervalo
chegou com os aveirenses a
vencer por cinco golos.

O tempo complementar de-
correu de forma completa-
mente diferente, com o con-
junto de Santa Maria da Feira
a melhorar a sua capacidade
defensiva e a criar muitas difi-
culdades ao ataque do Alava-
rium. Assim, os visitantes fo-
ram recuperando no marcador
e, a cerca de dez minutos do fi-
nal da partida, passam para a
frente. Os aveirenses reagiram
e, nos últimos minutos, volta-
ram a dominar os aconteci-
mentos e acabaram por triun-
far por dois golos.

Com a dupla de arbitragem
a realizar um trabalho irregular,
assistiu-se a um bom jogo de
andebol, entre duas equipas jo-
vens que se entregaram ao
jogo de corpo e alma e que lu-
taram até ao fim pelo melhor
resultado. No final, os aveiren-
ses foram mais eficazes e aca-
baram por obter uma saborosa
vitória.

Com este resultado, o Alava-
rium reentrou nos lugares que
dão acesso à subida de divisão,
numa competição muito equi-
librada e com muitos resulta-
dos surpreendentes. No pró-
ximo sábado, a equipa avei-
rense desloca-se ao Porto para
defrontar Académico local em
mais um importante jogo desta
Fase Final. |

Alavarium vence
“derby” e continua
na luta pela subida

Andebol
3.ª Divisão Nacional

ARQUIVO

Pedro Freitas foi um dos mais efectivos do Alavarium
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SÃO BERNARDO                        30

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; João Esteves (2), Hélder
Carlos (3), Augusto Pereira (3), Tiago
Gonçalves (4), Diogo Tabuada (4) e Le-
andro Rodrigues (2) - sete inicial - Filipe
Silva, Diogo Batalha, Jorge Justino (6),
Nuno Ferreira, Fábio Basto, João
Oliveira (2), João Massa, João Vilar (2) e
Albano Lopes (1).

CAMÕES                                           31

Treinador: António Ermida 
Denis Tiselita (1); Rui Pinto (1), David
Piedade (4), João Oliveira (7), João
Costa (1), Pedro Martins (3) e Ricardo
Queirós (4) - sete inicial - Francisco
Guimarães, Mário Fonseca, Tiago Fon-
seca, André Bravo, João Moreira (5),
Pedro Ferreira (5) e Miguel Reinaldo.

Pavilhão Gimnodesportivo de São
Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: Daniel Freitas e César Car-
valho (A.A. Braga).
Oficiais de mesa: José Santos e Carlos
Rebelo (Aveiro).
Ao intervalo: 15-20.

Avelino Conceição

A sétima jornada da Fase Final
do campeonato colocou frente-
a-frente o líder e o último clas-
sificado, o que, à partida, dei-
xava os dados lançados para
mais uma vitória da equipa
orientada por Ulisses Pereira,
que persegue o objectivo da su-
bida ao escalão máximo da mo-
dalidade. Contudo, acabou por
acontecer o que muitos certa-
mente não esperariam, já que a
equipa aveirense foi derrotada
pela primeira vez nesta fase,
num jogo em que não esteve
tão bem no aspecto ofensivo
como é habitual, sendo tam-
bém notórias algumas falhas
técnicas que foram bem apro-
veitadas pelos lisboetas.

Com uma exibição algo inca-

racterística na primeira parte, o
São Bernardo nunca conseguiu
estar na frente do marcador,
dian te de um adversário a
quem venceu na primeira volta
(36-31), mas que nesta partida
mostrou grande eficácia na fi-
nalização, chegando mesmo a
ter seis golos de vantagem, a
maior em toda a partida. Dese-
nhava-se assim um cenário de
dificuldades para a equipa da
casa, que parecia mostrar al-
gum cansaço. E mesmo muito
apoiada pelo seu público, o me-
lhor que conseguiu foi reduzir
para cinco golos a desvantagem
no marcador ao intervalo.

Mas a reacção do São Ber-
nardo após o descanso foi for-
tíssima, como comprova o par-
cial de 5-0 que lhe permitiu che-
gar à igualdade (20-20). Ficava
a sensação de que a equipa de
Aveiro se havia “soltado” do ner-
vosismo inicial e que iria partir
para a tão desejada vitória. E
passou mesmo pela primeira

vez para a frente do marcador
(23-22), fruto de uma melhor
eficácia de remate, diante do
guardião Denis Tiselita, que foi
um dos grandes entraves prin-
cipalmente na primeira parte.

Sempre na discussão do jogo,
a equipa da capital acabaria por
ser mais feliz, uma vez que, após
uma igualdade a 30 golos, ga-
rantiu a vitória já dentro do úl-
timo minuto de jogo. O desa-
lento dos locais foi ainda maior
quando a 11 segundos do final,
Leandro Rodrigues, tantas ve-
zes o obreiro de grandes e im-
portantes golos, viu o guardião
visitante negar-lhe a igualdade.
O São Bernardo acabou mes -
mo por perder um jogo em que,
na primeira parte, esteve longe
daquilo que pode e sabe fazer,
perante um adversário que
com este triunfo ainda pode so-
nhar num campeonato que
está ao rubro.

Numa partida de grandes
emoções, com nota positiva a

dupla de arbitragem de Braga,
destaque para a eficácia do pe-
queno grande jogador, Jorge
Justino, que foi o melhor mar-
cador da equipa com seis golos,
depois de, na última sexta-feira,
se ter sagrado campeão nacio-
nal universitário, ao serviço da
Faculdade de Desporto da Uni-
versidade do Porto, depois de
vencer, na final, a equipa da As-
sociação Académica da Univer-
sidade de Aveiro, por 28-22.

O São Bernardo perdeu, as-
sim, uma excelente oportuni-
dade de colocar um pé na I Di-
visão Nacional e, quando ficam
a faltar três jornadas para dis-
putar, enfrenta agora jogos de
grau de dificuldade acrescido -
Santo Tirso (fora), V. Setúbal (ca -
sa) e Sanjoanense (fora). Os
aveirenses têm, contudo, a van-
tagem de ainda serem líderes
isolados, com mais três pontos
do que o Xico Andebol, V. Setú-
bal e Sanjoanense, todos com
14 pontos. |

Derrota surpreendente
diante do último
Desaire São Bernardo perdeu, frente ao Camões, uma excelente oportunidade
de ficar mais perto da subida. Seguem-se três jogos de elevada dificuldade

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Tiago Gonçalves prepara-se para visar a baliza do Camões, o que fez por quatro vezes

PAULO RAMOS
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A equipa de andebol da Acadé-
mica venceu o CP Natação, lí-
der da 2.ª fase da Zona Norte
do Nacional da 3.ª Divisão, por
27-24. O conjunto escolar fez
uma das melhores exibições da
época, muito segura e demons-
trando uma garra extraordiná-
ria, jogando ao melhor nível
contra uma equipa que vinha
mostrando uma boa consistên-
cia ao longo do campeonato.
No ataque, foi possível obser-

var um jogo eficaz e dinâmico,
tendo-se destacado o atual
quarto melhor marcador do
campeonato, Diogo Carvalho,
com 11 remates certeiros, se-
guido de Alexandre Cruz e Ar-
tur Duarte com seis e quatro
golos, respectivamente.

Os infantis perderam no ter-
reno do S. Bernardo por 42-18
sendo que os juvenis foram
derrotados no terreno do
Monte por 37-6, resultado que
foi mais volumoso por apenas
terem tido de jogar com menos
um jogador que o adversário. |

Académica surpreendeu
líder da 3.ª Divisão

Infantis perderam por 42-18 no terreno do S. Bernardo

Andebol
Provas nacionais

DR
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Jorge Rito orienta os juniores do ABC desde a temporada passada 

ANOS 

Jorge Rito, 
natural de 
Marrazes, 
freguesia 
cie Leiria, 
tem 54 
anos, 
levando já 
26 em Braga 
-27 no 
Minho, 
contando 
com uma 
época no AC 
Fafe. 
Estudou 
Educação 
Fisica na 
União 
Soviética 

ANDEBOL Coordenador dos escalões de formação do ABC prepara-se 
para suceder a Carlos Resende, que está de saída para o Benfica 

RITO VOLTA AO TOPO 
Jorge Rito, que passou z6 
dos últimos 31anos no 
ABC, deverá manter-se no 
pavilhão Flávio Sá Leite, 
mas regressando à condi-
ção de técnico principal da 
equipa sénior, deixando o 
comando dos juniores 

Rui oumeaaAas 
iials Confirmando-se a saída 
de Carlos Resende, ao que 
tudo indica para o Benfica, Jor-
ge Rito deverá voltara coman-
do técnico dos seniores do 
ABC, estando nesta altura a 
cumprir a segunda temporada 
como coordenador dos esca-
iões jovens e a treinar os junio-
res dos academistas. 

Jorge Rito chegou ao ABC em 
1986/87, para trabalhar na for-
mação, função em quese man-
teve na temporada seguinte, 
saltando, em 1988/89, para os 
seniores, comoadjuntodobúl-
garo Pavel Djenev. Acompa-
nhou depois o ucraniano 
Aleksander Donner durante 
13 anos,para, em 2003/04, ter 
a primeira experiência como 
técnico principal, no AC Fafe, 
regressando ao Flávio Sá Leite 
na época seguinte. Após mais 
sete anos, desta vez comoprin-
cipal responsável pelos senio-
res, Jorge Rito transferiu-se 
para o Benfica, onde se mante-
ve entre 2011/12 e 2013/14. 
Tendo ficado uma época para-
do, Rito regressou ao ABC na 
temporada passada, para a for-
mação, estando agora tudo 
conjugado para voltara treinar 
ao mais alto nível. 

Do ABC ninguém confirma 
a mudança, o que se justifica 
com a pretensão de salvaguar-
dar a equipa que, se já não tem 
hipóteses de renovar o título 
de campeã nacional, almeja 
ainda conquistar aTaça de Por-
tugal, estando a final-four 
marcada para 3 e 4 de junho, 
em Fafe, e sendo a meia final 
com o FC Porto. No entanto, 
O JOGO sabe que a saída de 
Carlos Resende carece apenas 
de confirmação oficial e que 
será Rito a suceder-lhe -inver- 

tem-se agora as posições, uma 
vez que em 2011/12 fora Re-
sende a render Rito, de saída 
para os encarnados-, estando 
já a ser preparada a reformula-
ção de um plantei que, prevê-
se, irá sofrer muitas baixas. 
Nuno Grilo já saiu para França 
(Créteil), José Costa vai tam-
bém para França (Nancy), Pe-
dro Spinola para a Suíça (Bern 
Muri) e Pedro Seabra e Carlos 
Martins deverão acompanhar 
Resende na mudança para a 
Luz. 

24 títulos no ABC e um no Benfica 
O palmarés de Jorge Rito é muito rico, tendo 2s títulos, 
24 conquistados no ABC e um no Benfica. Em Braga 
ganhou oito campeonatos como técnico adjunto e dois 
como principal, nove Taças de Portugal (sete mais duas) 
e cinco Supertaças como adjunto, sempre de Aleksander 
Donner. O mesmo troféu venceu no Benfica, em 
2012/13. Foi à final da Liga dos Campeões em 1993/94, 
como adjunto de Donner, e à da Taça Challenge em 
2004/05, como técnico principal - era o antigo guarda-
redes António Figueiredo o adjunto de Jorge Rito. 
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ANDEBOL 

NAGOAUU.111.). VISÃO 
FA16R111¡. 
GRUPOA - 
Siollernerdo-denlits 3041 
Sar‘oaninipe-VItárhilalibei 2823 
Xlco Andebol-Santo/1180 31-27 

V E D M-5 P 
1.°53o8ernardo 7 4 2 1 201425 17 
2.°XicoAndeticd 7 3 1 3 201-192 14 

7 2 3 2 179-176 14 1°Sanjoanense 
4.°V1tórlaSebibal 7 3 1 3 176-186 14 
5.5antofirso 7 2 2 3 183-187 13 
6.°CaM8eS 7 2 1 4 188-202 12 

0110i3.08 • zoo« 71J4M4ii 
ilodlcus-F-C Gaia 2546 
Sio Paio Oteiros-Boavista 24-34 

VEDM-5 P 
1.°FCGaia. 7 5 0 2190-175 38 
2.°FCPorto'B' 6 5 O 1 211.15938 
3.°Mantimo 7 3 O 4 185-187 33 
4.°Fermentães 6 3 O 3 161.159 30 
5.° 53o PaioOkfiros 7 2 1 4 178-193 30 
6.°Boavsta 7 4 O 3 191.20029 
7.°Gonclomar 6 3 O 3 164.165 25 
8.° Modicus 8 1 1 6208.25023 

GRUPOS-201142 7.~ 
Estan8183#81~ 38-31 
kr.,~111/8 26-25 
Shenii18411bkarbense 31-27 
Beemeanbe-ACDAMmA4 30-26 

VEDM-5 P 
1.°Aibicastrense 7 5 O 2 212-193 40 
2.° %mana 7 6 1 0209-181 37 
3.° Juve Lis 7 5 O 2 190-173 32 
4.°Benavente 7 3 O 4187-191 29 
5.° E starre¡a 7 2 1 4 179-181 29 
6.°Marlerzes 7 3 0 4 195-215 29 
7.° Beira Mar 7 1 2 4 185-199 25 
8.°4CDMonte 7 1 O 6 173-197 23 

~8;r81813 'Mamada 
6>erdleiv,1r-2onsAziil 36-20 
19/9811111110811P11 29-27 
AttolloinhirManda 30-18 
Torreense-Veia Tav1ra 28-42 

vEDM-5 P 
1.° Benfica 7 5 O 2 216171 43 
2.°A1toMoinho 7 6 1 O 171-141 39 
1° Zona Azul 7 3 1 3 180.188 35 
4.°VelaTavira 7 3 O 4 188-189 31 
5.*Serpa 7 2 1 4 178-175 28 
6.°1°De_zernbrO-  6 3 O 3 145-148 27 
7.°Torreense 7 2 O 5 174-20923 
8.°Atnada - 6 1 1 4 158-18920 

NACIONAL rosfmAnNr0 
ouw41088~-nna0 10002 
1AadalraSAD-Col J. Barros - 28-01 
Colégio Gata-Alavarlum 23-20 
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ATITUDE. Tiago Rocha quer estar no Europeu da Croácia 2o18 

ALEXANDRE REIS 

ANDEBOI. 

"O mais iffiportante 
é que estamos na lutai/ 
Tiago Rociu,  elogia 
campanha de Portugal e 
acredita no apuramento 
para o Europeu de 2018 

Fábio Magalhães orgulhoso 

LM Portugal passou incólume nos 
dois jogos frente à Suíça, a conta-
rem para as 33  e 43  jornadas do 
Grupo 5 de qualificação para o Eu-
ropeu da Croácia '2018, saltando 
para o 29-lugar, com 5 pontos, após 
triunfos em Biel (27-25) e em Lou-
lé (27-22). O sucesso faz o capitão 
da Seleção Nacional, Tiago Rocha, 
acreditar na qualificação - apu-
ram-se os dois primeiros da série 
-  ;apesar da forte cotação dos ad-
versários: "Continua tudo em 
aberto, mas acreditamos no apu-
ramento. Já temos 5 pontos e, no 
próximo jogo, podemos ficar com 
7, desde que Portugal vença a Ale-
manha [campeã europeia e líder 
do Grupo 5 com 8 pontos]. Nada 
está assegurado e tudo pode ficar 
decidido apenas na última ronda, 
frente à Eslovénia [bronze no 
Mundial e 34  com 3 pontos]. Mas o 
importante é estarmos na luta", 
considerou Tiago Rocha. 

O pivô dos • polacos de Wisla 
Plock sabia das responsabilidades 
nas partidas frente a helvéticos: 
"Qualquer deslize poderia reti-
rar-nos as hipóteses de qualifica-
ção. Por isso, foram triunfos mui-
to importantes. A equipa de-
monstrou que está a melhorar 
bastante desde a partida na Ale - 
manha. Perdemos [24-35] numa 
altura em que tivemos apenas três 
dias de trabalho, pois a Seleção re-
gistou a entrada de um novo trei-
nador [Paulo Pereira] e não pode-
ria assimilar novos processos em 
tão pouco tempo. Agora, estamos 
bem mais consistentes." o 

• em  O lateral do Madeira SAD, 
Fábio Magalhães, teve um jogo 
muito especial em Loulé, pois foi 
o melhor marcador (5 golos) da 
Seleção, sendo homenageado 
pelas suas 100 internacionaliza-
ções: "Foi um orgulho enorme e 
o jogo correu -me bem, mesmo 
não sendo um lateral-direito de 
raiz, pois quando a equipa previ- . 
sou de mim eu apareci. Consegui 
adaptar-me bem ao que pediram  

de mim. Estes dois jogos com a 
Suíça foram muito positivos, 
pois entrei numa equipa com 
muita atitude e vontade de ga-
nhar. Isto deu-nos muito alento 
para o próximo jogo frente à Ale-
manha." Quanto ao futuro, Fá-
bio Magalhães justificou a saída 
para o Chartres (D2 de França): 
"Tenho 29 anos e seria a última 
oportunidade para jogar noutro 
campeonato diferente." o 
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Elogia campanha de Portugal e acredita no apuramento para o Europeu de 2018
Portugal passou incólume nos dois jogos frente à Suíça, a contarem para as 3ª e 4ª jornadas do Grupo
5 de qualificação para o Europeu da Croácia'2018, saltando para o 2º lugar, com 5 pontos, após
triunfos em Biel (27-25) e em Loulé (27-22). O sucesso faz o capitão da Seleção Nacional, Tiago
Rocha, acreditar na qualificação - apuram-se os dois primeiros da série -, apesar da forte cotação dos
adversários: "Continua tudo em aberto, mas acreditamos no apuramento. Já temos 5 pontos e, no
próximo jogo, podemos ficar com 7, desde que Portugal vença a Alemanha [campeã europeia e líder
do Grupo 5 com 8 pontos]. Nada está assegurado e tudo pode ficar decidido apenas na última ronda,
frente à Eslovénia [bronze no Mundial e 3ª com 3 pontos]. Mas o importante é estarmos na luta",
considerou Tiago Rocha.
O pivô dos polacos de Wisla Plock sabia das responsabilidades nas partidas frente a helvéticos:
"Qualquer deslize poderia retirar-nos as hipóteses de qualificação. Por isso, foram triunfos muito
importantes. A equipa demonstrou que está a melhorar bastante desde a partida na Alemanha.
Perdemos [24-35] numa altura em que tivemos apenas três dias de trabalho, pois a Seleção registou
a entrada de um novo treinador [Paulo Pereira] e não poderia assimilar novos processos em tão pouco
tempo. Agora, estamos bem mais consistentes."
 
Autor: Alexandre Reis
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Por Record
Portugal passou incólume nos dois jogos frente à Suíça, a contarem para as 3ª e 4ª jornadas do Grupo
5 de qualificação para o Europeu da Croácia'2018, saltando para o 2º lugar, com 5 pontos, após
triunfos em Biel (27-25) e em Loulé (27-22). O sucesso faz o capitão da Seleção Nacional, Tiago
Rocha, acreditar na qualificação - apuram-se os dois primeiros da série -, apesar da forte cotação dos
adversários: "Continua tudo em aberto, mas acreditamos no apuramento. Já temos 5 pontos e, no
próximo jogo, podemos ficar com 7, desde que Portugal vença a Alemanha [campeã europeia e líder
do Grupo 5 com 8 pontos]. Nada está assegurado e tudo pode ficar decidido apenas na última ronda,
frente à Eslovénia [bronze no Mundial e 3ª com 3 pontos]. Mas o importante é estarmos na luta",
considerou Tiago Rocha.O pivô dos polacos de Wisla Plock sabia das responsabilidades nas partidas
frente a helvéticos: "Qualquer deslize poderia retirar-nos as hipóteses de qualificação. Por isso, foram
triunfos muito importantes. A equipa demonstrou que está a melhorar bastante desde a partida na
Alemanha. Perdemos [24-35] numa altura em que tivemos apenas três dias de trabalho, pois a
Seleção registou a entrada de um novo treinador [Paulo Pereira] e não poderia assimilar novos
processos em tão pouco tempo. Agora, estamos bem mais consistentes."
 
06:18  por
 
Record
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