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ANDEBOL QUALIFICAÇÃO PARA EUROPEU-2020
Figueira quer festejar a qualificação já hoje, em Estrasburgo

VÍTOR GARCEZ/ASF

Reportagem de

CÉLIA LOURENÇO
Enviada-especial de A

BOLA a

França

STRASBURGO — 'Por Portugal, todos unidos venceremos!' Um grito de guerra
que a Seleção fez ecoar,
tanto de manhã, despertando a atenção dos mais sonolentos utilizadores das máquinas
do ginásio, como à tarde, no primeiro treino com bola em solo
francês. Hora e meia a levantar
pernas à altura dos ombros e braços até ao teto, à frente da baliza,
que tal como Humberto Gomes,
que ainda afinou pormenores com
o técnico dos guarda-redes, Teimo
Ferreira, não atenuou o sorriso a
Hugo Figueira. Aos 39 anos é o único do grupo a conhecer a sensação
de jogar a fase final num Europeu.
Foi em 2006, na Suíça. Muito mudou, menos a paixão pelo que faz
e a convicção de hoje (16.30 horas
em Portugal Continental) continuar a «viver um sonho bem acordado» diante da França.
«Será a 137.a internacionalização. São muitos anos, muitas vivências e não são comparáveis»,
lembrou a A BOLA o guarda-redes
do Benfica, recordista do grupo
que discute o grupo 6 e a qualificação para o Europeu-2020, com
o conforto da vitória (33-27) sobre os seis vezes campeões mundiais. «Os modelos de qualificação são diferentes dos de há 13
anos para a Suíça. Então ganhámos
à R. Checa, no Entroncamento,
num play- off, agora são grupos
de quatro e apuram-se os dois primeiros. Queremos pontuar e acabar já com a questão do apuramento, quem sabe a ficar em 1.2 do
grupo. Seria fantástico», antecipa o jogador natural do Montijo, de
sorriso feliz no rosto.

E

137 internacionalizações
e a paixão continua
Hugo Figueira é o único jogador da Seleção que esteve no Euro-2006
o Aos 39 anos acredita ter mais alguns anos de andebol pela frente
QUAL. EUROPEU 2020
4 Grupo 6—> Jogo 4—> Hoje
França — Portugal
Rhenus S ort, em Estrasburgo, França
Lituânia — Roménia
Svyturio Arena, em Klaipeda, Lituânia
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5.aJornada,13 junho:
Roménia-Portugal e Lituânia-França

Em 13 anos muito mudou. Passou pelo FC Porto, lá fora pelo Algeciras e o Villa de Aranda, da
Liga Asobal. A nível pessoal, a
vida de Figueira também cresceu:
«Sou pai de duas meninas, uma
com 9 anos, a mais nova de 4. No
outro Europeu não era pai. Sou o
resistente dessa geração, também porque a posição em que jogo
permite maior longevidade, não
há contactos físicos, tenho cuidado com a nutrição. O Capar Sterbik, que joga no Veszprem e por

Espanha, é da minha geração. O
Hombrados tem 47 e compete na
Liga Asobal [Quabit Guadalajara] . Ainda tenho uns anos de andebol pela frente, espero. Continuo a treinar por gosto de
aprender todos os dias a ser melhor. Este é o meu ganha pão, mas
é com paixão e muito orgulho que
represento o meu clube e o meu
País. Sinto-me um felizardo»,
reiterou o guardião que, aos 15
anos, foi medalhado de bronze
do Mundial júnior.
VÍTOR GARCEZ/ASF

No jogo redondo está o ganho
--> Paulo Pereira espera forte réplica de França, mas acredita que
Portugal festejará a qualificação
ESTRASBURGO — O desporto
«tem o poder para mudar o mundo,
inspirar e unir as pessoas.» A frase
é de Nelson Mandela e foi no pavilhão com o nome do Nobel da Paz que
a Seleção Nacional treinou, ontem,
a tática e inspiração para o duelo de
hoje com a França, depois de uma
hora matinal no ginásio, num centro hípico, com courts de ténis e piscinas em Honau, na floresta. Homem de muito estudo dos seus
jogadores e adversários, Paulo Pereira tem a convicção de que Portugal
não vai falhar a festa do regresso à
fase final do Europeu de 2020 que
passa pela Suécia, Noruega e Suécia.

FRENTE A FRENTE
4 FRANÇA—PORTUGAL
ANO

12/nov/1960
27/dez/1960
4/fev/1980
7/fev/1986
31/jan/2001
19/mar/2009
17/jun/2009
11/abr/2019

COMPETIÇÃO

Bordeux (Fra)
Porto (Por)
Torshavn (I. Faroé)
Lisboa (Por)
Albertville (Fra)
Póvoa de Varzim (Por)
Nice (Fra)
Guimarães

LOCAL

VENCEDOR

Q. Mundial
Q. Mundial
Mundial (C)
Mundial (C)
1/8 Mundial
Q. Europeu
Q. Europeu
Q. Europeu

Fra (16-7)
Fra (9-10)
Por (18-17)
Fra (17-21)
Fra (23-18)
Fra (24-31)
Fra (36-23)
Por (33-27)

«Não penso na festa do apuramento já amanhã [hoje]. Se o fizermos, vamos ficar todos contentes,
senão será noutro dia. A certeza é a
de que vamos fazer a festa», afiançou o técnico que, agarrando folhas
de papel fruto dos seus estudos, ia
dando instruções no centro do campo. Curiosamente, a forma que o

Paulo Pereira tem
a certeza de que
a equipa festejará
o apuramento.
Hoje ou noutro dia

selecionador associou à histórica vitória de quinta-feira sobre a França. «Fizemos um jogo redondo, onde
correu quase tudo bem. É normal
que haja reação dos franceses, que
se querem redimir. Estão a preparar esta partida para vencê-la de
forma concludente, mas na nossa
cabeça não passa outra coisa que

não ganhar», certificou o timoneiro que, apesar da «ótima prestação
defensiva» no duelo caseiro, tem
trabalhado na melhoria nesse aspeto, sem dramatizar a baixa de
Daymaro Salina. «O [Luís] Frade já
no jogo anterior atuou na mesma
posição do Daymaro, agora vai jogar mais tempo. Provavelmente será
a estreia do Rúben [Ribeiro]. Vai jogar alguns minutos. Já lhe disse para
ficar pronto. Reagiu com normalidade, é jovem [21 anos], mas joga
na I divisão», ressalvou.
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O ANDEBOL.Madeira SAD,Col
Gaia e Alavarium estão nas
meias-finais do play-off da 1
Divisão feminina.1.°Maio e
Sports Madeira jogam hoje.
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Madeira SAD nas 'meias'
Sports decide-se à 'negra'
ANDEBOL

Décio Ferreira
decioferreira@jm•madeira.pt

Madeira SAD garantiu na
tarde de ontem a presença
nas 'meias finais' do play off
do Campeonato Nacional de
Andebol da I divisão feminina. As insulares receberam e bateram sem grandes dificuldades a
formação do Juvel Lis por concludentes 33-15.
Numa partida sem grande história, a equipa de Sandra Fernandes
entrou forte na partida e chegou
ao intervalo a vencer por 15-10, um
resultado justo tendo em conta o
maior domínio das insulares. Na
segunda parte, o ritmo de jogo pouco se alterou, com as madeirenses
a controlarem os acontecimentos
e consolidando a vantagem no marcador. No final, vitória da equipa
madeirense por concludentes 3315. Refira-se que o Madeira SAD vai
defrontar nas meias finais do 'playoff a formação do Alavarium. Mónica Soares com oito golos, Renata
Tavares com com sete golos e Mihaela Minciuna com seis tentos
acabaram por fazer a diferença na
partida, bem como Ana Correia
que à sua conta marcou 5 golos,
garantindo deste modo a passagem

O

Madeira SAD garantiu presença nas meias finais. O Sports adiou para hoje.

à fase seguinte da competição.
SPORTS JOGA 'NEGRA'

Nota de destaque também para
a formação do Sports Madeira que
ontem surpreendeu ao bater o SIR
l.º Maio e empatando a eliminatória.
A vitória madeirense por 27-12 espelha bem a superioridade das insulares num duelo que surpreende
porque, no primeiro jogo, a forma-

ção da Marinha Grande havia vencido no Funchal. A vitória da equipa
de Marco Freitas obriga à realização
de novo jogo já hoje quando o relógio marcar as 12:00. Na equipa madeirense, nota de destaque para a
prestação de Cláudia Aguiar que à
sua conta, fez nada mais, nada menos, do que 10 golos. Destaque ainda
para Jessica Gouveia e Catarina Ascensão com quatro golos cada uma.
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Madeira SAD
nas meias-finais
de andebol
feminino
imo, 29
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Europeum20:
França
apuramento com mais dois pontos do que
~-ttitituntliu„!

•

Paulo Jorge Pereira fala com os jogadores portugueses no último treino em Estrasburgo, antes de hoje reencontrar a seleção francesa

Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional, espera uma França com vontade de se
redimir, mas garante estar a preparar a equipa para voltar a travar os gauleses
/A0

"GANHAR? NAO NOS PASSA
OUTRA COISA PELA CABEÇA"
Enviado especial
a Estrasburgo
(França)

• 4» RUI GUIMARÃES

A lesão de Daymaro Salina
vai dar mais tempo de jogo
a Frade e deverá proporcionar a estreia de Rúben
Ribeiro na Seleção A, mas o
técnico acredita que a
exibição defensiva não
será mais pobre por isso
Tranquilo. Foi assim que PauloJorge Pereira fez a antevi são
ao encontro desta tarde
(16h30 portuguesas, TVI 24),
com a França, da quarta jornada de apuramento para o Europeu'20.A estrondosa vitória
de quinta-feira, em Guimarães, por 33-27, frente aos seis
vezes campeões do mundo,
três da Europa e ainda com
dois ouros olímpicos não fez o

selecionador mudar de atitude. "É natural que haja uma
reação dos franceses, não é
que eles não nos tenham respeitado, que respeitaram, mas
as coisas não lhes saíram bem.
Eles querem redimir-se, não
vingar-se. Foi isso que li aqui
na Imprensa e é natural por-

"É natural que haja,
uma reação dos
franceses não que
nãonos tenham
respeitado, que
respeitaram, mas
as coisas não lhes
saíram bem"
PauloJorge Pereira
Selecionador nacional

que eles sabem que têm um
estatuto teórico superior",
afirmou o técnico, lembrando
que "eles querem vencer se
possível de forma concludente para não deixar dúvidas".
Mas Portugal dará a resposta:
"Nós também estamos a preparar o jogo e não nos passa
pela nossa cabeça outra coisa
que não seja ganhar."
Colocado perante o facto de
a seleção gaulesa estar de orgulho ferido - a derrota de
Guimarães foi a mais expressiva da França em jogos de
qualificação -, o técnico respondeu: "Eu limito-me a ver
onde podemos melhorar."
Mas o que há a melhorar, depois de um jogo quase perfeito? "Relações na defesa. Vencemos aquele jogo porque
defendemos de forma excelente. Coma ajuda dosguardaredes, tivemos uma atuação
defensiva ótima. Mas ainda

há algo que podemos melhorar, assim como em termos
ofensivos", justificou.
Sem Daymaro, que, com
uma entorse, ficou no Porto,
haverá mais espaço para Frade
e a quase certeza da estreia de
Rúben Ribeiro, de 21 anos. "O
Frade já no jogo anterior jogou
na mesma posição do Daymaro, agora vai jogar mais tempo.
É certo que a relação que existe

entre o Frade e ()Alexis não é a
mesma que existe entre o
Daymaro e o Alexis, que vem
de há muito tempo, do clube,
mas o Frade também tem outras características e eu creio
que vamospoderteruma atuação defensiva ótim a. O Rúben
provavelmente terá alguns
minutos, deverá ajudar-nos
um bocadinho e talvez não só
a defender", analisou.

"Vamos fazer a festa"
Basta mais um ponto para Portugal garantir um apuramento que lhe escapa desde 2oo6. Poderá acontecer hoje,
mas Paulo Jorge garantiu: "Não penso nisso. A única certeza que tenho é que vamos fazer festa, não sei se amanhã, se em junho, mas essa é a nossa convicção. Nos últimos dois anos não tivemos o comportamento fora de casa
altamente competitivo como tivemos neste último jogo,
mas agora vamos tratar disso. O resultado não sei qual vai
ser, mas a palavra hesitação estará fora na nossa mente."
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IRES JA
ESTAO NA MEIA-FINAL
Com o segundo triunfo na
primeira eliminatória dos
play-offs do Nacional de andebol feminino, Colégio de
Gaia, Madeira SAD e Alavarium apuraram-se para a
meia-final. Sports Madeira
empatou no 1.° de Maio e
igualou a eliminatória. Hoje,
voltam a encontrar-se para o
tira-teimas decisivo. No Grupo B, com vitórias, Passos Manuel e o MaiaStar adiantaram-se ao CALE e Alcanena.
ANDEBOL rEminamo
PLAY-OFF
Colégio de Gala-Alpendorada
Madeira SAD-Juve Lis
Alavarium-Assomada
1°Maion Barros-Sport Madeira
GRUPO
Passos Manuel-Alcanena
1VIalastar-CA teça

36-29
33.15
26-19
17-27
30-25
26-23

V E D GOLOS P
1° Maiastar
2 2 O O 48-43 25
2°Passos Manuel 2 1 O 1 50-47 21
3°CA teça
2 1 O 1 52-48 20
4° Alcanena
2 O O 2 4759 19
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k' Em Guimarães
nasceu um grande
feito do andebol

Esta semana, a seleção
nacional de andebol
assentou praça em
Guimarães. O encontro
estava marcado com a
poderosíssima França,
que ostenta na sua sala de
troféus títulos e mais títulos,
conquistas com os quais os
nossos jogadores só podiam
sonhar.
Sabia-se, por isso, que
aquela era uma montanha
muito difícil de escalar e
nenhum dos mais de três mil
que encheram o multiusos
de Guimarães exigia outra
coisa dos nossos rapazes que
não fosse darem o seu
melhor em defesa das cores
lusas.
Pois não só eles nos
proporcionaram uma
exibição de gala, como
fizeram história, derrotando
a toda poderosa equipa
gaulesa e dando um passo de
gigante rumo ao regresso a
uma grande competição.
Foi uma noite cheia de
simbolismo para Guimarães.
Recebera principal equipa de
uma modalidade de há muito
acarinhada pelos vimaranenses. Ver o primeiro golo
ser marcado por Rui Silva,
filho da terra. Festejar a
vitória num recinto "à
pinha", apadrinhado pela
campeoníssima Rosa Mota.
E tudo isto numa modalida-

1

Meio: Imprensa

de cuja Federação é presidida
por mais um dileto vimaranense.
Na pessoa do meu amigo
Miguel Laranjeiro, os meus
parabéns a todos os que
tomaram a vitória possível e
ajudaram a escrever uma
página gloriosa da história do
andebol português, uma
modalidade que vive um
momento feliz.
O dito é conhecido: se
eu e tu formos jantar
e eu comer um frango
e tu nada, estatisticamente, os dois
comemos meio
frango cada um. Esta espécie
de alegoria visa de alguma
forma apoucar a estatística. E
no entanto, não sendo a
estatística tudo na vida ela é
uma ferramenta útil, disso
ninguém duvide. Uma
ferramenta que não nos

2

Nos • as que
correm, é inút.
negá-lo, a figura
do nosso míster
(Luís Castro]
não colhe a
unanimidade dos
vitorianos

dizendo tudo, nos diz sempre
alguma coisa.
Por isso, quando a estatística afirma que Luís Castro é o
treinador do Vitória com
maior percentagem de
vitórias deste século, isso
quer dizer alguma coisa. E no
entanto, nos dias que
correm, é inútil negá-lo, a
figura do nosso míster não
colhe a unanimidade dos
vitorianos. Se poucos são os
que não acham que Luís
Castro é um gentleman,
alguém com uma postura de
grande dignidade e correção
no panorama futebolístico,
já quando se aborda o tema
da sua performance
enquanto técnico do Vitória,
as opiniões dividem-se. É
quase inevitável que assim
seja. A irregularidade da
nossa performance e a
aparente incapacidade para
resolver o problema, tomam
esta realidade previsível,
apesar do que diz a estatística. Pessoalmente, já aqui
critiquei o treinador quando
achei que o devia fazer. Mas,
ao contrário de alguns,
acredito que todo o percurso
até aqui foi de aprendizagem, de evolução, numa
trajetória com altos e baixos
mas que globalmente se
insere no mesmo sentido:
para cima. A ver vamos se
hoje à tarde se confirma a
minha teoria.
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Jose João
Tomnba
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Andebol com ambição
Manuel
Queiroz
mmmqueiro@gmail.com

O selecionador de andebol, Paulo
Pereira, disse que nunca dedicou
tanto tempo à preparação de um
jogo como a este com a França e
conseguiu uma vitória histórica no
apuramento para o Euro'2020. Não
foi a primeira vitória sobre a França
(houve outra em1980), mas o antigo treinador do FC Porto e da Argélia mostrou sempre que acreditava
nessa possibilidade e atacar em
sete para seis deu resultado, como
tem dado ao FC Porto, num sinal de
ambição. Claro que chegar ao Europeu é mais fácil agora, com 24 equipas (qualificam-se os dois primeiros e os quatro melhores terceiros
dos oito grupos), e seria mesmo

muito negativo não o conseguir
num momento de grandes resultados dos clubes. A França é recordista de títulos mundiais, nunca tinha
perdido por tantos numa qualificação (33-27) e, mesmo sem Nikola Karabatic, é das melhores equipas do
mundo. A seleção portuguesa deu
uma grande resposta nos três primeiros jogos, hoje defronta a
França em Estrasburgo e fazer
um empate em três jogos (só
um em casa, em Lamego) não
parece nada impossível e é
quanto basta para chegar lá.
Mas desde 2006 que Portugal não consegue estar numa
fasefinal.
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O triplo de João Félix
Os seus primeiros golos na Europa foram a triplicar, ainda
antes de completar 20 anos. Não é para todos, sendo que
gostei particularmente do penálti - não tremeu, foi certeiro, e era ol-0 num momento crucial. Assumir essa responsabilidade foi mais um sinal de como é um talento já
com maturidade. O Benfica foi a primeira equipa a
bater o Eintracht na Liga Europa esta época (em dez
jogos, só tinha dois empates) eJoão Félix mostrou
uma enorme gama de recursos, ogando em espaços largos, vindo muito atrás para baralhar as marcações e para, com a sua técnica, encontrar o
passe certo para os companheiros que apareciam pelo meio. Vamos conhecendo João Félix,
vamos percebendo que nem sempre consegue
ser decisivo, mas consegue sempre aportar algo à
equipa.120 milhões?0 preço certo é sempre aquele que alguém pagar. Mas começa a tornar-se um
objeto de desejo quase impossível de reter na Luz.
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Brahimi e o banco
Nos últimos oito jogos, só foi titular em
dois — com o Boavista e, ontem, com o
Portimonense. Não devo ser o único a
pensar que o melhor onze do FC Porto
inclui Brahimi, ou seja, ter deixado de ser
titular após o jogo com o Benfica tem de
ser uma anormalidade estatística. O
problema não pode ser o contrato — Sérgio
Conceição nunca deu esses sinais, pelo
contrário. Há baixas de forma, há
momentos menos bons e outros em que se
dá oportunidade a outros, Otávio,
nomeadamente, mas este tem pouco
golo. Brahimi, que esteve em campo só
28 minutos em Liverpool, marcou ontem
o primeiro golo do FC Porto em Portimão
e mostrou mais uma vez o peso que
tem no jogo e na equipa.
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Bruno Fernandes lá vai...
O Sporting ganhou nas Aves, apesar de ficar
com dez a partir dos4', por expulsão de Renan.
Nos últimos dez jogos, desde a derrota em
Villarreal, a equipa de Marcel Keizer ganhou
oito (incluindo a eliminação do Benfica para a
Taça de Portugal), empatou dois e vai
marcando distáncias para o Braga nesta
ponta final cio campeonato. Bruno
- ' Fernandesjá marca também de cabeça e lá
vai, imparável, a comandar os destinos de
''...: uma equipa a dar mostras de grande
personalidade, de se ter elevado a um
novo patamar com as melhorias de
-,...,
Wendel, de Luiz Phellype, de Mathieu e
Coates. Keizer parece mais firme, depois
,; de muitas desconfiançasa certa altura.
Promete-se unia boa final da Taça de
Portugal, pelo menos.

IN

Lijnders e
a formação
Pepijn Lijnders esteve
no FC Porto (2008-14)
como treinador da
formação e hoje é
adjunto de klopp no
Liverpool. Deu várias
entrevistas esta
semana, recordando
como o talento de João
Félix estava bem
documentado em
vídeos lá no Olival.
Como o de
Gonçalo Paciência.
Tecnicamente, o FC
Porto não tem nenhum
ponta de lança melhor.
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 1,62 x 2,48 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 3 de 3
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Portugal em
França para
voltar a ser
sensação
Seleção nacional a
um empate de marcar
presença no Europeu
Líder do Grupo 6
de apuramento para o Europeu 2020, com a segunda
melhor defesa de toda a
qualificação, Portugal está
motivado para o duelo de
hoje com a França (16.30
horas, TV124). Um adversário poderoso que venceu há
três dias, por 33-27, infligindo-lhe a maior derrota de
sempre num jogo de apuramento. "A França vai corrigir alguns erros e esperamos
que não sejam todos. Vamos
procurar fazer o mesmo que
fizemos no jogo anterior",
afirmou o selecionador Paulo Pereira.
Só com vitórias nos três jogos anteriores, Portugal precisa de um empate para assegurar a qualificação. A.G.
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Área: 21,31 x 31,75 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

PORTUGAL AO ASSALTA
DO IMPÉRIO FRANCÊS
Seleção defende hoje em
Estrasburgo liderança no
Grupo 6 de qualificação
para o Europeue2o2o
ENVIADO

QeeCird,

ALEXANDRE REIS
ESTRASBURGO, FRANÇA

As atenções do mundo do andebol vão estar hoje (16h30) concentradas em Estrasburgo, para se
saber até que ponto Portugal vai
ter capacidade para acabar com o
império cia França, seis vezes
campeã mundial, três europeia,
duas olímpica e medalha de bronze no último Mundial. O triunfo
(33-27) da Seleção em Guimarães,
na quinta- feira, surpreendeu tudo
e todos, seguindo-se o jogo de retribuição na Rhenus Sport, onde
os gauleses vão entrar com o orgulho ferido, em jogo da 4" jornada
do Grupo 6 de qualificação para o
Europeu'2020.
"Em ideias redondas, quase
tudo correu bem no jogo em casa,
mas é sempre difícil sair o que temos em mente. A França quer redimir-se, não para se vingar, pois
tem um estatuto superior ao nosso

"A FRANÇA QUER REDIMIR-SE
MAS A NOSSA FORMA DE ESTAR
SERÁ IDÊNTICA, JOGAMOS PARA
GANHAR", CONSIDERA PEREIRA

e vai querer vencer e de forma clara. Mas a nossa forma de estar vai
ser idêntica, pois vamos jogar para
ganhar", considerou o selecionador Paulo Pereira.
A tarefa não vai ser fácil, naquele que será o primeiro match-
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AMBIÇÃO. Gilberto Duarte vai apontar baterias contra a defesa ganlpqa

point das quinas, que precisam,
pelo menos, de um empate para
garantirem o 29 lugar e o consequente apuramento para a prova
da Áustria, Noruega e Dinamarca.
Uma derrota até cinco golos tam bém não será mau de todo, pois
nesse caso a França alcança pontualmente Portugal, mas fica em
desvantagem no confronto direto.
Em relação ao jogo da Cidade
Berço, Paulo Pereira não vai poder
contar com Daymaro Salina (lesionado), mas vai promover Luís Frade, também para o centro cia defesa: "A chave do nosso triunfo este vem defesa, apesar de termos feito
muitas transições, ataques e golos.

QUAL. EURO'202.0 - GRUPO 6
3 jornada
ROMÉNIA 16h00 LITUÂNIA
PORTUGAL 20h00 FRANÇA

CLASSIFICAÇÃO
PJVEDCMGS
02 PORTUGAL
09 FRANÇA

6 3 3 O O 78-63

02 LITUÂNIA

O 3 O O 3 73-94

ROMÉNIA

O 3 1 0 2 62.75

4 3 2 O 1 100-81

Próxima jornada

14 de abril

FRANÇA-PORTUGAL E LITUÂNIA-ROMÉNIA

Vamos tentar manter issocom Luís
Frade, que já jogou na mesmaposição e vai voltar a jogar, desta vez

mais tempo. Não tema mesma relação do Daymaro com o Alexis
Borges, pois entendem-se da mesma maneira na Seleção e no FC
Porto, mas o Frade tem outras características que poderá colocar em
campo. Já o Rúben Ribeiro também
nos deverá ajudar um bocadinho e
fazer a sua estreia a este nível. Tem
muitos minutos nasseleçõesjovens
e não terá grande nervosismo."
O treino de ontem durante a
tarde serviu para afinar os últimos
detalhes: "Há sempre coisas a
melhorar e conteúdos a rever,
sendo que alguns nem foram utili zados em Guimarães", revelou
Pereira. Q.

Triunfo de Guimarães é passado
1511 No final do treino de ontem,
Gilberto Duarte disseque Portugal
está bem e recomenda -se: "A
nossa vitória abalou o mundo do
andebol, pois ninguém estava à
espera que isto acontecesse. Recebi muitas felicitações dos antigos
companheiros e dos atuais cio Barcelona. Em relação ao jogo de
amanhã [hoje], não acredito que a
França, apesar do orgulho ferido,
vá entrar nervosa em campo. Vai
tentar ganhar. A nossa vitória em
Guimarães também foi difícil,

portanto nada mudou, a não ser
termos mais dois pontos, muito
importantes para o apuramento.
Agora, o que passou, passou. Volta
tudo à estaca zero, queremos dar o
nosso melhor e ganhar o jogo."
Já Rúben Ribeiro, lateral - esquerdo do Av anca, está preparado
para a sua estreia: "Se for chamado, vou dar o meu melhor. Custou
ficar de fora em Guimarães, mas
foi natural para o plantei que temos. Já foi bom estar na minha
primeira convocatória." o
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Portugal ao assalto do império francês
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Seleção defende hoje em Estrasburgo liderança no Grupo 6 de qualificação para o Europeu'2020
As atenções do mundo do andebol vão estar hoje (16h30) concentradas em Estrasburgo, para se
saber até que ponto Portugal vai ter capacidade para acabar com o império da França, seis vezes
campeã mundial,...
Alexandre Reis

Página 14

A15

Pedro Portela: Vencer o Luc Abalo é uma coisa que não se explica, sente-se

Tipo Meio:

Internet

Meio:

ZeroZero.pt Online

Data Publicação:

14/04/2019

URL: http://www.zerozero.pt/news.php?id=247575

Os ecos da vitória histórica de Portugal ainda se fazem sentir e a comitiva lusa não é indiferente a
isso.
Na antevisão da segunda partida frente à França, o épico triunfo luso foi tema obrigatório e Pedro
Portela fez questão de realçar a relevância deste resultado... e não só.
Foi uma grande vitória, conquistámos as poucas possibilidades que nos davam de ganhar e traduzimos
isso numa grande exibição. Vencer o Luc Abalo, uma referência para mim, é uma coisa que não se
explica, sente-se , afirmou, em declarações ao site da Federação de Andebol de Portugal.
A Seleção das Quinas está a apenas um ponto de conseguir a qualificação para o Europeu de 2020,
algo que o ponta direita considera ser fruta da mudança do chip .
Se calhar tínhamos obrigação de ter feito mais em qualificações anteriores. Depois da Sérvia
conseguimos mudar o chip e demonstrámos que queremos muito passar. Entrámos nesta qualificação
para a tornar uma realidade , considerou.
Por fim, o jogador de 29 anos abordou o novo desafio diante dos gauleses, que vão querer a vingança.
Vai ser um jogo bastante equilibrado. Vamos enfrentar uma França melhor preparada e que quer
mudar o que aconteceu na quinta-feira, especialmente com o apoio do seu público. No entanto, se
conseguirmos manter o nível do último jogo, vamos dar muito trabalho aos franceses , rematou.
Gostava de sair do mundo Futebol e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
Redação

Página 15

A16

Paulo Pereira: Jogámos de forma excecional e é preciso assumir isso
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A Seleção portuguesa prepara-se para o segundo assalto frente à França, que vai querer vingar a
derrota sofrida em Guimarães (33x27).
Na antevisão do novo embate diante dos franceses, em declarações ao site da Federação de Andebol
de Portugal, Paulo Pereira começou para abordar a ausência do lesionado Daymaro Salina, que vai
obrigar a mudanças no processo defensivo.
Em termos de estratégia, vamos fazer o que fizemos no jogo anterior. Temos também de pensar na
falta do Daymaro Salina, o que implica aquela relação entre os defensores centrais, trabalhada na
Seleção e no clube. Vamos tentar com o Luís Frade para que consolide rotinas o mais rapidamente
possível , contou.
O selecionador nacional também se mostrou ciente do 'desejo de vingança' da turma gaulesa, algo
que vai tentar explorar.
Sabemos que a França se quer redimir. Contribuímos muito para que não fizessem um bom jogo, por
isso acredito que a pressão esteja um pouco mais do lado deles, que querem voltar a ter a
credibilidade de toda a gente , considerou.
A vitória histórica vitória luso também foi lembrada pelo timoneiro de 54 anos, algo que vai servir de
inspiração para carimbar a presença no Europeu de 2020.
Jogámos de forma excecional e é preciso assumir isso. Fomos para dentro de campo para isso, já
quase o tínhamos conseguido com grandes equipas, recentemente, e desta vez conseguimos. Ainda
por cima, com uma Seleção tão interessante; de certeza que a França vai corrigir alguns erros e
esperamos que não sejam todos , finalizou.
Gostava de sair do mundo Futebol e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
Redação
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