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Seleção portuguesa muito perto do 
Euro2020 depois de vitória histórica 

Portugal perdeu por 33-24 com a 
França, em Estrasburgo, na quarta jor-
nada do grupo 6 de apuramento para 
o Europeu de andebol de 2020, numa 
partida em que os gauleses 'vingaram' 
a derrota sofrida em Guimarães (33-27). 

Apesar da derrota, Portugal mantém 
intacta a hipótese de qualificação para a 
fase final do Europeu, que está à distân-
cia da conquista de um ponto nos dois 
jogos restantes no grupo, frente às sele-
ções da Roménia e da Lituânia 

Portugal esteve na discussão do 
jogo durante 45 minutos, dispondo mes-
mo de três oportunidades para passar 
para o comando do marcador, mas a 
França teve um final demolidor, com uni 
parcial de 10 golos marcados e apenas 
dois sofridos. 

Depois da surpreendente derrota 
em Guimarães (33-27), a França, seis 
vezes campeã mundial, três europeia e 
duas olímpica, assumiu a liderança do 
grupo 6, com os mesmos seis pontos 
de Portugal. 

VITÓRIA HISTÓRICA 
Dias antes, a seleção portuguesa de 

andebol recebeu e venceu a França por  

33-27, numa vitória que vai ficar para a 
história.  

Coeso na defesa, com Alexis Borges 
decisivo a conter o poderio físico adver-
sário na zona central e o guarda-redes 
Humberto Gomes a fazer 11 defesas, 
Portugal foi também eficaz no ataque e 
esteve sempre na frente do marcador, 
tendo chegado aos oito golos de vanta-
gem aos 53.10 minutos (30-22), gerindo  

depois a diferença. 
Depois de ter alcançado o segundo 

triunfo da história sobre os gauleses -
tinha-o conseguido em 1980 - Portu-
gal está próximo de marcar presença 
no torneio que vai decorrer na Áustria, 
Noruega e Suécia, já que se apuram os 
dois prirneiros de cada grupo e os qua-
tro melhores terceiros classificados dos 
oito grupos. 
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-> Bicampeão em Alvaiade, onde 
está há quatro épocas; central de 
37 anos renovou contrato 

O Sporting continua a assegu-
rar a continuidade dos jogadores e, 
ontem, anunciou a renovação com 
Carlos Carneiro, 37 anos e leão há 
quatro épocas. «Esta renovação é 
o reconhecimento do meu traba-
lho e também a prova de que a 
competência não tem idade. Es-
tou muito contente, orgulhoso e  

motivado para continuar a dar o 
melhor ao clube», sublinhou, em 
declarações ao site do Sporting, 
atual bicampeão nacional. 

Os leões não divulgaram a du-
ração desta renovação com o cen-
tral, que chegou a Alvaiade em 
2015, proveniente do rival Benfi-
ca, que representara por oito épo-
cas. Além dos títulos nacionais, 
Carlos Carneiro conquistou uma 
Taça Challenge pelo clube. «Falta 
o tricampeonato», disse. 

PEDRO BENAVENTE/ASF 

Carlos Carneiro está orgulhoso e motivado 

ANDEBOL 
um 

Carlos Carneiro continua leão 
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ANDEBOL
SENIORES DA DIDÁXIS

REGRESSAM ÀS VITÓRIAS
No passado fim-de-semana, as seniores da AA Didáxis deslocaram-se ao Porto para
defrontar o Académico do Porto, a contar para 6ª jornada da fase final do campeonato
nacional da 2ª divisão. A AA Didáxis venceu por 29-26 e para este resultado contribuiu
a boa prestação ofensiva das atletas de Riba de Ave  e os nove golos apontados por
Susana Moreira. Com esta vitória, a AA Didáxis ocupa o 4º lugar desta fase final, que é
liderada pelo Sport Lisboa e Benfica.  As juvenis receberam o CALE e perderam, por 29-
24. A AA Didáxis está no 3º lugar e ainda na luta pelos dois primeiros lugares que dão
acesso à 3ª fase do campeonato. De realçar os 13 golos apontados pela atleta, ainda
iniciada, Francisca Mirra. As juniores deslocaram-se a Alpendurada e perderam por 36-
20.
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ANDEBOL 
CARNEIRO RENOVA 
O andebolista Carlos Carneiro, 
de 37 anos, renovou ontem 
contra to com o Sporting. "É o 
reconhecimento do meu tra-
balho e a prova de que a com-
petência não tem idade", disse 
o central português. 
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A equipa de seniores da Acadé -
mica deslocou-se ao terreno do
Besteiros e derrotou a equipa
da casa por 30-38, na 2.ª jor-
nada da fase complementar do
campeonato regional de Aveiro,
liderando o grupo. 

Esta foi uma partida com
pouca história e um resultado
justo face ao que se passou du-
rante os 60 minutos. Depois de
ter falhado a passagem à dis-
puta pela subida ao Nacional
da 2.ª Divisão, a Académica está
agora a superiorizar-se diante
de adversários mais acessíveis.
A turma academista, com mui-
tas ausências, contou com ape-
nas oito jogadores. Ao intervalo,
a vantagem conimbricense era
de 16-24. Num segundo tempo,
menos bem jogado e mais pau-
sado, a Académica limitou-se a
gerir. A treinadora Ana Cristina
Santos conseguiu “puxar” pelos

atletas e conseguiu uma vitória
tranquila. Destaque para os 12
golos de Luís Santos e os oito
de Alfredo Gomes.

Na formação, os infantis par-
ticiparam no “Termas Cup”, em
S. Pedro do Sul, Vouzela e Oli-
veira de Frades, tendo ficado
em 7.º lugar entre as 11 equipas
participantes. A Académica per-
deu com o Feirense (24-22),
empatou com o Sismaria (18-
18) e cedeu diante do Císter (19-
14). No jogo que definiria o 7.º
lugar, a jovem equipa de Coim-
bra venceu o Alavarium por 26-
17.

Street Handball dia 24
A Académica organiza o IV

Torneio Street Handball “Quei -
ma das Fitas 2019”, no dia 24
(quarta-feira), a partir das
14h30, no Campo de Santa
Cruz. Equipas masculinas, fe-
mininas ou mistas podem ins-
crever-se na página de facebo -
ok do andebol  academista. |

Académica vence e lidera
a fase complementar

Académica venceu no reduto do Besteiros  por 30-38

Andebol
Provas regionais
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Golo de Gilberto 
Duarte à França nos 
melhores da ronda 

ANDEBOL Um remate de Gilber-
to Duarte a cerca de 11 metros 
da baliza de França foi eleito 
para o top-5 dos melhores golos 
da jornada do apuramento para 
o Europeu de andebol. O golo 
do lateral português do Barce-
lona, uma 'bomba' que termi-
nou em quinto na votação, foi 
um dos 33 no histórico triunfo 
(33-27) de Portugal contra a sele-
ção francesa, uma das maiores 
potências da modalidade e ter-
ceira classificada no último Mun-
dial, no passado dia 11, em Gui-
marães. Três dias depois, em 
Estraburgo, os gauleses acaba-
riam por se 'vingar', vencendo 
por 33-24: as duas seleções estão 
agora com seis pontos. 
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Guardiola fala em 
golo de andebol 
••• Guardiola gostou da ca-
pacidade ofensiva da equipa, 
mas não tanto da defensiva e 
foi por aí que analisou a elimi-
nação na Liga dos Campeões. 
"É cruel, mas temos de aceitar. 
Foi um grandejogo para todos. 
Na segunda parte fizemos 
tudo para conseguir passar, 
criámos muitas oportunida-
des e fizemos quatro golos. 
Contudo, acabámos punidos 
por muitos erros cometidos. 
Estamos tristes pelos nossos 
adeptos, que foram fantásti- 

cos a apoiar-nos. Desejamos 
sorte ao Tottenham na meia-
final", atira o técnico catalão, 
relembrando que desde 
2008/09 que não estavam 
duas equipas inglesas nas 
meias-finais. Ainda assim, vi-
rou-se depois para a arbitra-
gem: "Apoio o VAR, mas, tal-
vez de outro ângulo, o golo do 
Llorente seria considerado de 
andebol." Sterling também 
criticou o último lance: "Os 
senhores de lá de cima decidi-
ram que era fora de jogo." 
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CARLOS CARNEIRO 
RENOVOU COM O SPORTING 
"Esta renovação é o reconhecimento do meu 
trabalho e isso é o mais importante na nossa 
atividade.Também é a prova de que a 
competência não tem idade." As palavras são 
de Carlos Carneiro, central leonino que, aos 
37 anos, renovou com o Sporting. "Identifico-
me bastante tanto com o clube como com os 
adeptos", disse ainda o capitão dos verdes e 
brancos, que representa há quatro anos. -R.G. 
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A9 "De outro ângulo, talvez o golo do Llorente seria considerado de andebol"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/04/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dc5c811

 
Pep Guardiola não deixou de apontar o dedo à arbitragem após a eliminação do Manchester City frente
ao Tottenham. Pep Guardiola gostou da capacidade ofensiva da equipa, mas não tanto da defensiva e
foi por aí que analisou a eliminação na Liga dos Campeões. "É cruel, mas temos de aceitar. Foi um
grande jogo para todos. Na segunda parte fizemos tudo para conseguir passar, criámos muitas
oportunidades e fizemos quatro golos. Contudo, acabámos punidos por muitos erros cometidos.
Estamos tristes pelos nossos adeptos, que foram fantásticos a apoiar-nos. Desejamos sorte ao
Tottenham na meia-final", atira o técnico catalão, relembrando que desde 2008/09 que não estavam
duas equipas inglesas nas meias-finais. Ainda assim, virou-se depois para a arbitragem: "Apoio o VAR,
mas, talvez de outro ângulo, o golo do Llorente seria considerado de andebol." Sterling também
criticou o último lance: "Os senhores de lá de cima decidiram que era fora de jogo."
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ANDEBOL 

O capitão do Sporting, Carlos 
Carneiro, está a viver um dos me-
lhores momentos da sua carreira, 
tendo renovado contrato com Os 
bicampeões nacionais. Os leões 
não revelaram a duração do vín 
culo como internacional. 

"É o reconhecimento do meu 
trabalho e isso é o mais importan -
te na nossa atividade. Também .e a 
prova de que a competência não 
tem idade, por isso estou muito  

contente, orgulhoso e motivado 
para continuar a dar o melhor de 
mim. Tem sido anos em que me 
tenho sentido muito bem, jogo e 
t reino de forma muito feliz. Os re -
saltados ajudam, por isso é difícil 
escolher um momento nestes 
quatro anos, porque  têm sido  fan  

tasticos", considerou °central, de 
37 anos, no site do Sporting. 

O virnaranense fez a sua forma-
ção no Vitória e Francisco de I Io- 

landa (1996 a 1999), passou pelo 
ABC (1999 a 2001e 2003 / 04), Boa-
vista (2001/02), AC Fafe 
(2002/03), Madeira SAD (2004 a 
2007) e Benfica (2007 a 2015). 

Neste período, conquistou um 
campeonato pelo ABC, Madeira 
SAD, o ártico no palmarés do clube 
do Fluichal, e pelo Benfica, depois 
de 18 anos de jejum do clube da 
Luz, sempre orientado pelo sau 
doso Aleksander Donner. A.R. 

Carneiro renova pelo Sporting 
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Maia ISMAI 
vence Avanca 
01 A contar pari a 3' jornada 
do Grupo B (permanência) do 
campeonato, o Maia ISMAI re-
cebeu e venceu (28-27) o Avan-
ca e assumiu, com 34 pontos,.a 
liderança da classificação, em 
igualdade com o ABC, que só 
joga dia 23 com o Arsenal. Na 
partida da Is.laía, muito equili-
brada até aos instantes finais, 
Ricardo Mourão esteve em des - 
taque no ataque dos anfitriões, 
ao marcar sete golos; Nuno 
Ca rvalho e Rúben Ribeiro mar-
caram oito cada pela turma do 
concelho de Estarreja. Já o Fer - 
rnentões empatou (25-25) com 
o AC Fafe e o Sp. Horta perdeu 
(32-33) com o Boa Flora. o 

Página 11



A12

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 16,93 x 29,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 80077980 18-04-2019

I Torneio de Andebol União de Freguesias Almada - Infantis Femininas

Participação positiva
A nossa participação nes-

te I Torneio de Andebol da 
União de Freguesias de 
Almada foi excelente! 

Ainda não tínhamos jo-
gado qualquer jogo e eu já 
senti vitória dentro do grupo.

A integração dos elemen-
tos mais recentes no grupo 
e uma enorme união,dentro 
do referido grupo de me-
ninas. Confesso que não 
foi fácil, devido às birras 
de algumas meninas, que, 
rapidamente entenderam 
as regras de participação, 
em torneios.

Estas meninas saíram de 
Almada mais confiantes, 
mais ricas em todos os 
aspectos e deram uma ima-
gem muito boa das gentes 
de S. João da Madeira.

Isto foi para mim o mais 
importante do torneio e 
quem me conhece sabe que 
eu não facilito nestas situa-
ções. Tudo correu bem, con-
seguimos um honroso 3.º 
lugar, um troféu de Melhor 
Guarda-Redes do escalão 
de Infantis Femininas, para 
a Raquel e a mostragem de 
um Cartão Branco a mim, 
por ser o Ofi cial A em cam-
po, mas que vai inteirinho 
para as atletas pelo com-
portamento e pela atitude 
de fair play que tiveram para 
com a equipa adversária. 
Ao longo da minha carreira 
desportiva, confesso que 
foi o momento mais alto 
para mim.

Não posso deixar de agra-
decer aos pais, às mães, às 
tias, às primas e a todos os 
outros familiares e amigas/
os que nos acompanharam 
e apoiaram... e a todos os 
outros que não puderam ir, 
mas que nos foram dando 

um enorme apoio durante 
o decorrer do Torneio.

Mais uma vez, não pos-
so deixar de agradecer 
também aos nossos patro-
cinadores por acreditarem 
no nosso trabalho e nos 
continuarem a ajudar ao 
longo desta temporada des-
portiva. Para todos, o meu 
muito obrigado em nome da 
Sanjoanense.

Albano Oliveira

CDE Boa Água Andebol, 14 - ADS Rokefi l, 6
ADS Rokefi l, 10 - Ginásio C Sul B, 10
Ginásio C Sul A,  7 - ADS Rokefi l, 4
ADS Rokefi , 33 - CSS Pinhal de Frades, 1

Resultados
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