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PLAY-OFF MUNDIAL 2013

Ansiedade de Portugal trava apuramento
A selecção portuguesa de andebol falhou ontem o apuramento para o
Mundial de 2013, ao ser derrotada pela Eslovénia (26-27), na da se-
gunda ‘mão’ do play-off, disputado no Multiusos de Guimarães.
A tarefa de Portugal não se adivinhava fácil - trazia uma desvantagem de
cinco golos do primeiro jogo (derrota por 31-26) - e a quantidade de
remates de seis metros falhados, logo na primeira parte, deu para
antever que seria difícil dobrar os eslovenos.
Portugal nunca esteve por cima do marcador, sendo que o único empa-
te, após o 0-0, teve lugar a quatro minutos do fim, um 25-25, que ainda
fez sonhar os mais de três mil adeptos que forraram o pavilhão de Gui-
marães. Porém, o destino da selecção lusa já estava traçado por força
dos erros da defesa portuguesa que deram força ao herói da tarde: o es-
loveno Dragan Gajic (12 golos), não dando hipótese a Hugo Laurentino.
O capitão Carlos Carneiro e a Gilberto Duarte, melhor marcador com
cinco golos, ainda tentaram o milagre para Portugal, equilibrando o jogo
na segunda parte, mas a desvantagem de cinco golos trazida do 
primeiro jogo parecia ser uma sombra e a eficácia ficou aquém da 
vontade, sendo o afastamento do Mundial de 2013 inevitável.
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ANDEBOL

> Águas Santas vence Maia-ISMAI (29-28) e discute hoje título de campeão nacional com o Belenenses.

INICIADOSABC VOLTA A PERDER E FICA FORA DA CORRIDA PELO TÍTULO

> miguel machado

Era o ‘tudo por tudo’ do ABC,
depois da derrota no jogo de es-
treia com o Águas Santas, e os
jovens bracarenses cairam de pé
frente ao Belenenses, no jogo de
ontem da segunda jornada da fa-

se final do Campeonato Nacio-
nal de Iniciados de andebol. 

Pese o bom jogo e atitude da
equipa academista, especial-
mente nos últimos 30 minutos, o
resultado final acabou por pre-
miar o melhor desempenho do
conjunto de Belém. Sobretudo,
o apresentado na primeira parte
da partida, onde aproveitaram o
maior nervosismo do ABC e as
suas falhas para amealhar uma

preciosa vantagem, de quatro
golos, ao intervalo, que conse-
guiram depois sempre gerir no
segundo tempo, apesar do es-
forço notável dos pupilos de
Gabriel Oliveira, a correr sem-
pre atrás do prejuízo. Nas ban-
cadas do pavilhão Flávio Sá Lei-
te, os pais e familiares dos jo-
vens do ABC também foram in-
cansáveis no apoio, mas, na ver-
dade, a formação do Belenenses

nunca estremeceu e, resguarda-
dos por um guarda-redes inspi-
radíssimo e finalização demoli-
dora de Tito Cassule (11 golos),
foi mostrando melhores argu-
mentos  rumo à preciosa vitória
(29-27) que lhes permite discu-
tir, hoje, o título de campeões
com o conjunto maiato do
Águas Santas, apontados como
os grandes favoritos à conquista
do troféu.

ROSA SANTOS

ABC realizou uma boa exibição contra o Belenenses mas o adversário acabou por levar a melhor

BELENENSES  291 

Miguel Carvalho (GR), André Alves (4),
Ivo Cabral (2), Ricardo Prata (3), Tomás
Carolino (2), Sandro Domingues (2)
e Tito Cassule (11) - sete inicial - Lei-
tão, Gonçalo Ribeiro (5), Bruno Gaspar,
João M., João Machado, Hugo Leca.
Treinador: Andreia Vinagre.

ABC  271 

Rui Pedro Araújo (GR), Oleksandr Nekru-
shets (8), José Oliveira (4), João Mota,
Pedro Costa (2), Gonçalo Areias (3) e
Paulo Pinheiro (4) - sete inicial - Tiago
Oliveira (2), Alexandre Pinheiro (3), An-
dré Gomes (1), Francisco P., Hugo Oli-
veira, António Cruz e Filipe Costa (GR).
Treinador: Gabriel Oliveira

Pavi lhão Flavio Sá Leite
Árbi t ros:  José Bessa e Pedro Fontes
Intervalo: 18-14
Marcador:4-5 (10m), 12-9 (20m),
18-14 (30m), 23-19 (40m), (50m),
26-23 (55m) e 29-27 (60m). 

lll

“Foi um jogo um bocado
parecido com o primeiro
contra o Águas Santas.
Não entramos muito bem,
mas depois melhoramos
ao longo da partida. Mas o
que sentenciou este jogo
foram as falhas cometidas
na primeira parte, onde so-
fremos 18 golos, pois na
segunda parte ganhamos
por 13-11. Mas jogou toda
a gente, todos deram o seu
máximo, e a equipa do
ABC está de parabéns
por-que esforçou-se muito
pa-ra chegar até aqui.
Falta agora um jogo e 
vamos tentar vencer.”

Gabriel Oliveira (técnico do ABC)

CALENDÁRIO DOS JOGOS

1.ª jornada 
ISMAI - Belenenses, 32-32
ABC - Águas Santas, 25-32

2.ª jornada 
ISMAI - Águas Santas, 28-29
Belenenses - ABC, 29-27

3.ª jornada (HOJE)
10h00: ABC - ISMAI
12h00: Ág. Santas-Belenenses

Classi f icação
1.º Águas Santas, 6 pontos
2.º Belenenses, 5 pontos
3.º Maia-ISMAI, 3 pontos
4.º ABC de Braga, 2 pontos

Bracarenses caiem de pé
A equipa do ABC perdeu ontem com o Belenenses na 2.ª jornada da fase final do Campeo-
nato Nacional de Iniciados e disse adeus ao sonho do título. Mais eficazes os jovens de Be-
lém somaram o triunfo que lhes permite discutir hoje a taça de campeões com o Ág. Santas. 

FAP/JOSÉ LORVÃO

Tiago Pereira, atleta do ABC, deu tudo pela vitória portuguesa
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Portugal falha fase fi nal de uma grande 
competição pela sexta vez consecutiva

MANUEL ROBERTO

A selecção portuguesa cedeu o comando do marcador logo nos instantes iniciais da partida perante o 6.º classificado do último Europeu

Nem uma reviravolta, nem sequer 

o triunfo. Portugal voltou a perder 

ontem com a Eslovénia na segunda 

mão da eliminatória de acesso ao 

Mundial de andebol do próximo ano 

(26-27), num jogo disputado em Gui-

marães. Pela sexta vez consecutiva, 

a selecção nacional fi ca de fora da 

fase fi nal de uma grande competi-

ção da modalidade, mas o técnico 

da formação portuguesa, Mats Olson 

— que se depediu do comando da 

equipa —, acredita que estão criadas 

as bases para alterar essa realidade 

em breve.

Na partida de ontem, a formação 

nacional nunca foi capaz de se im-

por aos eslovenos e esteve em des-

vantagem quase todo o encontro. O 

gem permitiu deixar bases de traba-

lho e um sistema de jogo. “Temos 

jogadores jovens e temos um futuro 

para o andebol português”, conside-

ra Olson, que diz sair apenas com a 

tristeza de não ter conseguido levar 

a equipa a um Europeu ou Mundial. 

“Mas estes jogadores vão chegar lá 

em breve”, acredita. 

O treinador explica a derrota pelo 

“muito mau início de jogo” por par-

te do conjunto nacional, que deixou 

os eslovenos defi nir o ritmo de jogo, 

algo perigoso perante uma equipa 

que é mais experiente e que ainda 

no último Campeonato da Europa 

terminou no 6.º lugar. Portugal co-

meçou a partida a perder logo nos 

primeiros minutos e só conseguiu 

equilibrar o marcador nos períodos 

em que a Eslovénia jogava em infe-

rioridade numérica, devido às exclu-

sões de alguns dos seus jogadores.

Mats Olson despede-se do comando técnico da selecção nacional com derrota (26-27) frente à Eslovénia 
e falha acesso ao Mundial do próximo ano. Mas o técnico acredita que o futuro fi cou assegurado

Andebol
Samuel Silva

fi nal da década de 1990 e início dos 

anos 2000, a equipa nacional não 

voltou a pisar os grandes palcos. A 

derrota de ontem no jogo realizado 

no pavilhão Multiusos de Guimarães 

confi rmou que ainda não será desta 

vez que os portugueses conseguem 

a quarta presença num Mundial — a 

última participação aconteceu em 

2003, num ano em que a prova de-

correu precisamente em Portugal.

Desde que Ulisses Pereira se tor-

nou o novo presidente da Federa-

ção Portuguesa de Andebol que era 

conhecido que Mats Olson sairia do 

comando técnico da selecção depois 

da fase de qualifi cação para o Mun-

dial 2013. O jogo de ontem marcou 

a despedida do treinador sueco que, 

na primeira reacção ao encontro, 

mostrou esperança no futuro da 

modalidade em Portugal.

O treinador diz que a sua passa-

Mats Olson sai com 
a tristeza de não 
ter levado a equipa 
a um Europeu ou 
Mundial. “Mas 
estes jogadores 
vão chegar lá em 
breve”, acredita

melhor que Portugal conseguiu foi 

empatar a partida a 25 golos, quan-

do faltavam três minutos e meio pa-

ra o fi nal do encontro. No entanto, a 

equipa portuguesa acabou por não 

ter argumentos para se impor ao ad-

versário, acabando derrotada por 

um golo de diferença.

A selecção precisava de recuperar 

de uma desvantagem de cinco golos, 

depois da derrota de há uma semana 

na primeira mão da eliminatória, na 

Eslovénia (26-31). Só dessa forma os 

comandados de Mats Olson podiam 

aspirar a marcar presença no Cam-

peonato do Mundo de andebol de 

2013, que se realiza em Espanha.

Desde o Europeu de 2006, na 

Suíça, que Portugal não consegue a 

qualifi cação para a fase fi nal de uma 

grande competição internacional 

da modalidade. Depois dos apura-

mentos consecutivos alcançados no 
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16/06/2012

Portugal fica fora do Mundial de Andebol

 

Portugal fica fora do Mundial de Andebol.
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16/06/2012

Andebol: Portugal e Eslovénia jogam a

esta hora

 

No andebol, Portugal e Eslovénia jogam a esta hora.
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