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Notícias de desporto
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3d897bf0-9460-4cb9-8c247448e949be22&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
Notícias de desporto:
- Benfica vence o Eintracht de Frankfurt por 4-2;
- jogos da Liga Portuguesa;
- no andebol, Portugal venceu a França.
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Seleção Nacional de Andebol
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a1d66497-d34c-4b18-bd467e8f3cf1e652&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
No andebol Portugal alcançou um feito histórico ao derrotar a França por 33-27 e está muito perto da
fase final do Europeu de 2020, a seleção portuguesa apenas tinha vencido uma vez em 31 jogos a
equipa francesa.
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Seleção nacional de Andebol
http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=84c42222-166a-4aca-9a6de43255e2107d&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
A seleção nacional de andebol venceu França por 33-27. Foi num jogo da fase de qualificação para o
Euro 2020.
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-04-12 07:40
RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-04-12 06:49
RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-04-12 07:40
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O SUB-19. Seleção masculina venceu a
Espanha (27-23) no 2.° jogo do Torneio
Internacional de Lagoa, no Algarve,
após ter perdido anteontem frente a
Israel. Hoje defronta a Espanha.
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O TORNEIO. O Andebolmania 2019 XVI Torneio Internacional Andebol,
realiza-se de 17 a 20 deste mês, em
S. João da Madeira, com a presença
da Seleção sub-17 masculina.
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O TAÇA. As meias finais da Taça de
Portugal masculina 2018/2019 são
sorteadas dia 29 (17 h), no auditório
do Comité Olímpico de Portugal, em
Lisboa. Águas Santas, Madeira SAD,
FC Porto e Póvoa AC são as equipas
a sorteio,
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Gilberto Duarte tenta 'furar' a barreira de jogadores franceses, com o auxílio de Daymaro Salina

VITOR GARCEZ/ASF

História
escrita sem
hesitações
Portugal ganha à França, recordista de títulos
mundiais o Seleção a um empate da qualificação
ANDEBOL- QUALIFICAÇÃO EUROPEU - GR. 6/JOGO 3

Multisusos de Guimarães

ANDEBOL

•

PORTUGAL

FRANÇA

27

por

CÉLIA LOURENÇO
17

BRAÇADOS aos pulos,
perante mais de três mil
pessoas a gritar Portugal
em uníssono, os jogadores nacionais celebraram
a vitória sobre a França como se
Portugal tivesse ganho já o Europeu
que, em 2020, tem lugar na Áustria,
Noruega e Suécia. Está longe disso, é certo, mas só a um empate de
se qualificar para a fase final do
Europeu, que escapa à Seleção desde 2006. No Multiusos de Guimarães sentiu-se patriotismo e história. Pelas bandeiras, pelo hino
que se fez ouvir através do coro e
dos músicos do Conservatório da
Cidade Berço, pela apresentação
da Angelina Andebolita, a nova
mascote da modalidade, e, sobretudo, pela segunda vitória no historial de 32 confrontos com os galáticos gauleses, seis vezes
campeões do mundo, três da Europa e com dois ouros olímpicos.
Filho da terra, Rui Silva foi quem
inaugurou o marcador ainda o apito não soara há dois minutos. Seguiu - se Diogo Branquinho e

A
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Vincent Gerard (gr) (2)
Wesley Pardin (gr)
Nedim Remili (7)
Melvyn Richardson (3)
Mathieu Grebille (1)
Luc Abalo (1)
Luka Karabatic
Romain Lagarde (3)
Ludovic Fabregas (3)
Dika Mem (2)
Kentin Mahe
Timothey N'Guessan
Cedric Sorhaindo
Michael Guigou (3)
Adrien Dipanda
Valentin Porte (2)

INTERVALO

Humberto Gomes (gr)
Hugo Figueira (gr)
Pedro Portela (4)
Gilberto Duarte (5)
Belone Moreira (2)
Diogo Branquinho (3)
Rui Silva (3)
Tiago Rocha (2)
Jorge Silva
Miguel Martins (3)
António Areia (6)
Sérgio Barros
Fábio Magalhães
Luís Frade (1)
Daymaro Salina (2)
Alexis Borges (2)
PAULO PEREIRA

:491 J'„! 91

ÁRBrrRos
Mqa Gubica e Bons Milosevic (Cro)

Daymaro Salina a porem em prática a máxima escrita pelo selecionador Paulo Jorge Pereira nas paredes do balneário.
«Sempre sentimos que podíamos
vencer este jogo. Talvez tenha sido o
jogo da minha vida que mais preparei. Mas isso foi apenas uma parte,
porque a outra, e se calhar a mais
importante, foi a forma como os atletas não hesitaram. Foi essa apalavra

de ordem. Temos hesitado nos últimos anos. Hesitamos quando devemos rematar para golo, na defesa...
Hoje (ontemjentregaram-se sem limites», exultou o timoneiro. «O importante é qualificarmo-nos para o
Europeu, no qual não estamos há
tanto tempo. Só queremos lá estar
nem que seja por meio ponto», reforçou Pereira, corroborado pelo
guardião Humberto Gomes, inspirado na baliza, tal como António Areia
esteve certeiro a fazer a bola passar
6 vezes por Gerard ou Pardin.
«Neste jogo especial», a inspiração do veterano guarda-redes do
ABC foi inspirada no compatriota
Alfredo Quintana, ausente por lesão,
mas a quem dedicou a vitória. «Temos um grupo no whatsapp, e ele escreveu-nos uma frase que mexeu
comigo. 'Antes de entrarem em campo, pensem que eles não são robots,
tem duas pernas, dois braços e são
iguais a nós. Se querem ser melhores do
que nós, têm de prová-lo.» Unimo-nos
e não tivemos medo de falhar.»
Uma regra a aplicar JÁ este domingo, em Estrasburgo, em casa
dos gauleses.

A

Têm a palavra

figura

AZULEJO INSPIRADOR

HUMBERTO
GOMES

Foi o melhor jogo da Seleção, o
culminar de muito trabalho. Em dois m2
da parede do balneário escrevi o
ataque e num das ideias básicas da
defesa. Depois, num outro azulejo,
escrevi várias frases que falam desta
questão do hesitar e de outras coisas.
Correu bem, deu resultado e
esperemos que continue assim

PORTUGAL

Aos 41 anos, o guardião mostrou que a ternura dos 40 não tem
peso, defendendo 11 remates da
equipa gaulesa. Foi uma das peças
chave na defesa bem organizada de
Portugal, não lhe tendo ficado atrás
Hugo Figueira que travou dois livres
de 7 m em outros tantos tentados.

PAULO JORGE PEREIRA
selecionador de Portugal

PORTUGAL FAVORITO
CLASSIFICAÇÃO
Qualif. Europeu Grupo 6/Jogo 3
28-23
33-27

Roménia-Lituânia
Portugal-França

1VED
1 PORTUGAL
2 França
3 Roménia
4 Lituânia

3
3
3
3

3
3
1
O

0
O
0
0

O
1
2
3

G

P

78-63
100-81
62-75
73-94

6
4
2
O

4.'Jornada,14 abril: França-Portugal e Lituânia-Roménia

VITOR GARCEZ/ASF

Somos uma equipa que se está a
reconstruir para estar à altura do
estatuto que tem. A imagem que
demos hoje [ontem] não é a de França.
Assumo a culpa do que se passou,
sou o rosto de um grupo que tenho
que mobilizar. Portugal é favorito
porque ganhou à França e nós temos
de provar que conseguimos derrotar
Portugal

DIDIER DINARD
selecionador de França

VITOR (;ARCF7/ASF

Esgotado há quase uma semana, o Multiusos de Guimarães teve animação nas bancadas e no recinto, culminando com a festa da vitória dos jogadores portugueses
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Seleção vence França

em noite histórica
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A França não teve nenhuma possibilidade de vencer o jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

12/04/2019

URL: https://www.abola.pt/Modalidades/Noticias/Ver/782814

Paulo Pereira, selecionador de andebol de Portugal, não escondeu que assistiu esta noite à melhor
exibição da equipa das quinas desde que há três anos assumiu o cargo.
Foi o jogo da minha vida a que mais tempo dediquei. O mais importante foi conseguirmos que os
atletas não hesitassem em nenhum momento. Andámos a hesitar nos últimos anos , começou por
referir Paulo Pereira, destacando o trabalho dos jogadores: Têm trabalhado muito bem nos clubes e o
trabalho na Seleção é apenas a 'ponta do iceberg'.
Para o selecionador português, a França não teve nenhuma possibilidade de vencer o jogo ,
salientando: Falta um empate para garantir o apuramento para o Europeu. É quase impossível falhar,
mas enquanto não tivermos os pontos garantidos temos de manter esta postura. O importante é
qualificarmo-nos para o Europeu, seja em primeiro, em segundo ou como melhor terceiro.
Redação
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Seleção nacional
de andebol ganhou (33-27) à
França e lidera o
Grupo 6 de apuramento para Campeonato Europeu
de 2020.

Meio: Imprensa

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,57 x 4,12 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

O DESCE
CARLO
ANCELOTTI
TREINADOR

Nápoles perdeu
por 2-0 na deslocação ao terreno
do Arsenal, em
jogo da primeira
mão dos quartos
de final da Liga
Europa.
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ANDEBOL EM GUIMARÃES

Portugal derrotou França
e caminha para o europeu
seleção portuguesa de andebol deu
ontem um grande passo com vista
ao seu apuramento direto para o Campeonato da
Europa, ao surpreender a
França por 33-27, em jogo da terceira jornada do
grupo 6 de qualificação.
Em jogo disputado no
Multiusos de Guimarães,
a equipa lusa, que ao intervalo já vencia por 1614, ultrapassou uma das
grandes potências da modalidade e fica assim em
excelente posição de garantir um dos dois primeiros lugares do grupo, que
lidera com seis pontos,
resultantes de três vitórias em outros tantos en-

FAP

A

Seleção portuguesa deu um grande passo rumo ao europeu

contros, seguida da França com quatro, também
em três jogos.
As duas equipas voltam
a defrontar-se domingo,
desta feita em França, em
partida da quarta jornada.
No jogo de ontem, Por-

tugal alinhou com:
Humberto Gomes (gr),
Pedro Portela (4) Gilberto Duarte (5), Rui Silva (3),
Jorge Silva, Diogo Branquinho (3), Tiago Rocha
(2), Alexis Borges (2), Daymaro Salina (2), Fábio Ma-

galhães, Belone Moreira (2), António Areia (6),
Luís Frade (1) e Miguel
Martins (3).
Também ontem, e do
mesmo grupo, a Roménia bateu a Lituânia por
28-23.
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ANDEBOL
A seleção portuguesa de
andebol venceu, ontem,
a França por 33-27, em
encontro disputado em
Guimarães.

Página 12

A13

Seleção portuguesa de andebol vence França e vê Europeu mais perto
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Internet
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Data Publicação:
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ef869a7b

11 Abr 2019 | 22:18
A seleção portuguesa de andebol deu hoje um grande passo com vista ao seu apuramento direto para
o Campeonato da Europa, ao surpreender a França por 33-27, em jogo da terceira jornada do grupo 6
de qualificação.
Em jogo disputado no Multiusos de Guimarães, a equipa lusa, que ao intervalo já vencia por 16-14,
ultrapassou uma das grandes potências da modalidade e fica assim em excelente posição de garantir
um dos dois primeiros lugares do grupo, que lidera com seis pontos, resultantes de três vitórias em
outros tantos encontros, seguida da França com quatro, também em três jogos.
As duas equipas voltam a defrontar-se no domingo, desta feita em casa dos gauleses, em partida da
quarta jornada.
VR // VR
By Impala News / Lusa
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Portugal esmagou a França, maior equipa deste século,
somou a terceira vitória e está praticamente garantido no Europeu'2020

FORIIMGIGANTES
FRANÇA
Pavilhão Multiusos de Guimarães
Árbitros: Matija Cubica e Boris Milosevic
(Croácia)
'FRANÇA
PORTUGAL
Humberto Gomes Gr VincentGerard Gr/2
Gr
Hugo Figueira
Gr WesleyPanin
Pedro Portela
4 NecKmRemili
7
5 RomainLagarcle
3
Gilberto Duarte
Diogo Branquinho 3 Meivyn Richardson 3
Rul Silva
1
3 Mathieu Grebille
Tiago Rocha
2 Luc Abalo
1
Jorge Silva
- Ludovic Fabregas 3
DayrnaroSalina
2 luka Karabatk
2
Alexis Borges
2 Dika Mem
Fábio Magalhães
• Valentin Porte
2
Beione Moreira
2 CedricSorhalndo
António Areia
6 Kentin Mahe
Sérgio barros
• T.NGuessan
Miguel Martins
3 Michael Guigou
3
nj
Luis F rade
1 Adrian Dipanda
Treinador:
Paulo.lorge Pereba

Treinador:
Didier Dinart

Ao intervalo 17-13.
Marcha.05' 3-1,10' 3-3, 15'7-6, 20;10-10,
25'13-12, 30'17-13, 35'20-15, 40' 22-17,
45'25-18, sa 27-21, 55'30-23, 60'33-27
5

EXCLUSÕES

os
Rfegisto: esta foi apenas a segunda
vitória fora
em 32emjog190
8
A anterior
ntra França.
de Portugal coa

E

3

VERMELHOS
3-3

PORTUGAL E
DOS QUATRO INVICTOS
Líder isolado do Grupo 6 de
qualificação para oEuropeu
que se irá realizar na Áustria,
Noruega e Suécia, entre 10 e
26 de janeiro de 2020,
Portugal poderá apurar-se se
empatar domingo em França,
pois passam os dois primeiros
e os quatro melhores
terceiros. A equipa lusa, uma
das quatro que venceu todos
os três jogos - tal como
Hungria, Alemanha e
Eslovénia - é tão surpreendente que até iludiu as casas
de apostas: pagavam 7-1 pela
vitória!

Roménia-Lituânia
PORTUGAL-França

28-23
33-27

C Lii551FP C .4(,-.À0
1..PORTUGAL
2.° França
3.° Roménia
4.. Lituânia

J VEDIVI-5 P
3 3 O O 7663 6
3 2 O 1 10081 4
3 1 O 2 6275 2
3 O O 3 7394 0

iMZNA,13,1

França-PORTUGAL ( I VI 24)
Lituânia-Roménia
5. ,i0 -mpzp,
Lituânia-França
Roménia-PORTUGAL
França-Roménia
PORTUGAL-Lituânia

14/04/2019
16h30
14h30
13/06/2019
17h00
16h00
16/06/2019
17h00
17h00

7 METROS

3.6 g.

RUIGUIMARÃES

••• Inacreditável! No primeiro dos dois jogos que "eram
para perder", com a França - a
seleção como mais rico palmarés da história do andebol, tendo ganho seis Mundiais, três
Europeus e dois títulosolímpicos -, Portugal venceu de forma categórica, por 33-27, e assumiu a liderança do Grupo 6
de qualificação parao Europeu
de 2020, estando a um empate
de ogarantir. Ou seja, aSeleção
Nacional está praticamente
apurada, preparando-se para
regressar aos grandes palcos, o
que não acontece desde o Europeu de 2006, na Suíça.
Com uma exibição fantástica, a roçar a perfeição, graças a
uma postura defensiva extraordinária, plena de garra e
fé, mas também audaz taticamente, com a utilização, logo
a partir dos dez minutos, do
7x6 - Fábio Magalhães e Rui
Silva sãomestres nesse formato arriscado de ataque -, a
equipa lusa foi sempre muito
superior à da França.
Portugal entrou muito forte,
fez o 3-0, mas os franceses responderam coma mesma moeda e empataram. Masvárias situações de igualdade, até ao12-

Gilberto Duarte, lateral esquerdo do Barcelona e mais cotado dos portugueses, fez cinco golos aos franceses

Portugal

obteve a
segunda
vitória da
sua história
em 32 jogos
com a
França, mas
o 33-27 foi o
maior
desaire de
sempre dos
seis vezes

12, foi o melhor que a França
conseguiu. Na ponta final da
primeira parte, os homens de
Paulo Jorge Pereira fizeram um
parcial de 5-0, abriram o marcadorpara os17-12, e nem duas
exclusões praticamente seguidas, de Luís Frade e Alexis Borges, que faziam antever dificuldades, mudaram o jogo. A
verdade é que Portugal saiu
desses minutos com categoria
e aos 36 até chegou aos seis golos à maior (21-15, com um golaço de Gilberto Duarte). Pouco depois, Hugo Figueira foi
chamado ajogo e apanhou um
livre de sete metros ao especialista Guigou. A "impensável"

vitória estava desenhada. Aos
45 minutos, Tiago Rocha fez o
primeiro de três momentos
com oito golos de diferença
(26-18) e os franceses começaram a defender mais à frente,
mas já nada havia a fazer.
AntónioAreia, que regressou
à Seleção, foi o melhor marcador, com seis golos, e o Multiusos de Guimarães, com 3842
espectadores, assistiu a urna
vitória histórica, a segunda de
Portugal em 32 jogos com a
França, mas com um valorque
vai muito além disso: a melhor
equipa de andebol do século
nunca tinha perdido um jogo
de qualificação por seis golos!

DARAnyiES
"O jogo da minha
.vida e ao qual mais
tempo dedicrad"

Paulo Jorge
Pereira
Selecionador
Nacional

°Falámos entre
nós que eles não

campeões

mundiais
numa
qualificação. O
recorde
anterior era
de 30-35,
com a
Noruega

AFIGURA

podiam ser robôs"

m quarentão mãos cite f
-

•

Logo nos pnmeiros minutos mostrou ao que vinha, ao
parar um remate de Luc Abab,ctue ajudou Portugal a
abrir com uma-O. Tem 41 anos e foi somando defesas
perante os melhores jogadores do mundo, ate totalizar
11. uma deias num livre de sete b)etros, Figueira tambe.m
entrou bem e fez cinco defesas, duas a sete metros.

"Sempre sentimos que
podíamos vencer. Foi ojogo
da minha vida e ao qual mais
me dediquei. Isso é uma parte,
a outra, e mais importante, é a
forma como os atletas nunca
hesitaram. Agora, o próximo
passo é conseguir manter
esta forma de estar também
fora de casa."

) '
Humberto
Gomes
Guarda-redes
de Portugal

"Foi especial, histórico e estou
feliz por ter ajudado. Queria
mandar cumprimentos ao
[Alfredo] Quintana, um dos
elementos importantes do
grupo. Falámos entre nós que
os franceses não podiam ser
robôs. Têm duas pernas, dois
braços e tinham de provar
que são melhores"
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TRÊS GOLOS E UMA
ASSISTÊNCIA DO 79
DEIXAM ÁGUIAS
COM UM PÉ NAS
MEIAS-FINAIS

Alemães jogaram
70' com dez e
Gonçalo Paciência
marcou o golo que
os mantém vivos
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SPORTING
Frederico Varandas foi
a França falar com o
presidente do Dijon P13-1.5

Lage: "É um
resultado que
nos serve na
perfeição"

ROSIER
NEGOCIADO

BRAGA
Ricardo Rio, presidente
da Câmara de Braga,
lamenta a falta de títulos

"Esta época
é frustrante"

PI6

V. GUIMARÃES

Seleção Nacional bateu [33-27] a todo-pod
‘pil, França no apuramento para o Euro'2020

PAULO

j. ~RA:

ft

ir•

Poirtugal faz: istor
f.

Treinador atual tem
a maior percentagem
de triunfos deste século

"Sempre -ah
sentbnos que Castro bate
podíamos
Jesus, Vitória
vencer" P26 e Conceição
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Jogo final

carlos.machado@ojogo.pt

O mundo na mão
Na noite de João Félix, o andebol dividiu o
palco e a Seleção Nacional deu uma tareia
na maior potência da modalidade

ortugal viveu ontem uma noite
histórica. Ao mesmo tempo que João
Félix se tomava no futebolista mais
novo a assinar um hat trick na Liga Europa, a
Seleção Nacional de andebol derrotava a
França, maior potência mundial da modalidade. Ganhar aos franceses por seis golos,
dominar de fio a pavio, não se deixar sequer
questionar durante toda a partida, é
fantástico, um feito que não entraria nem
nos sonhos mais otimistas dos participantes,
apesar de nos últimos dias se notar nesta
equipa uma confiança inusitada.
Há muito se tem a certeza de estar João
Félix entre o lote restrito dos eleitos, dos
candidatos a entrar para a história. Ontem,
mesmo tendo a equipa vacilado aqui e ali, o
miúdo demonstrou que tem o mundo na
mão, como se jogasse andebol. Félix
sobressaiu ainda mais porque o Benfica fez
quatro golos a um adversário alemão e nem
por isso pode dormir tranquilo. Consentiu
dois já depois de estar a jogar contra dez e,
agora, é previsível que na Alemanha vá
sofrer. Podia ter acabado com o Eintracht,
mas deixou-o vivo.
Em Guimarães, num pavilhão a abarrotar,
Portugal esmagou a França que tem no
palmares seis títulos mundiais, cinco neste
século, quatro nos últimos seis. Somemos o
ouro olímpico em 2008 e 2012 e a prata de
2016, mais os títulos europeus de 2010 e
2014, assim como o terceiro lugar em 2018.A
França tem mais títulos do que Portugal
presenças nas grandes provas. O andebol
português está em franca evolução.
Precisava de um resultado destes. Mas,
atenção!, aumentaram as responsabilidades.

P
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"Foi o jogo da minha vida a que mais tempo dediquei", diz selecionador de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

12/04/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bf91530d

Paulo Pereira, selecionador de Portugal, acredita que Portugal estará na fase final do Europeu de 2020
Sobre o jogo: "Foi o melhor jogo desde que lidero a seleção. Sempre sentimos que podíamos vencer.
Foi o jogo da minha vida a que mais tempo dediquei. O mais importante foi conseguirmos que os
atletas não hesitassem em nenhum momento. Andámos a hesitar nos últimos anos. Às vezes,
hesitamos no remate ou na defesa. Os jogadores têm trabalhado muito bem nos clubes e este
trabalho na seleção é apenas a ponta do iceberg". França sempre forte: "Agora, o próximo passo é
conseguir manter esta forma de estar fora de casa. Normalmente, fora de casa, temos outra postura.
Não basta fazer um jogo excelente. A França continua a ser uma das três melhores equipas do mundo,
mesmo sem o Nikola Karabatic. Estamos felizes. Pensamos já no jogo de Estrasburgo [as duas
seleções voltam a defrontar-se no domingo]." O apuramento: "Falta um empate para garantir o
apuramento para o Europeu de 2020. É quase impossível falhar, mas enquanto não estiverem todos
os números garantidos, temos de manter esta postura. O importante é qualificarmo-nos para o
Europeu, seja em primeiro, em segundo ou em terceiro." França dominada: "Somos uma equipa de
trabalho. Ao nível da semana de trabalho, os jogadores tiveram um determinado tipo de carga. Eles
vêm de diferentes competições. Fomos gerindo os jogadores. Fomos alternando os pivôs. A França
não teve nenhuma possibilidade de vencer o jogo."
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Imagens de uma noite histórica para o andebol português

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

12/04/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=95d89216

A Seleção Nacional alcançou esta quinta-feira uma das maiores vitórias da história do andebol
português, ao bater a França (seis vezes campeã do Mundo, três da Europa e duas olímpicas) por 3327, numa partida realizada em Guimarães e referente à terceira jornada da fase de qualificação para o
Campeonato da Europa de 2020.

Página 18

A19

A nova sensação: Portugal demoliu a França, escreve a EHF

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

12/04/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d427cd45

Federação Europeia destaca a equipa portuguesa como uma das quatro que venceu todos os jogos e
por ter aplicado à França o maior desaire da sua história em jogos de qualificação. "Um dia depois de
Montenegro bater os campeões olímpicos e mundiais, a Dinamarca, os recordistas em títulos
mundiais, a França, foram goleados por Portugal", escreveu a Federação Europeia de Andebol (EHF)
sobre o triunfo da Seleção Nacional, em Guimarães, por 33-27. Destacando o facto de o único triunfo
dos portugueses frente à equipa mais forte deste século ter sido em 1980, em Torshavn, "quando a
França ainda não estava no topo do andebol internacional", a EHF considera a vitória de Portugal
"verdadeiramente sensacional - e inteiramente merecida". "Para a França esta foi a maior derrota de
sempre num jogo de qualificação europeu. O recorde anterior era de 30-35, frente à Noruega, no
apuramento para o Euro'2018", escreve-se ainda, destacando-se que os gauleses, "chocados pelo 0-3
inicial, ainda voltaram ao jogo, mas nunca passaram para a frente em todos os 60 minutos; 12-12, ao
minuto 23, foi o último resultado equilibrado". "Graças a uma defesa fantástica, a maior diferente foi
de oito golos, nos 26-18. Nem os adeptos portugueses queriam acreditar no que estavam a ver. Mas
os anfitriões continuaram assim até final, marcando até quando estiveram em desvantagem numérica
frente a uma das melhores defesa do mundo". A EHF lembra que Portugal não se qualifica desde
2006, mas agora "está quase lá".
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O mundo na mão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

12/04/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=513f93c

Na noite de João Félix, o andebol dividiu o palco e a Seleção Nacional deu uma tareia na maior
potência da modalidade Portugal viveu ontem uma noite histórica. Ao mesmo tempo que João Félix se
tornava no futebolista mais novo a assinar um hat trick na Liga Europa, a Seleção Nacional de andebol
derrotava a França, maior potência mundial da modalidade. Ganhar aos franceses por seis golos,
dominar de fio a pavio, não se deixar sequer questionar durante toda a partida, é fantástico, um feito
que não entraria nem nos sonhos mais otimistas dos participantes, apesar de nos últimos dias se
notar nesta equipa uma confiança inusitada. Há muito se tem a certeza de estar João Félix entre o lote
restrito dos eleitos, dos candidatos a entrar para a história. Ontem, mesmo tendo a equipa vacilado
aqui e ali, o miúdo demonstrou que tem o mundo na mão, como se jogasse andebol. Félix sobressaiu
ainda mais porque o Benfica fez quatro golos a um adversário alemão e nem por isso pode dormir
tranquilo. Consentiu dois já depois de estar a jogar contra dez e, agora, é previsível que na Alemanha
vá sofrer. Podia ter acabado com o Eintracht, mas deixou-o vivo.
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Vitória histórica
abre a Portugal
porta do Europeu
Quinas derrotaram, em Guimarães, a França
e lideram o Grupo 6 de qualificação

SN3 VKl1V201!) ,V213213d 1311D

ID: 79991116

Meio: Imprensa

Festa portuguesa após o triunfo sobre França
Portugal

33

França

27

Susana Silva
despono@jn.pt

A seleção nacional
fez história ao vencer a
França (33-27), num Multiusos de Guimarães lotado,
na terceira jornada da segunda fase de qualificação,
um resultado que lhe dá a liderança isolada do Grupo 6
e a deixa com um pé na fase
final do Europeu de 2020
(apuram-se os dois primeiros), fase que lhe escapa desde 2006. Portugal volta a jogar com os gauleses depois
de amanhã, em Estrasburgo
(16.30 horas).
Na antevisão, o selecionador Paulo Pereira tinha pedido um jogo sem erros e a
equipa lusa cumpriu as indicações, com uma exibição
quase perfeita.
As quinas entraram muito bem e fizeram um parcial de 3-0. Os gauleses reagiram, igualaram e mantiveram-se por perto até aos
12-12. Portugal não se amedrontou e, bastante concentrado, tomou o controANDEBOL

lo e foi-se distanciando (17-13 ao intervalo). A vantagem galvanizou o conjunto luso e lançou-o para
uma segunda parte de
grande nível ofensivamente, chegando a ter oito golos de avanço. Na defesa,
Humberto Gomes foi uma
muralha a travar as investidas francesas. •
PORTUGAL Humberto Gomes (GR) e Hugo
Figueira (GR): Betone Moreira (2), Pedro Portela
(4), Gilberto Duarte (5), Drogo Branquinho (3),
Rui Silva (3), Tiago Rocha (2). Miguel Martins
(3), António Areia (6), Jorge Silva, Sérgio
Barros. Fábio Magalhães, Luis Frade (1).
Daymaro Salina (2) e Alexis Borges (2)
Treinador Paulo Pereira
FRANÇA lvcent Gérard (GR, 2) e Wesley Pardin
(GR); Nedim Remili (7), Romain Lagarde (3),
Mehyn RichardSon (3), Dika Mem (2), Kentin
Mahé, Mathieu Grebille (I), Timothey
N'Guessan, Luc Abalo (1), Cédric Sorhaindo,
Michael Guigou (3), Luka Karabatic, Ludovic
Fabregas (3), Adrian Dipanda e Valentin Porte
(2) Treinador Didier Dinart
LOCAL Pavilhão Multiusos de Guimarães
ÁRBITROS Matija Gubica e Boris Milosevic
(Croácia) AO INTERVALO 17-13

GRUPO 6
RESULTADOS
Portugal

33 - 27

Roménia

28 - 23

França
Lituânia

CLASSIFICAÇÃO
1 Portugal
2 Franga

P J
6 3

VE O F-G
3 0 O 78-63

4 3

2 0 1 100-81

3 Roménia

2

3

1 0

2 62-75

4 Lituânia

O

3

OO

3 73-94

PRÓXIMA JORNADA DOMINGO
(14.30)
Roménia
(16.30)
Portugal

Lituânia
França
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SEMÁFORO

Arnaldo Martins

Paulo Pereira
Triunfo incrível
da seleção nacional
de andebol frente à poderosa França. Mérito do selecionador e dos jogadores, que formaram um
bloco coeso e ambicioso,
que tem agora as portas
abertas para atingir a fase
final do Europeu.

Abel Ferreira
Os bracarenses estão mais pressionados para a receção ao Tondela, depois de terem caído para o quarto lugar da
Liga. Essa posição obriga a
antecipar o início da préépoca, o que é sempre um
constrangimento para o
arranque dos trabalhos.

Diego Costa
0 irascível avançado
está em maus lençóis. A expulsão no clássico com o Barcelona, após
insultos ao árbitro, valeulhe um castigo de oito jogos! A suspensão significa
o fim da época para o atacante e pode ditar a saída
do Atlético de Madrid.
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Portugal vence França em andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Notícias Online

Data Publicação:

12/04/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aa87f895

Ontem às 21:35FacebookTwitterPartilharComentar
A seleção portuguesa surpreendeu os poderosos franceses (33-27) e assumiu a liderança do Grupo 6
de apuramento para o Campeonato da Europa de 2020
Uma exibição de luxo, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, valeu a Portugal uma grande vitória sobre
a França. Sempre na frente do marcador, a equipa de Paulo Jorge Pereira não deu hipóteses à seleção
gaulesa, que apresentou todas as estrelas, à exceção de Karabatic.
Com este triunfo, Portugal assume o comando de um grupo em que também competem Lituânia e
Roménia, com seis pontos, mais dois do que a França, sendo que vai jogar fora com o adversário
desta quinta-feira já no domingo.
Os dois primeiros classificados do grupo apuram-se diretamente para o Europeu do próximo ano, cuja
fase final foi alargada a 24 seleções. Portugal não marca presença numa grande competição desde
2006.
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Noite histórica para o andebol nacional com vitória sobre a França

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

12/04/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=684747b7

Noite histórica para o andebol nacional com vitória sobre a França
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Quiosque: Benfica e João Félix dominam as manchetes dos jornais

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

12/04/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=102086de

Revista de imprensa de 12 de abril de 2019
A vitória do Benfica sobre o Eintracht Frankfurt, com hat trick de João Félix, faz as manchetes dos
jornais desportivos desta sexta-feira.
A Bola escreve: De chorar por mais: Hat trick de João Félix coloca águia mais perto das meias .
O Jogo diz: Super Félix: Três golos e uma assistência do 79 deixam águias com um pé nas meiasfinais .
No Record a manchete é: Félix até chorou: Hat trick do menino de ouro da Luz dá vantagem na
Alemanha .
Espaço ainda nos jornais para a vitória histórica da seleção portuguesa de andebol frente a França.
Redação Maisfutebol
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Cá dentro: Benfica sonha alto e "chora por mais" João Félix

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

12/04/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=26441832

Conheça os destaques da imprensa nacional desta sexta-feira.
João Félix Sequeira é o nome completo da jogador que domina as capas dos jornais desportivos desta
sexta-feira, na sequência da noite estelar que assinou nesta quinta-feira.
O jovem avançado do Benfica contribuiu com três golos e uma assistência para a vitória por 4-2 das
águias, diante do Eintrach Frankfurt, num duelo relativo à primeira mão dos quartos de final da Liga
Europa.
Um sublinhado ainda nas primeiras páginas para a estrondosa vitória de Portugal diante da seleção
francesa de andebol, referente à qualificação para o Europeu de 2020.
Percorra a fotogaleria com as manchetes de hoje, clicando na imagem acima.
Notícias Ao Minuto
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Nova versão do sonho Eder. Portugal esmagou os franceses em noite épica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

12/04/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cd765514

A vitória da Seleção Nacional diante dos gauleses colocou o nosso país a um triunfo do Europeu de
andebol de 2020.
Desde 1980. Há 39 anos que Portugal não sabia o que era vencer a França. Em 2016, Eder gelou os
gauleses na final do Campeonato de Europa de futebol, desta feita foi a Seleção Nacional de andebol a
vergar os franceses a nova avalanche lusa.
Os pupilos de Paulo Jorge Pereira derrotaram, nesta quinta-feira, a toda poderosa França, por 33-27,
num jogo de apuramento para o Europeu de 2020, disputado no Pavilhão Multiusos de Guimarães.
Esta foi apenas a segunda vez na história que Portugal venceu a congénere francesa, empatando por
uma vez, e saindo derrotada por 29 ocasiões. Recorde-se que os comandados de Didier Dinart já
foram campeões do mundo (6 vezes), da Europa (três) e olímpicos (duas).
Com este triunfo, Portugal ficou a uma vitória de chegar ao Europeu de 2020... mas agora importa
ainda recordar o presente e a noite de glória desta quinta-feira.
Percorra a fotogaleria para verificar algumas das melhores imagens deste jogo, clicando na imagem
acima.
Notícias Ao Minuto
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Corte: 1 de 1

Portugal bate
França e
obtém triunfo
inédito
Andebol
Selecção portuguesa de
andebol dá um passo
decisivo rumo ao Euro
2020 com vitória frente aos
campeões do mundo
A selecção portuguesa de andebol deu
ontem um passo gigante na qualiÆcação para o Euro 2020, ao triunfar em
Guimarães sobre a poderosa selecção
francesa, campeã mundial em 2017,
por 33-27 (17-13, ao intervalo).
“Para podermos fazer alguma coisa de interessante, vamos mesmo de
ter de nos superar”. Estas foram as
palavras do seleccionador Paulo
Pereira, antes do jogo, e Portugal
seguiu à risca. Superou-se e fez algo
muito interessante, vencendo uma
equipa que, para o próprio seleccionador nacional, está “seguramente
entre as três melhores do mundo”.
A França apresentou-se praticamente na máxima força, utilizando
todas as principais Æguras — com a
excepção de Nikola Karabatic, que
Æcou fora da Æcha de jogo —, mas foi
insuÆciente para controlar, sobretudo, quatro portugueses: o portista
António Areia, com seis golos, Gilberto Duarte, com cinco, e Pedro
Portela, com quatro, para além do
guarda-redes Humberto Gomes,
essencial para a equipa nacional,
com várias defesas importantes.
Na qualiÆcação para o Europeu,
esta foi a terceira vitória em outros
tantos jogos, para a formação orientada por Paulo Pereira. Com este
resultado, Portugal é líderar isolado
do Grupo 6 da segunda fase de qualiÆcação, com seis pontos, mais dois
que os franceses e mais quatro do
que a Roménia, que bateu a Lituânia,
formação ainda sem pontos.
Portugal está numa posição privilegiada no grupo — qualiÆcam-se
directamente os dois primeiros de
cada agrupamento — e, se mantiver
este lugar, conseguirá algo que lhe
escapa desde 2006: marcar presença
no Europeu de andebol. PÚBLICO

Paulo Pereira
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A alegria do plantel do Eintracht Frankfurt ao
saber que lhe tinha calhado em sorte o
Benfica na Liga Europa revelou-se uma
sobranceria precipitada depois de ontem o clube da
Luz ter imposto uma pesada derrota aos alemães,
que só não carimba a passagem às meias-finais
devido à “maldade” de Gonçalo Paciência. O Benfica
aproveitou bem o facto de o Eintracht ter passado a
jogar com dez desde muito cedo e João Félix, com
três golos, foi o que mais brilhou. (Págs. 46/47) J.J.M.
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Period.: Diária
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Âmbito: Informação Geral

John Moore

Corte: 1 de 2

O veterano repórter fotográfico
norte-americano é o vencedor do prémio
principal do concurso World Press Photo
2019, com uma fotografia de uma criança
hondurenha a chorar convulsivamente enquanto a
mãe é revistada na fronteira entre o México e os
Estados Unidos por uma agente. Uma imagem que
expressa bem o drama que vivem os imigrantes da
América Latina e Central que tentam entrar no país
do Presidente Trump. (Págs. 34/35) J.J.M.
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O andebol português está a viver um
momento ímpar, devido ao forte
investimento que os clubes têm feito nos
últimos anos mas também ao trabalho feito na
selecção. E foi nesta que Portugal alcançou ontem
um feito histórico, ao vencer a França (33-27),
actual campeã do mundo. A selecção nacional deu
assim um passo de gigante na qualificação para o
Euro 2020, liderando o grupo com triunfos nos três
jogos disputados. (Pág. 48) J.J.M.
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Omar al-Bashir

O homem que dirigia o Sudão há 30 anos na
sequência de um golpe militar foi ontem
deposto pelos militares, o que não deve travar
os protestos nas ruas que levaram à destituição do
Presidente, já que os manifestantes são contra esta
solução que só promete eleições para daqui a dois
anos. O Tribunal Penal Internacional há muito que
quer julgar Bashir pela responsabilidade na
campanha de violações, morte e pilhagens contra
civis no Darfur. (Pág. 28) J.J.M.
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ALEXANDRE REIS

BePortugalcausouontemsurpresa ao vencer (33-27) no Multiusos
de Guimarães a poderosa França e
colocar-se no comando do Grupo
6 de qualificação para o Europeu'2020. Um triunfo histórico
para somar à vitória de 1980 perante Os mesmos gauleses, depois
de 29 derrotas e um empate.
O selecionador Paulo Pereira
pode queikar- se deter tido pouco
tempo para preparar o jogo, mas a
França denotou ainda maiores
problemas neste aspeto, com um
andebol pouco trabalhado para

"Vitória foi
um sucesso
extraordinário"
Oselecionador Paulo Pereira ficou muito satisfeito com a
atuação da Seleção: "Sempre
pensámos em ganhar. Um dos
aspetos importantes foi a atitude
dos atletas, que não hesitaram
em nenhum momento. Temos
hesitado sempre nos últimos
anos, seja para rematar para
golo e até na defesa. Os jogadores souberam interpretar o que
foi pedido. Esta vitória foi um
sucesso extraordinário, perante
aquela que, senão a melhor, é
uma das três melhores do Mundo. Agora temos de ter uma outra atitude também nos jogos
fora de casa, temos também de
mudar isso. O nosso primeiro
Objetivo é a qualificação para o
Europeu, mas sem descurar o
triunfo final no Grupo 6." o

Seleção Nacional alcança
resultado histórico e fica
praticamente apurada
para o Europeu'2o2o

AO INTERVALO: 17 13

PAULO PEREIRA

GARRA. Gilberto e Branquinho exultam com vitória diante dos franceses

ultrapassar o muro dos lusitanos
Portugal entrou forte com um
parcial de 3-0, demonstrando um
fio de jogo mais coerente na construção das ações ofensivas, sem pre com excelente circulação de
bola, comandada por Rui Silva.
A França ainda equilibrou até
aos 22' (12-12), mas sem nunca
passar para a frente do marcador.
Remates precipitados, na ansiedade de resolver fácil, mas sem
inspiração, esbarraram numa de fesa forte e num guarda-redes de
grande classe, pois HumbertoGomes, de 41 anos, secou as intenções dos duplos campeões olímpicos, três vezes campeões europeus
e seis vezes campeões mundiais.
Portugal, pelo contrário, teve
muitas soluções no ataque, desi

QUAL. EURO'ao2o - GRUPO 6
3.s jornada
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gnadamente no sete (sem guardião) contra seis, disparando,
também com a utilização do contra- ataque bem interpretado por
António Areia (6 golos), para uma
vantagem de cinco golos aos 28'
(17-12), chegando ao intervalo a

ganhar (17-13) mesmo em inferioridade numérica.
O cariz não se alterou na segunda parte, apesar da França,
que não contou com Nikola K a rabatic - recupera de uma opera ção e viu o jogo da bancada -, colocar todos os trunfos em campo,
como Gingou, Sorhaindo ou Por te, mas Portugal dominou, com
um excelente jogo coletivo e uma
grande eficácia da segunda linha,
assim como uma entrada fantástica do guarda-redes Hugo Figueira, a suster dois livres de sete
metros. O banco gaulês ficou
nervoso mas nada havia a fazer.
Portugal está praticamente qualificado e poderá até conquistar o
Grupo 6, visitando Estrasburgo
no domingo.

ra O guarda -redes Humberto
Gomes voltou a estar em grande com 11 defesas e um poder de
colocação admirável da bola no
contra-ataque: "Foi um momento especial, num jogo histórico, com os jogadores muito
concentrados e sem medo de
falhar. Quero também desejar
as melhoras ao Alfredo Quintana, que recuperade lesão. Deunos força ao dizer que 'íamos
defrontar seres humanos enão
robôs'. Foi fantástico."
Já sob o eco do 'L'Équipe', a
interpretar a derrota de 'Les
Experts' em Guimarães como
um duro revés, Didier Dinart,
treinador da França, estava resignado: "As maiores felicitações para Portugal, que mereceu. Temos de melhorar muito
para ganhar o GrupO 6." o
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Atribuídas por João Seixas

JOÃO
FELIX

SELEÇA
-O
DE ANDEBOL

GONSALO
GUEDES

DIEGO
COSTA

OURO: O que mais há a

PRATA: O fenomenal

BRONZE: O Valencia foi

LATA: O avançado his-

dizer sobre o avançado?
O craque do Benfica continua a mostrar
que é um predestinado e fez história ao serviço do Benfica depois de anotar um hat
trick no triunfo na Liga Europa. [págs. 2 a 8]

triunfo frente à todo-poderosa França, por 33-27, averbada na cidade
de Guimarães, deixa a Seleção Nacional praticamente apurada para o Campeonato da
Eu ropa'zozo. Fantástico! [pág. 31]

ao terreno do 'vizinho
Villarreal vencer por 3-1 e o craque português mostrou que está a atravessar um excelente momento de forma, assinando dois
dos golos da formação. Em alta! [pág. 9]

pano-brasileiro do Atlético Madrid foi sancionado com oito encontros de castigo pela expulsão no desafio
diante do Barça, por ter agarrado e insultado o árbitro da partida. Triste... [pág. 29]
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Vitória histórica no andebol. "A França nem parecia a França"

Tipo Meio:
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Renascença Online

Data Publicação:
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1ac3caa3

Presidente da Federação de Andebol de Portugal "superação" e de "entrega total" da seleção nacional
na vitória sobre a França.
Um jogo de "superação" e de "entrega total de todos os jogadores e da equipa técnica", é desta forma
que Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal, descreve o triunfo histórico da
seleção nacional frente à França, na noite de quinta-feira.
Portugal venceu por 33-27, num jogo a contar o apuramento para o Euro 2020, e com cerca de 3.600
pessoas a assistir no Multiusos de Guimarães. Esta é apenas a segunda vez que a seleção nacional
consegue bater os franceses, em mais de 30 jogos realizados entre as duas equipas.
"A França tem sido campeã mundial, campeã europeia, campeã olímpica nos últimos dez, quinze
anos", lembra Miguel Laranjeiro. Mas, na última noite, "houve uma superação da nossa equipa e a
França não parecia a França doutros tempos".
"Certamente, eles regressam hoje um pouco espantados com aquilo que aconteceu em Guimarães,
que foi histórico", diz, em entrevista à Renascença.
Com esta vitória, Portugal assume a liderança do grupo 6 de qualificação para o Euro 2020, com seis
pontos.
Apesar do triunfo importante, Miguel Laranjeiro mostra-se cauteloso ao traçar objetivos. "Vamos
passo a passo", diz quando questionado sobre a possibilidade de Portugal ser candidato à conquista do
campeonato da Europa. "O andebol joga-se com as mãos, mas é preciso ter os pés assentes na terra",
atira.
Desde 2006 que Portugal não marca presença num campeonato europeu ou mundial. Estar, em
janeiro, no Euro 2020 "é o primeiro grande passo para o futuro do andebol em Portugal". Só depois,
diz, "podemos sonhar com um título".
"A ambição é o limite e esta seleção, pela qualidade que tem, pela geração de excelentes jogadores
que tem, merece estar nesses palcos europeus", remata.
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Félix e lágrimas
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"Hat-trick" frente ao Eintracht "atira" o jovem talento de Viseu para as manchetes.
João Félix é a figura em destaque nas primeiras páginas dos diários desportivos com os de Lisboa,
após o "hat-trick" frente ao Eintracht, na noite de quinta-feira, na Luz.
Record e A Bola põem o foco na emotiva reação lacrimejante do jovem talento - "Félix até chorou",
escreve o diário da Cofina, enquanto o jornal do Bairro Alto titula: "De chorar por mais."
Em O Jogo lê-se "Super Félix". Neste jornal, destaque, também, para o FC Porto. "Aboubakar volta
depois da Champions" é o destaque.
No Record, referência para o Sporting: "Conheça a auditoria".
Nos três diários desportivos há referência na primeira página à vitória de Portugal sobre a França em
andebol, num jogo de apuramento para o Europeu 2020.
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Seleção portuguesa de andebol alcança vitória histórica
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Lusa
Comentários
11 Abr, 2019, 22:18
/ atualizado em 12 Abr, 2019, 09:59
| Outras Modalidades
Daymaro Salina marca à França | José Coelho - Lusa
A seleção portuguesa de andebol deu quinta-feira um passo de gigante rumo ao seu apuramento
direto para o Campeonato da Europa, ao surpreender a França por 33-27, em jogo da terceira jornada
do grupo 6 de qualificação.
Em jogo disputado no Multiusos de Guimarães, a equipa lusa, que ao intervalo já vencia por 16-14,
ultrapassou uma das grandes potências da modalidade e fica assim em excelente posição de garantir
um dos dois primeiros lugares do grupo, que lidera com seis pontos, resultantes de três vitórias em
outros tantos encontros, seguida da França com quatro, também em três jogos.
No final da partida o treinador nacional, Paulo Pereira, elogiou a atitude dos andebolistas portugueses.
As duas equipas voltam a defrontar-se no domingo, desta feita em casa dos gauleses, em partida da
quarta jornada.
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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Paulo Pereira e o histórico triunfo sobre a França: "Foi o jogo da minha vida a que
mais tempo dediquei"
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=58c43153

Selecionador português acredita que Portugal estará na fase final do Europeu de 2020.
A seleção portuguesa de andebol recebeu e venceu hoje a França por 33-27, numa excelente exibição
que lhe permitiu subir à liderança do grupo 6 da fase de qualificação para o europeu de 2020. Foi o
segundo triunfo da história sobre os gauleses - tinha-o conseguido em 1980.
No final da partida, o selecionador Paulo Pereira afirmou que este foi o "melhor jogo" desde que
assumiu a seleção nacional.
"Sempre sentimos que podíamos vencer. Foi o jogo da minha vida a que mais tempo dediquei. O mais
importante foi conseguirmos que os atletas não hesitassem em nenhum momento. Andámos a hesitar
nos últimos anos. Às vezes, hesitamos no remate ou na defesa. [Os jogadores] têm trabalhado muito
bem nos clubes e este trabalho na seleção é apenas a 'ponta do iceberg'. Agora, o próximo passo é
conseguir manter esta forma de estar fora de casa. Normalmente, fora de casa, temos outra postura.
Não basta fazer um jogo excelente. A França continua a ser uma das três melhores equipas do mundo,
mesmo sem o Nikola Karabatic. Estamos felizes. Pensamos já no jogo de Estrasburgo [as duas
seleções voltam a defrontar-se no domingo]", considerou o treinador.
"Falta um empate para garantir o apuramento para o Europeu de 2020. É quase impossível falhar,
mas enquanto não estiverem todos os números garantidos, temos de manter esta postura. O
importante é qualificarmo-nos para o Europeu, seja em primeiro, em segundo ou em terceiro", vincou.
Newsletter Receba o melhor do SAPO Desporto. Diariamente. No seu email. Subscrever Já subscrevi
Notificações SAPO Desporto sempre consigo. Vão vir "charters" de notificações. Subscrever Na sua
rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.
Sportinforma
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Seleção portuguesa de andebol vence França e vê Europeu mais perto

Tipo Meio:

Internet

Meio:

SIC Notícias Online

Data Publicação:

12/04/2019

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=da6e6a22

Jogo foi disputado no Multiusos de Guimarães.
A seleção portuguesa de andebol deu hoje um grande passo com vista ao seu apuramento direto para
o Campeonato da Europa, ao surpreender a França por 33-27, em jogo da terceira jornada do grupo 6
de qualificação.
Em jogo disputado no Multiusos de Guimarães, a equipa lusa, que ao intervalo já vencia por 16-14,
ultrapassou uma das grandes potências da modalidade e fica assim em excelente posição de garantir
um dos dois primeiros lugares do grupo, que lidera com seis pontos, resultantes de três vitórias em
outros tantos encontros, seguida da França com quatro, também em três jogos.
As duas equipas voltam a defrontar-se no domingo, desta feita em casa dos gauleses, em partida da
quarta jornada.
Lusa
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Paulo Pereira: Foi o jogo da minha vida a que mais tempo dediquei
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Quase quarenta anos depois, Portugal voltou a vencer a França (33x27), um confronto que tem sido
francamente desequilibrado: 32 jogos, duas vitórias lusas, um empate e 29 derrotas.
No final da partida, citado pelo jornal O Jogo, Paulo Pereira admitiu que esta foi uma partida bastante
importante e falou um pouco sobre a preparação feita.
Foi o jogo da minha vida a que mais tempo dediquei e o melhor desde que lidero a Seleção. O mais
importante foi conseguirmos que os atletas não hesitassem em nenhum momento. Os jogadores têm
trabalhado muito bem nos clubes e este trabalho na Seleção é apenas a ponta do iceberg , afirmou.
Satisfeito com o triunfo, o selecionador apontou já ao próximo objetivo, com o apuramento para o
Europeu de 2020 em mente e... a um ponto de distância.
O próximo passo é manter esta forma de estar fora de casa, onde normalmente temos outra postura.
A França continua a ser uma das três melhores equipas do mundo, mesmo sem o Nikola Karabatic.
(...) Somos uma equipa de trabalho. Durante a semana, os jogadores tiveram um determinado tipo de
carga, vêm de diferentes competições. Fomos gerindo-os, alternando os pivôs. A França não teve
nenhuma possibilidade de vencer o jogo , concluiu.
Jogo histórico sem Quintana
©Federação de Andebol de Portugal/PhotoReport.inFora deste feito épico ficou Alfredo Quintana, mas
a sua ausência foi muito bem colmatada pelos veteranos Hugo Figueira e Humberto Gomes (11
defesas). O guardião do ABC não esqueceu o seu colega de setor e lembrou a conversa no balneário.
Foi um jogo especial, histórico e estou feliz por ter ajudado. Estivemos muito concentrados e não
hesitámos. (...) Queria mandar os cumprimentos ao Quintana, um dos elementos importantes deste
grupo. Falámos entre nós que os jogadores franceses não são robôs. Têm duas pernas, dois braços e
têm de provar que são melhores. Hoje, não conseguiram , considerou.
Gostava de sair do mundo Futebol e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
Redação

Página 39

