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ANDEBOL 

Portugal-Roménia em Santo Tirso 
-, Seleção sénior masculina inicia 
hoje campanha rumo ao Euro 
Suécia-Áustria-Noruega-2020 

O secretário de Estado da Ju-
ventude e Desporto, João Paulo Re-
belo, é um dos (muitos!) espetado-
res esperados esta noite (20 horas) 
no Municipal de Santo Tirso, para 
a estreia de Portugal no Grupo 6 
de qualificação para o Europeu 
2020, frente à Roménia, ainda com 
bilhetes (a 5 euros) disponíveis no 
recinto (a partir das 15 horas) e 
Blueticket ou lojas FNAC e Worten. 
«Esperemos que seja uma vitória», 
confia o selecionador nacional, 
Paulo Pereira, sobre a partida. «É 
preciso fazer bem as coisas. Se es-
tivermos tranquilos para aplicar o  

que temos previsto, vamos poder 
vencer. Não vai ser um jogo fácil», 
assume Paulo Pereira, com Hum-
berto Gomes a reforçar: «Temos 
vindo a aprender ao longo destes 
anos com sucessivos falhanços em 
termos de conquista para uma 
grande competição. Os erros fo-
ram corrigidos e não nos passa nada 
pela cabeça que não seja uma vi-
tória», insiste o guardião sobre o 
jogo que terá arbitragem de Amar 
Konjicanin/ Dino Konjicanin, da 
Bósnia-Herzegovina. 

QUALIF. EUROPEU 2020 
-, Grupo 6—) 1.a Jornada—) Hoje 

PORTUGAL — Roménia 20.00 h 
Pavilhão Municipal, em Santo Tirso 
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ANDEBOL 

Cavalcanti vai 
para o Nantes 
O »Alexandre Cavalcanti, 21 anos, vai 

continuar no Benfica até ao final 
desta temporada mas em julho 
começará a cumprir o contrato que o 
ligará aos franceses do HBC Nantes 
por três temporadas, ou seja, até 
2022. «Sinto-me física e 
psicologicamente pronto para estes 
novos desafios», afirmou um dos 
maiores talentos do andebol 
nacional ao site do HBC Nantes. 
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A Académica deslocou-se ao
terreno do Estarreja, adversá-
rio directo na luta pela passa-
gem à 2.ª fase do Nacional da
3.ª Divisão, tendo perdido por
34-25. Após a derrota caseira,
na ronda inaugural, onde foi
surpreendida pelo Ac. Viseu, a
turma escolar conseguiu neste
jogo mostrar mais “andebol”,
mas que não foi suficiente para
levar de vencida o adversário
mais forte desta fase.

A Académica voltou a entrar
no jogo de forma desconcen-
trada, permitindo que o adver-
sário ganhasse rapidamente
uma vantagem dilatada, fruto
de alguma displicência na de-
fesa e várias falhas no ataque,
incluindo situações nas quais
o azar bateu à porta da Acadé-
mica, com bolas devolvidas
pelo poste.

O 18-11 verificado ao intervalo

traduziu o que se passou em
campo. Na segunda parte, a
equipa de Ricardo Sousa entrou
disposta a recuperar, mas ape-
nas conseguiu fazer um jogo
equilibrado, sem conseguir re-
duzir a diferença no marcador. 

Do outro lado, o Estarreja
mostrou-se competente e ex-
periente, gerindo o ritmo de jo -
go de modo a dificultar a me-
lhor atitude estudantil. Esta foi
uma segunda parte na qual a
Académica mostrou que pode
disputar a passagem à 2.ª fase.
Destaque para os seis golos
Diogo Carvalho e os seis livres
de 7 metros concretizados por
Luís Santos. A equipa sénior
academista volta a jogar a 10
de Novembro, recebendo o
Moimenta da Bei ra. 

Sábado, os infantis recebem
o Ílhavo (10h00, no Pavilhão 1
do Universitário). No domingo,
iniciados visitam o Vacariça e
os minis recebem o S. Bernardo
(às 9h30). |

Estudantes cederam 
em jogo de candidatos

Académica perdeu na visita ao reduto do Estarreja

Andebol
Nacional da 3.ª Divisão
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Portugal defronta a 
Roménia em andebol 

A selecção portuguesa de 
andebol masculino estreia-se 
hoje na fase de qualificação 
para o Europeu 2020, 
defrontando, em Santo Tirso, a 
Roménia, em jogo agendado 
para as 20 horas. Refira-se que 
a selecção lusa conta com 
Paulo Fidalgo e Gustavo 
Capdeville, treinador e jogador 
do Madeira Andebol SAD. 
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Santacruzense 
regressa ao andebol 
O Sporting Clube Santacruzense 
está de regresso ao andebol madei-
rense, depois de uma ausência de 
várias décadas. 

Este regresso ficou marcado on-
tem com a celebração de um proto-
colo entre a Associação de Andebol 
da Madeira e clube com vista à di- 

namização e desenvolvimento da 
modalidade. O projecto será lidera-
do por Duarte Lourenço Freitas, ex-
atleta de andebol do clube, e figura 
conceituada da modalidade em ter-
mos regionais e nacionais, que neste 
momento acumula com as funções 
de coordenador técnico do clube. 

Protocolo entre o clube e a Associação de Andebol aconteceu ontem. 
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PORTUGAL  

ROMÉNIA 

Santo Tirso 
recebe hoje 
o primeiro 
jogo do 
Grupo 6 da 
fase de 
qualificação 
do campeo-
nato da 
Europa de 
2020 

Selecionador português é trunfo 
O espanhol Manuel Fernandez Montoya comanda a 
seleção romena desde o mês passado depois de o seu 
compatriota Xavier Pascual Fuertes ter resignado. Tendo 
trabalhado no Catar nas duas últimas épocas, reconhece 
que o selecionador português, Paulo Jorge Pereira, está 
em vantagem para este jogo: "Em casa, Portugal é muito 
forte, mas acredito que podemos conseguir a vitória. É 
verdade que é quase impossível fazer muitas coisas com 
apenas três treinos antes do jogo e Portugal tem uma 
grande vantagem, porque Paulo Pereira conhece bem os 
jogadores romenos por ser treinador do CSM Bucareste." 

Pedro Portela confia na qualificação para o Europeu 

7 Primeiro jogo de apuramento do Euro'20 é 
importante para dois países que querem voltar à ribalta 

Seleção farta 
de tanto jejum 
Portugal e Roménia 
começam hoje, em Santo 
Tirso, a lutar por um 
apuramento que as duas 
seleções perseguem há 
muito: estarem presentes 
na fase final de um grande 
campeonato 

AUGUSTO FERRO 

imo Portugal e Roménia en-
tram nesta nova campanha 
internacional com várias afi-
nidades e a principalpassa pela 
longa ausência em fase finais: 
Portugal não chega ao grande 
palco europeu há 12 anos e o 
adversário há 22. 

Para além da enorme traves-
sia do deserto, há outro fator 
em comum: terão em campo 
só três andebolistas que atuam 
noestrangeiro. Pelaparte lusa, 
um é Pedro Portela, a fazer a 
primeira temporada além-
fronteiras, na equipa francesa 
doTremblay, experiência que 
o ponta classifica: "É uma eta-
pa que queria fazer, um passo 
importante para mim, que 
está acorrer bem". Portela não 
estanhou o facto de o selecio-
nador nacional ter optado por 
15 jogadores "caseiros" entre 
os18 convocados. "Convocou 
os melhores. Foi a sua opção. 
Esperemos que os novos ve-
nham com espírito vencedor, 
tal como sucedeu connosco  

quandoaqui chegamos.Traba-
lharam muito para estar aqui", 
adiantou o ex-Sporting. 

Pedro Portela assegura que 
conhece bem o adversário de 
hoje: "É uma seleção aguerri-
da, forte a nível defensivo. 

emos todas 
ns possibilidades 
de  nos apurarmos 
neste  grupo" 
PedroPortela 
Internacional português 

Nos jogos particulares que fi-
zemos, no ano passado, deu 
para perceber que têm pontos 
fracos, que vamos tentar ex-
plorar." Por tudo isso a con-
fiança é muita: "Temos todas 
as possibilidades de nos apu-
rarmos neste grupo". Para que 
o objetivo seja cumprido, há 
que terminar, em junho pró-
ximo, depois de também de-
frontara Lituânia, no segundo 
posto, que será passaporte su-
ficiente para integrar o lote 
das 24 nações apuradas. O lu-
gar "possível", pois a França, 
com cinco títulos mundiais, 
três europeus e dois olímpicos 
neste século, deve ter o pri-
meiro mais do que reservado. 
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ANDEBOL CAVALCANTI 
NO NANTES POR 
TRÊS TEMPORADAS 
Alexandre Cavalcanti (21 
anos), do Benfica, vai 
reforçar os franceses do 
Nantes em 2019/20, num 
contrato de três anos que vai 
até 2022.0 lateral-esquerdo 
é um dos maiores talentos 
do panorama nacional, 
saltando para um dos 
melhores campeonatos do 
mundo. "Sinto-me física e 
psicologicamente pronto 
para estes novos desafios", 
disse na oficialização da 
transferência. 
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O lateral esquerdo é um dos maiores talentos do panorama nacional, saltando para um dos melhores
campeonatos do mundo. Pretendido no estrangeiro há mais de um ano, Alexandre Cavalcanti, de 21
anos, do Benfica, vai reforçar os franceses do Nantes em 2019/20, num contrato que vai até 2022. O
lateral esquerdo é um dos maiores talentos do panorama nacional, saltando para um dos melhores
campeonatos do mundo. "Sinto-me fisica e psicologicamente pronto para estes novos desafios", disse
na oficialização da transferência.
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ANDEBOL 

Alexandre Cavalcanti 
assina pelo Nantes 
El  O internacional português Alexan-

) dre Cavalcanti anunciou ontem ter assi-
/ nado com os franceses do Nantes entre 

2019 e 2022. O jogador que representa o 
Benfica, onde foi formado, ficará na Luz 
até ao final desta temporada. 
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ADVERSIDADE. 
Gilberto Duarte 

tem lesão 
que o limita 

RESPONSABILIDADE 
MÁXIMA DA SELEÇÃO 
Portugal é 2.0 cabeça de 
série no Grupo 6 mas terá 
de provar que merece 
estar no Europeu'2020 

ALEXANDREREIS 

GI A Seleção Nacional parte hoje 
(20h00, em Santo Tirso), frente à 
Roménia, com inusitadas expecta-
tivas quanto ao apuramento parao 
Europeu'2020, mas a responsabili-
dade é máxima, pois Portugal é, 
pela primeira vez desde 2006 - úl-
tima presença numa competição 
&grande nível internacional -, 2.<> 
cabeça de série (Grupo 6), dado o 
alargamentoa 24 equipas. 

Com França (duas vezes campeã 
olímpica, seis vezes campeã mun-
dial, três vezes campeã europeia e 
il.(' 1 do ranking), Roménia (quatro 
vezes campeã mundial e cinco 

CAMPANHA COMEÇA HOJE 
(20H00) COM A RECEÇÃO 
À ROMÉNIA NO PAVILHÃO 
MUNICIPAL DE SANTO TIRSO 

medalhas conquistadas em Jogos 
Olímpicos) e Lituânia (herdei) da 
tradição soviética na modalida-
de), a tarefa de chegar ao 2`-' lugar e 
alcançar o apuramento direto não 
será nada fácil. 

"A preparação correu bem, ape-
sar do pouco tempo disponível. 
Mas é igual para todos. Vamos en-
trar em campo com vontade de 
vencer, trabalhámos pormenores 
para as características da Roménia 
e vamos ver se os conseguimos 
concretizar. Somos 2.-  .cabeças de 
série, mas o grupo é bastante com- 

plicado. A França é uma superpo-
tênciae tanto a Roménia como a Li-
tuânia têmmuita qualidade. Ternos 
de encarar este objetivo jogo a 
jogo", sustentou Paulo Pereira, se-
lecionador nacional. 

Os oito grupos de qualificação 
apuram os dois primeiros, mais os 
quatro melhores terceiros, num 
total de 20 equipas. Áustria, No-
ruega e Suécia (países organizado - 
res), e Espanha (campeã em título) 
já estão qualificadas. 

GRUPO 6 
Lajornada 

POR1116AL Z0h00 ROMÉNIA 

FRANÇAamanhã LITUÂNIA 

Gilberto Duarte 
fraturou o nariz 
O lateral-esquerdo do Barcelo-
na, Gilberto Duarte, vai atuar 
hoje limitado frente à Roménia, 
pois fraturou o nariz na final da 
Super Globe, onde a sua equipa 
bateu (29-24), na última sexta-
feira, os alemães do Füchse Ber-
lin, com um golo do internacio-
nal português na prova de Do-
ha, no Qatàr. O primeira linha 
internacional estará disponí-
vel, mesmo sem poder jogar 
com proteção. 
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Seleção com responsabilidade máxima frente à Roménia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2018

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cba46045

 
02:09
 
Portugal  é 2º cabeça-de-série no Grupo 6 mas terá de provar que merece estar no Europeu'2020
 
A Seleção Nacional parte esta quarta-feira (20h00, em Santo Tirso), frente à Roménia, com inusitadas
expectativas quanto ao apuramento para o Europeu'2020, mas a responsabilidade é máxima, pois as
quinas ...
 
Alexandre Reis
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