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Portugal tem apenas uma vantagem sobre a França, admitiu o selecionador Paulo Pereira 

CLASSIFICAÇÃO 

—) Grupo 6 

Portugal-Roménia 21-13 
França-Lituânia 42-27 
Lituânia-Portugal 23-24 
Roménia-França 21-31 
4 Hoje 4  3' jornada 

Roménia-Lituânia 18 horas 
Portugal-França 20 horas 

J VEDGP 
1 FRANÇA 2 2 O O 73-48 4 

2 Portugal 2 2 O O 45-36 4 
3 Lituânia 2 O O 2 50-66 O 
4  Roménia 2 O O 2 34-52 O 

Próxima jornada (4.'14-4-2019)— Lituânia-Roménia, 
França-Portugal 

Animados e rápidos 

Junto da seleção da França, a responsabilidade de analisar Portugal pertenceu a 
Guillaume Gille. «0 conjunto português tem um estilo de jogo animado e rápido», avan-
çou o adjunto de Didier Dinart. Aquele técnico foi mais longe na abordagem ao con-
junto de Paulo Pereira, deixando bastantes elogios. «Tudo o que produz é coerente e 
limpo. Portugal utiliza com muito rigor todos os seus recursos. Terá de ser levado 
muito a sério, pois jogará contra nós completamente livre, sem nada a perder», en-
fatizou Gille. Este elemento da equipa técnica francesa, lamentou-se, contudo, de «não 
ter mais informação» da formação portuguesa, mas sabe que «se tem mostrado 
sólida, como o comprovam os triunfos sobre a Lituânia e a Roménia, que apenas mar-
cou 13 golos!» Definido ficou o objetivo para a jornada dupla com Portugal: «Quere-

mos alcançar duas vitórias para garantir a qualificação.» 

`Allez', portugueses 
Portugal bem posicionado na qualificação para o Europeu o França 
surge no caminho o Selecionador Paulo Pereira vê uma só vantagem 

POT 

PEDRO BARROS 

13 
 ORTUGAL encara hoje a 
França, em Guimarães, 
na terceira jornada do 
Grupo 6 de qualificação 
para o Europeu de 2020. 

O conjunto nacional divide a li-
derança do agrupamento com os 
gauleses, equilíbrio que se desfaz 
completamente pelo historial das 
equipas: o adversário é o campeão 
do mundo em título (de um total 
de seis conquistas) e guarda, ain-
da, três troféus europeus e mais 
dois olímpicos! 

Aliás, o selecionador Paulo Pe-
reira vislumbra «apenas uma van-
tagem» lusa neste confronto, que 
«será explorada ao máximo». E 
qual é, então? «Jamais passa pela 
cabeça dos franceses perder con-
tra nós», desfez o mistério o téc-
nico português, esperando que 
uma eventual altivez dos franceses 
lhes perturbe os movimentos. 

A França é claramente superior 
e é vista como «uma equipa que 
tem resposta para tudo, em ter-
mos defensivos e ofensivos», pros-
seguiu Paulo Pereira a análise. Para 
contestar este poder, o conjunto 
português terá de «se superar mais 
do que nunca para alcançar um 
resultado interessante e, sobretu-
do, estar muito focado nos deta-
lhes de jogo». 

Paulo Pereira sonha em pon-
tuar «num destes dois jogos com 
a França» — o opositor surge no-
vamente no calendário este do-
mingo, para a quarta jornada des-
ta fase da competição —, desfecho 
que nem seria inédito. Nos sete 
embates já realizados entre as duas 
nações (o último ocorreu em 2009), 
Portugal venceu um (17-8), no lon- 

gínquo ano de 1980, num desafio 
disputado nas Ilhas Faroé. 

Qualquer ponto amealhado pe-
rante a formação dirigida por Di-
dier Dinart servirá, então, para 
«encurtar o caminho rumo ao Eu-
ropeu», sustentou o Selecionador 
Nacional. Consciente das dificul-
dades que a França apresenta e, 
por isso, da mais do que provável 
impossibilidade de carimbar o  

apuramento no domingo, Paulo 
Pereira não se importa de esperar 
«por junho para decidir a ques-
tão». Nesse mês, Portugal deslo-
ca-se à Roménia e recebe a Lituâ-
nia nas duas últimas partidas do 
grupo, do qual se apuram os dois 
melhores classificados. E a Seleção 
Nacional está bem posicionada para 
voltar a um patamar competitivo 
da qual está afastada desde 2006. 

HELENA VALENTE/ASF 
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A Académica iniciou da melhor
maneira a fase complementar
do Regional de Seniores da 3.ª
Divisão, com uma vitória na re-
cepção ao Carregal do Sal, por
36-21. 

Na formação, os infantis fo-

ram ganhar a casa da Sanjoa -
nen se B, por 24-36, enquanto
os minis receberam e vence-
ram igualmente a turma de S.
João da Madeira, por 30-22. 

Os iniciados tiveram o pri-
meiro deslize desta fase do
campeonato ao empatarem,
em casa, com o Monte, por
pou  co comuns 43-43. |

AAC triunfa na recepção
ao Carregal do Sal
Andebol
Provas regionais
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Juventude academista 
‘ingénua’ na segunda parte

Silvino Cardoso

Os viseenses estiveram muito
próximos de conseguir vencer
pela primeira vez na segunda
fase de apuramento de acesso
à subida, frente ao Centro Des-
portivo e Cultural (CDC) de
Santana. 
Com o Pavilhão do Fontelo
bem composto de público, o
Académico entrou de rom-
pante e aos 15 minutos já tinha
conseguido uma vantagem de
oito golos. 

Aos poucos a turma visitante
foi recuperando e quando che-
gou o intervalo já a desvanta-
gem se cifrava em apenas qua-
tro golos. A verdade é que a
partir do meio da primeira
parte, houve alguma descon-
centração dos jogadores orien-
tados por Rafael Ribeiro, bem
aproveitada pelo adversário,
embora nunca estivesse em
causa o empenhamento dos

atletas da casa que mostraram
sempre muita determinação e
muita vontade de fazer mais e
melhor.

No segundo tempo, depois
do treinador do Santana ter
corrigido o posicionamento
dos seus jogadores e utilizando
rápidas transições em direcção
à baliza academista, recuperou
da diferença, assistindo-se de-
pois a uma partida muito equi-
librada, apesar da maior expe-
riência e maturidade dos atle-

tas de Geifães (Porto), perante
um dos concorrentes com
mais juventude na equipa que,
em vários momentos da par-
tida, mostrou alguma ingenui-
dade na abordagem defensiva
e nas saídas para o ataque.

Ficou, no entanto, a ideia de
que os viseenses podem vir a
dar muitas alegrias aos seus
sócios e adeptos, quando os
jogadores adquirirem maior
maturidade, o que será conse-
guido com o decorrer dos jo-

gos. 
Aliás, o treinador Rafael Ri-

beiro já tinha referido que os
seus jogadores entraram na se-
gunda fase com alguma ansie-
dade, o que acabou até por ser
fatal na primeira jornada em
Penafiel, quando jogaram o su-
ficiente para regressarem com
uma vitória. |

CLASSIFICAÇÃO

3.ª Divisão - 2.ª Fase - Zona 1 
2.ª jornada

São Mamede-FC Infesta             23-21
Estarreja-Gondomar Cult.        28-23
Académico-CDC Santana        30-30
Alavarium AC -CA Penafiel      28-25

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Estarreja AC             2       2    0      0    66-50      6
Alavarium AC         2       1    0      1    51-54      4
Gond. Cultural        2       1    0      1    52-51      4
CA Penafiel               2       1    0      1    51-52      4
CDC Santana          2       0    2      0    53-53      4
São Mamede           2       1    0      1    50-59      4
Académico               2       0    1      1    54-56      3
FC Infesta                   2       0    1      1    44-46      3

Próxima jornada                                    
Gondomar Cultural-São Mamede,
FC Infesta-Académico, CA Pe-
nafiel-Estarreja AC e CDC San-
tana-Alavarium AC

Empate Académico esteve a vencer por quatro golos ao intervalo mas não 
conseguiu travar a maior maturidade do adversário, permitindo o empate
Andebol
3.ª Div. Seniores Masculinos

Viseenses deslocam-se a Infesta na próxima jornada

ARQUIVO
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Viseu volta a a receber a fase
decisiva do do Campeonato
Nacional de ACR4 (andebol em
cadeira de rodas - vertente de
quatro atletas), no próximo dia
20 (sábado).

O evento terá como palco o
Pavilhão da Escola Secundária
Alves Martins, a partir das
10h30, sendo disputado por
cinco equipas, oriundas de

todo o país. Entre as formações
presentes, destaque para a As-
sociação Portuguesa de Defi-
cientes (APD) Leiria, actual de-
tentora do troféu. 

Na final do ano passado, re-
corde-se, os leirienses bateram
(2-0) a congénere do Porto,
também na capital da Beira
Alta, conquistando o quartp tí-
tulo consecutivo. O evento
pretende mais uma vez pro-
mover a modalidade e o des-
porto adaptado. |

Andebol
Camp. Nacional ACR4

Fase final do campeonato
nacional de novo em Viseu

APD Leiria conquistou, em 2018, o quarto título consecutivo

ARQUIVO
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Entre 11 e 14 
de abril, no 
âmbito do 
VIII Termas 

Andebol Cup, serão 
disputados 218 jogos 
distribuídos por 8 pavi-
lhões nos concelhos de 
S. Pedro do Sul, Vouzela 
e Oliveira de Frades.

Esta prova conta com 
mais de 1500 jovens de 
99 equipas entre 4 esca-
lões de formação, mas-
culinos e femininos.

Este é o maior evento 
desportivo do concelho, 
com um contributo im-
portante para a econo-
mia local, ao trazer a S. 
Pedro do Sul milhares 
de visitantes durante os 
4 dias de torneio, dina-
mizando a hotelaria e o 
comércio.

A autarquia sugere 
que os restaurantes, ca-
fés e similares da cidade 

VIII Termas Andebol Cup
 Redação

possam funcionar num horário mais alargado de modo a corresponderem a um 
acréscimo da procura de refeições.
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A6 Portugal recebe França com Multiusos esgotado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2019

Meio: Guimarães Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c95c4755

 
Portugal recebe França com Multiusos esgotado
 
A Selecção Nacional de andebol recebe a sua congénere da França, esta quinta-feira, no pavilhão
Multiusos, em partida a contar para a 3.ª jornada do Grupo 6 de qualificação para o Europeu de 2020.
 
Com duas vitórias nas duas primeiras jornadas, diante da Roménia e Lituânia, Portugal divide a
liderança do Grupo 6 com a França, considerada a melhor selecção do mundo. O encontro está
marcado para as 20 horas, com o pavilhão Multiusos esgotado.
 
O Conservatório de Guimarães vai actuar antes do jogo desta quinta-feira, interpretando os hinos dos
dois países ao vivo. O Guimagym também irá abrilhantar o espectáculo, com apresentações no
Multiusos. A Federação de Andebol de Portugal abre as portas da Fun Zone, junto ao Multiusos de
Guimarães, um espaço dedicado ao Andebol4Kids. A Fun Zone vai funcionar ao longo de todo o dia,
com diversas actividades e passatempos, como Street Handball, "Tiro-Relâmpago" e "Tiro ao Alvo".
Para além disso, estão programadas outras actividades, como insufláveis, pinturas faciais e escultura
de balões e passatempos com oferta de prémios aos participantes.
 
quinta, 11 abril 2019 09:22 em Desporto
 
Marcações: Portugal, andebol, frança
 
" rel="nofollow"&gt;
 
Imprimir
 
Email
 
Seguinte
 
quinta, 11 abril 2019 09:22
 
Geral
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Acão de formação contínua contou com 55 participantes 

A 34  sessão contou com 55 par- 
ticipantes na ação de formação 
contínua que teve lugar na Uni- 
versidade da Madeira no passado 
fim de semana. Os números dei- 
xam a organização satisfeita mas 
a Associação de Andebol esperava 
que mais encarregados de educa- 
ção e familiares dos atletas esti- 

vessem em maior número, pois 
este evento é essencialmente para 
sensibilizar os intervenientes no 
jogo, dentro e fora de campo, de 
modo a tornar o jogo mais escor- 
reito e o ambiente em torno do 
jogo mais ético, emotivo, que possa 
aglutinar mais famílias em prol 
do andebol. 
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O CD Bartolomeu Perestrelo domina no número de títulos no andebol feminino de formação, 

Walter Faria 
desporto@jm-madeira.pt  

EQUIPA TÉCNICA 
TREINADORA: Isabel Brazão 

DIRIGENTE: Henriqueta Costa 

FISIOTERAPEUTA: Lina Pereira 

PLANTEL 2018-19 

Margarida Morais 
Sara Camacho 
Teresa Brazão 
Inês Correia 

Margarida Gomes 
Joana Sousa 

Vitória Gonçalves 
Joana Teixeira 

Camila Henriques 

Eduarda Costa 
Júlia Figueira 
Sofia Ferreira 

Madalena Gomes 
Mariana Silva 

Diana Mendonça 
Inês Freitas 

Beatriz Rodrigues 

Iniciadas empenhadas festejam título 

A Bartolomeu Perestrelo também arrecadou o título de campeão de iniciados. 

Bartolomeu Perestrelo 
campeão em juvenis 
A\ E32E 

O Clube Desportivo Bartolomeu 
Perestrelo domina no número de tí- 
tulos alcançados no andebol femi- 
nino de formação. As juvenis alcan- 
çaram a 2ª vitória consecutiva na 
final frente ao Sports Madeira - 38- 
34 no jogo decisivo -, seu opositor 
direto na luta pelo título regional. 
Uma equipa formada por jogadoras 
do seu estabelecimento escolar e de 
outras escolas fez do empenho, en- 
trega e capacidade de luta o segredo 
para chegar ao título regional. O 
grupo cresceu e evoluiu tornando- 
se competitivo, devido à forte coesão 
de grupo, segundo afirmou Isabel 
Brazão, treinadora da formação es- 
colar. 

"Há todos os atributos para a con- 
quista do título, mas acima de tudo 
a vontade 'férrea' para evoluir e que- 

rer fazer melhor. Todas as atletas 
estiveram na mesma direção deste 
projeto e o título acaba por ser um 
prémio justo por todo o trabalho 
que fizeram ao longo do campeonato 
regional", afirmou, sem esconder a 
satisfação pelo desempenha da for- 
mação. 

Assim, esta equipa está apurada 
para disputar a fase intermédia do 
campeonato nacional que, por sua 
vez, apurará a vencedora das quatro 
equipas à fase final que ainda não 
tem local definido, mas vai decorrer 
de 31 de maio a 2 de junho. 

A
formação escolar da Bartolomeu 
Perestrelo também arrecadou o 
título de campeão de iniciados. 

Mais um sucesso de unia equipa com 
muitas atletas oriundas do estabele- 
cimento escolar que também evoluiu 
com o decorrer da competição. A di- 
ferença entre o início de temporada 
e a final do campeonato regional é  

enorme e isto deve-se ao método uti- 
lizado por todas as jogadoras: empe- 
nho, assiduidade e disponibilidade 
para aprender. E assim se construiu 
mais um projeto que terminou de 
forma exemplar com o título. 

Em tudo isto é necessário recordar 
o apoio dos pais/encarregados de 
educação que deram um contributo 

EQUIPA TÉCNICA 
TREINADORA: Isabel Brazão 

DIRIGENTE: Henriqueta Costa 

FISIOTERAPEUTA: Lina Pereira 

PLANTEL 2018-19 

Júlia Figueira Beatriz Araújo 
Eduarda Costa Bruna Andrade 

Diana Mendonça Laura Abreu 
Camila Henriques Inês Freitas 
Madalena Gomes Beatriz Rodrigues 

Sofia Ferreira Bárbara Barros 
Mariana Silva 

importante no trabalho de reta- 
guarda do grupo. "Este foi mais 
um projeto em que todas se en- 
tregaram na evolução. Um espírito 
coeso de grupo e vontade em 
fazer melhor foram os grandes 
segredos da equipa de iniciados. 
Assim, dos infantis aos juvenis aí 
estão três projetos de grande qua- 
lidade numa equipa em que azul 
e verde brilham na atualidade 
para um futuro risonho na mo- 
dalidade", afirmou Isabel Brazão. 
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Bartolomeu Perestrelo 
em grande no andebol 
feminino pa, 
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`Final Four' da Taça 
realiza-se em Sines 

easiwtout= 

Madeira SAD é uma das equipas presentes na 'Final Four' da Taça de Portugal em andebol. 

anunciou ontem a Federação Por- 
tuguesa de Andebol. O Sorteio e 
conferência de imprensa relativos 
às meias-finais da Taça de Por- 
tugal Masculina 2018/2019 reali- 
za-se no próximo dia 29 de abril, 
pelas 17h00, no auditório do Co- 
mité Olímpico de Portugal, em 
Lisboa. 

As meias-finais da prova rainha 
do andebol português vão dis- 
putar-se a 1 de junho, no Pavilhão 
Multiusos de Sines, sendo que 
no dia seguinte haverá lugar à 
disputa da final da Taça de Por- 
tugal. 

Recorde-se que para aqui che- 

gar, a formação de Paulo Fidalgo 
deixou por terra, nos quartos-de- 
final da competição, a formação 
do ABC de Braga (24-20). Já o FC 
Porto eliminou o Belenenses ao 
vencer também por 24-26. A 'sur- 
presa' da 'Final Four', de seu nome 
Póvoa Andebol Clube, afastou, nada 
mais nada menos do que o CS Ma- 
rítimo por claros 38-30. 

Entretanto, ficou também de- 
finida a data do jogo das meias- 
finais entre o Madeira SAD e o 
AEK Atenas. O embate está mar- 
cado para dia 20, quando o reló- 
gio marcar as 17h00, no Pavilhão 
do Funchal. 

A\DELL 

Décio Ferreira 
decioferreira@jm-madeira.pt  

A 
`Final Four' da Taça de 
Portugal em masculi- 
nos vai disputar-se nos 
dias 1 e 2 de junho, em 
Sines. Refira-se que no 

evento vão marcar presença 
as equipas do Madeira SAD, 
bem como do Águas Santas, 
FC Porto e ainda do Póvoa AC, Página 10
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Madeira SAD 
de Paulo Fidalgo 
joga 'final four' 
em Sines 
pág. 33 
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Andebol estará 'parado' durante duas semanas 

A
s competições regionais vão 
parar, com diversos clubes re-
gionais envolvidos em torneios 

fora da Região. Assim, no Hangaia 
(Vila Nova de Gaia de 17 a 20 de 
abril) CE Levada (iniciados) e Clube 
Desportivo Bartolomeu Perestrelo 
(juvenis), ambos com equipa mas- 
culina, estarão em prova. 

No Termas Andebol Cup (São 
Pedro Sul), de 11 a 14 de abril, te- 
remos CE Levada em iniciados e 
juvenis masculinos; Bartolomeu 
Perestrelo em minis masculinos; 
Académico com equipas de minis, 
iniciados, infantis juvenis mascu- 
linos. 

No Nazaré Cup (14 a 18 de abril; 
Nazaré), estarão o CS Madeira com  

infantis, iniciados e juvenis, (fe- 
mininos), Camacha com a equipa 
de juniores (fem), o Académico 
em infantis, juniores (femininos) 
e iniciados e juvenis, femininos e 
masculinos, e o CD Infante, com 
iniciados masculinos e femininos. 

No Andebolmania (17 a 20 de 
abril), em São João da Madeira, 
competem a Bartolomeu Peres- 
trelo em minis, infantis, iniciados 
e juvenis feminino e infantis mas- 
culinos. Além dos torneios, outros 
vão optar por estágios: CE Levada 
vai estagiar na Calheta em minis 
e infantis; Carvalheiro em bambis 
e minis em Santana e o CD Infante 
em iniciados masculinos no Spor- 
ting de Portugal. 
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 Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional, tem a França como a melhor equipa do 
mundo, diz que os azuis têm resposta para tudo e admite que a chave do Euro está em junho 

"VAMOS 1111 DE N 
SUPERAR COMO NUNCA" 

J 

Ver: com o Multiusos de Guirnarães esgotado (3400 lugares) 
O Portugal-França tem transmissão direta na 24 (20h0

0) 

Fábio 

Magalhães é 

quem tem 

mais 

intemacionali-

zações, com 

221, sendo 120 

Ae101de 

juniores 

),:.:74;ri ATtC 

Entre os 

franceses, 

Nikola 

Karabatic, de 

origem servia, 

soma 305 

jogos só pela 

seleção A, 

totalizando 

1185 golos 

e 

Paulo Jorge Pereira durante a palestra aos jogadores antes do começo do treino 

o 

CONVOCADOS 

Jogador Idade Posição Clube Inter. A Go4os A 
Hugo Figueira 39 Guarda.redes Benfica 135 4 
Gustavo Capdeville 21 Guarda-redes Madeira SAD 2 
Humberto Gomos 41 Guarda-redes ABC 59 - 
Sérgio Sarros 27 Ponta esquerda Puente Genil (f'çt> ) 15 25 
Diogo Branqidnho 24 Pontaésquerd.) FCPorto 23 48 
Pedro Portela 29 Pontadireita Tremblay if r.31 71 232 
António Areia 28 Ponta-direita FCPorto 28 70 
Tiago Rocha 33 Pivô Sporting 123 342 
Daymaro Salina 31 Pivô FCPorto 28 48 
Luis Frade 20 Pivô Sporting 3 4 
Alexis Borges 27 Pivô  FC Porto 14 22 
Gilberto Duarte 28 Lateral4Kn, v"-nic, Barcelona (Eso ) 88 271 
~cri Ribeiro 21 lateralquercio Avanca 
Fábio Magalhães 31 Lateral-esquerdo FCPorto 120 255 
Belone Moreira 28 Lateraldreno Benfica 2 3 
Jorge Silva 29 Lateral-direito Sinfin IE..) , ) 30 34 
Rul Silva 25 Central FCPorto 63 93 
Miguel Martins 21 Central FCPorto 26 52 
Seinoonadon Paulo Jorge Pereira. Atlyuntos: Paulo Fidalgo e Teimo Ferreira (guarda redes) 

Portugal recebe hoje a 
França, em jogo da terceira 
jornada da fase de apura-
mento para o Campeonato 
da Europa de 2020. Vencer 
é tarefa extremamente 
dificil, mas a qualificação 
está bem encaminhada 

RUIGUISIARÃES 
imo Portugal volta hoje a jo- 
gar a fase de apuramento para 
o Campeonato da Europa de 
2020 - o primeiro com 24 
equipas e organizado por três 
países: Áustria, Noruega e 
Suécia -, chegando à terceira 
ronda com duas vitórias, sobre 
a Roménia e a Lituânia. "Agora 
é a França, a melhor equipa do 
mundo, ou, seguramente, 
uma das três melhores", alerta 
o selecionador nacional, des-
crevendo os franceses como 
"uma equipa que tem resposta 
para tudo, excelentes defen-
sores e atletas grandes e que 
ocupam muito espaço". Por  

isso mesmo, admite que "para 
Portugal fazer um resultado 
interessante vai ter de se su-
perarcomo nunca e estar mui-
to centrado nos detalhes". De 
resto, PauloJorge Pereira con-
sidera que a "única vantagem 

"É um altura 
difícil, porque é 
um momento alto 
na atividade dos 
clubes" 

"Que o espetáculo 
gere ainda mais 
expectativas para 
os próximos jogos" 
PaulolorgePereira 
Selecionador nacional 

que temos é que jamais passa-
rá pela cabeça dos franceses 
que que nós podemos ga-
nhar". 

Numa altura em que os joga-
dores estão cansados - "há 
uma grande discussão a nível 
europeu por causa daenormi-
dade de jogos que os atletas 
têm de fazer ao longo da épo-
ca", recorda o técnico -, o sele-
cionador reconhece que "às 
vezes é difícil centrar os joga-
dores", pelo que, diz, tem de 
"ir gerindo individualmen-
te". De qualquermodo, oama-
rantino acredita que "Portu-
gal vai tratar de fazer uma 
atuação excelente", contando 
"com o trabalho que é feito 
nos clubes". "Um bom resul-
tado da seleção está direta-
mente relacionado com a ati-
vidade dos clubes. Nós temos 
osjogadorestrês/quatrodias... 
O que estou a tentar fazer é 
aproveitar um pouco daquilo 
que é feito nos clubes para ga- 

nhar tempo e ter os atletas 
preparados para jogar a altís-
simo nível", explica. 

Com quatro pontos, mercê 
de duas vitórias em igual nú-
mero de jogos, Paulo Jorge Pe-
reira sabe que "pontuando 
num destes dois jogos, Portu-
galterno caminho muito mais  

curto", mas, reconhecendo as 
dificuldades dos encontros 
com a França, admite que, 
"teoricamente, será em ju-
nho" que se decidirá a qualifi-
cação. Recorde-se que passam 
os dois primeiros e os quatro 
melhores terceiros dos oito 
grupos. 

HISTORICO PORTUGAL 
GANHOU UMA VEZ 
Portugal e França já se 
encontraram 31 vezes, sendo 
o saldo altamente favorável 
aos franceses, que venceram 
29 jogos. De resto, registou-
se um empate, a 20 golos, em 
1979, e apenas uma vitória 
para a formação das Quinas. 
Foi a 4de fevereiro de 1980 
que Portugal derrotou a 
França, por 18-17. No último 
encontro, em 2009, em Nice, 
a França ganhou 36-23. 

FRANÇA COM 
PAIIIARÉS MAIS RICO 
A seleção com que Portugal 
vai jogar hoje é a que tem o 
palmares mais rico da 
modalidade. Seis vezes 
campeã do mundo (1995, 
2001,2009,2011,2015 e 2017), 
três da Europa (2006, 2010 e 
2014) e duas olímpica (2008 e 
2012), a França foi medalha de 
bronze, em janeiro, no 
mundial daAlemanha e 
Dinamarca, tendo derrotado 
os germãnicos. 

TREINADO',  DINART 
Só FAZ PÓDIOS 
Didier Dinart, um caribenho 
de 42 anos, é o treinador 
gaulês. Jogou em quatro 
clubes (Montpellier, Ciudad 
Real, Atlético de Madrid e 
PSG), tendo ganho tudo o 
que podia ganhar, tal como 
pela França, foi campeão 
olímpico, mundial e 
europeu. Como seleciona-
dor, foi campeão do mundo e 
fez um bronze num mundial 
e outro num Europeu. —R.G. 

QUALDICACÃO 
PARA OEUROPEU'2020 

24.25/10/2018 
PORTUGAL-Roménia 2143 
França-Lituania 42-27 

28/10/2018 
Lituânia-PORTUGAL 23-24 
Roménia-França 21-31 

').:02NADA HOJE 
Roménia-Utuánia 16h00 
PORTUGAL-França (TVI 24) 20h00 
4.2  JORNADA 14104/2019 
França-PORTUGAL (TVI 24) 16h30 
Lituártia-Romérda 14h30 
5."JORTIADA 13/0612019 
Lituãnia-frança 17h00 
Roménia-PORTUGAL 16h00 
6.3JORNADA 16/06/2019 
França-Roménia 17h00 
PORTUGAL-Lltuania 17h00 

VED P 
1.° França 2 2 O O 73.48 4 
2.0  Portugal 2 2 O O 45-36 4 
3..Lituânia 2 00 2 50-66 O 
4,0  Roménia 2 O O 2 34-52 O 

1 
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É assim que a Seleção está a preparar o embate com a França
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2019

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=236e50e8

 
Portugal defronta na quarta-feira a seleção francesa em jogo de apuramento para o Europeu de
andebol de 2020 e no vídeo acima pode ver as palavras dos jogadores Humberto Gomes e Luís Frade,
antes do duelo com os gauleses.
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Portugal 
não pode 
errar contra 
a França 

Duo lidera o Grupo 6 
de qualificação 
para o Europeu 

O treinador Paulo Pereira 

ANDEBOL  A seleção portu-
guesa defronta esta noite 
(20 horas, TVI24), no Mul-
tiusos de Guimarães, a Fran-
ça, numa partida que opõe 
os líderes do Grupo 6 da se-
gunda fase de qualificação 
para o Campeonato da Eu-
ropa de 2020. 
Na antevisão ao duelo 

com o terceiro classificado 
no Mundial 2019, o ponta 
Pedro Portela salientou que, 
para ganhar, Portugal terá 
de "fazer um jogo muito 
bom e não cometer erros no 
ataque". "Contra equipas 
com a experiência da França 
esses erros traduzem-se em 
golos. É preciso defender 
bem e contra-atacar para 
conseguirmos marcar", re-
feriu o andebolista dos gau-
leses do Tremblay, esperan-
do que o facto de jogar em 
França possa ajudar. 

Já o guarda-redes Hugo Fi-
gueira anotou que as quinas 
estão já a um "pequeno pas-
so do europeu" e se ganha-
rem podem ficar ainda mais 
perto. "Temos de colocar 
em prática o nosso andebol, 
rápido e inteligente. Sem 
dúvida, a França tem pon-
tos fracos, que vamos tentar 
explorar". O  SUSANA SILVA 

ENFIML111 E CLASSWICAÇÂO 
GRUPO 6 - Jornada 1 Portugal-Roménia, 21-
-13; França-Lituânia, 42-27. Jornada 2 
Lituânia-Portugal. 23-24: Roménia-França. 21-
-31 Jornada 3 (hoje) Roménia-Lituânia (16), 
Portugal-França (20 - Guimarães). Jornada 4 
(domingo) Lituânia-Roménia (14.30). França-
-Portugal 116.30). Jornada 5 (13/06) Roménia- 
•Portugal (16), Lituânia-França (171. Jornada 6 
(16/06) Portugal-Lituânia (17 • Lamego), 
França-Roménia (17). 
ClaSSifICAÇãO 1.' França, 2 jogos e 4 pontos; 
2.° Portugal, 2-4, 3." Lituânia, 2-0; 4." 
Roménia. 2-0. Página 15
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Portugal tem de se "superar" para pontuar com a França, diz selecionador
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2019

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=74fac60

 
Portugal tem de se "superar" para pontuar com a França, diz selecionador
 
Guimarães, Braga, 11 abr 2019 (Lusa) - O selecionador nacional de andebol, Paulo Pereira, afirmou
que Portugal precisa de se "superar" para conseguir pontos diante da França, em jogo de qualificação
para o europeu de 2020, na Áustria, na Noruega e na Suécia.
 
O conteúdo completo está disponível apenas para Subscritores.
 
Entrar
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Andebol. Portugal tem de se "superar" para pontuar com a França, diz selecionador
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2019

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b20fe71f

 
Após as vitórias no arranque do grupo 6, a equipa portuguesa de andebol ocupa o segundo lugar, com
quatro pontos, os mesmos da líder França.
 
O selecionador nacional de andebol, Paulo Pereira, afirmou que Portugal precisa de se "superar" para
conseguir pontos diante da França, em jogo de qualificação para o europeu de 2020, na Áustria, na
Noruega e na Suécia.
 
Após as vitórias no arranque do grupo 6, sobre Roménia (21-13) e Lituânia (24-23), a equipa lusa
ocupa o segundo lugar, com quatro pontos, os mesmos da líder França, seleção que vai defrontar na
quinta-feira, às 20:00, em Guimarães, e que, para o treinador português, está "seguramente entre as
três melhores do mundo" - foi, por exemplo, campeã europeia em 2014 e mundial em 2015 e 2017.
 
"Para podermos fazer alguma coisa de interessante, vamos mesmo de ter de nos superarmos. Temos
de estar centrados nos detalhes do jogo. Eles têm resposta para tudo", disse aos jornalistas, após o
treino que decorreu na terça-feira no pavilhão multiusos da cidade minhota, palco do desafio.
 
O selecionador realçou que o adversário é forte a atacar e está munido de um bloco de "excelentes
defensores", "muito grandes" e capazes de "ocupar muito espaço", mas lembrou que os 18 jogadores
que reuniu para o duplo confronto com os gauleses - Portugal joga em Estrasburgo, no domingo -
querem assinar uma "prestação excelente".
 
Paulo Pereira acrescentou mesmo que a principal vantagem lusa na antecâmara de defrontar uma
seleção como a França é que a hipótese de Portugal vencer "jamais passará pela cabeça dos
franceses".
 
Sem hipótese de contar com os lesionados Alexandre Cavalcanti, lateral do Benfica, e Alfredo
Quintana, guarda-redes do FC Porto, o técnico disse confiar nos guarda-redes de que dispõe -
Humberto Gomes, do ABC, e Hugo Figueira, do Benfica - e também na "excelente defesa" da seleção.
 
Para se apurar para o europeu de 2020, o primeiro com 24 seleções, Portugal precisa de obter um dos
dois primeiros lugares do grupo 6 ou de ser um dos quatro melhores terceiros dos oito grupos da fase
de qualificação.
 
Com "grandes expetativas" para o que resta jogar na qualificação, o selecionador nacional afirmou que
qualquer ponto no duplo confronto com a França torna o caminho para o europeu "muito mais curto",
mas admitiu que, teoricamente, o apuramento vai ser decidido em junho, nos dois últimos jogos,
perante Roménia e Lituânia.
 
Paulo Pereira, que, além da seleção portuguesa, treina os romenos do CSM Bucareste, lembrou que,
nesta altura da época, não é fácil liderar um plantel de andebol, já que os "jogadores estão cansados"
face às muitas partidas que têm de jogar.
 
"Às vezes, é um bocadinho difícil centrar os jogadores. Temos de ir gerindo o [esforço] para eles
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chegarem à hora do jogo e poderem competir ao máximo nível", explicou.
 
Um dos 18 convocados para os jogos com a França é Rui Silva, central do FC Porto. Natural de
Guimarães, o jogador, de 25 anos, disse que a seleção conta com a ajuda de um pavilhão esgotado
(2.800 lugares) para mostrar que quer regressar a um torneio em que não participa desde 2006
(europeu da Suíça).
 
Continuar a ler
 
Agência Lusa
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TRABALHO FOI FEITO 
E FALTA DESFRUTAR 

1 OPORTUNIDADE. Paulo Pereira quer ganhar à França 

Portugal acertou os 
detalhes para ombrear 
hoje com a França na 
luta pelo Europeu 

ALEXANDRE REIS 

R A Seleção tem evoluído nos 
últimos anos, fruto da elevada 
competitividade dos principais 
clubes na Europa e de muitos joga-
dores terem emigrado para as me - 
lhores ligas estrangeiras, mas falta 
marcar uma rutura com o passado 
recente e voltar a ganhar a equipas 
de topo como a França, duas vezes 
campeã olímpica, seis vezes cain-
peã mundial e trés vezes campeã 
europeia. Essa oportunidade pode 
ser aproveitada hoje (20h), pois 
Portugal fez o seu trabalho e, ago 
ra, falta desfrutar na receção aos 
gauleses, em duelo da 3" jornada 
do Grupo 6 de qualificação para o 
Eu ropett'2020, que se realiza no 
Pavilhão Multiusos de Guimarães. 

O selecionador ['atilo Pereira cl iz 

"VAMOS APOSTAR NUMA 
DEFESA FORTE E TENTAR O 
CONTRA-ATAQUE", REVELOU O 
SELECIONADOR PAULO PEREIRA 

que a preparação da partida de-
correu normalmente, embora se 
queixe cia falta de tempo: "Traba-
lhámos bem, mesmo sem os lesio-
nados Quintana e Cavalcanti, de 
maneira a alcançar uni resultado 
positivo. Vamos ter a nossa est ra - 
tegia, mas só o desenrolar do jogo 
vai dizer se foi acertada ou não. 
Vamos apostar numa defesa forte 
e tentar o contra-ataque, causan- 

dodesequilibrios que aumentem a 
eficácia e os golos fáceis. Para além 
disso, será fundamental termos 
uma boa recuperação defensiva." 

Dada a sobrecarga física dos jo-
gadores nesta fase adiantada da 
época, Portugal deverá apresentar 
uma rotatividade grande a partir 
cio banco de suplentes para man-
ter a partida intensa. 

No mesmo Grupo 6, que apura 
os dois primeiros, a Roménia rece - 
be hoje (16h) a Lituânia. 

QUAL.EUR0'2o2o-GRUP06 
3.' jornada 

ROMENIA 16h00 LITUANIA 

POR [UAI 20h00 FRANÇA 

CLASSIFICAÇÃO 
J V E D GM{.'s 

09 FRANÇA 4 2 2 O O 73-48 

09  PORTUGAL 4 2 2 O O 45-36 

09  IITUÃNIA O 2 O O 2 50-66 

09  ROMÉNIA O 2 O O 2 34-52 

Práximajornada domingo 

FRANÇA-PORTUGAL E LITUÃNIA-ROMENIA 
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Andebol: Portugal tem de se "superar" para pontuar com a França, diz selecionador
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2019

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2c1ab471

 
Paulo Pereira considera que a seleção gaulesa está "seguramente entre as três melhores do mundo".
 
O selecionador nacional de andebol, Paulo Pereira, afirmou que Portugal precisa de se "superar" para
conseguir pontos diante da França, em jogo de qualificação para o europeu de 2020, na Áustria, na
Noruega e na Suécia.
 
Após as vitórias no arranque do grupo 6, sobre Roménia (21-13) e Lituânia (24-23), a equipa lusa
ocupa o segundo lugar, com quatro pontos, os mesmos da líder França, seleção que vai defrontar na
quinta-feira, às 20:00, em Guimarães, e que, para o treinador português, está "seguramente entre as
três melhores do mundo" - foi, por exemplo, campeã europeia em 2014 e mundial em 2015 e 2017.
 
"Para podermos fazer alguma coisa de interessante, vamos mesmo de ter de nos superarmos. Temos
de estar centrados nos detalhes do jogo. Eles têm resposta para tudo", disse aos jornalistas, após o
treino que decorreu na terça-feira no pavilhão multiusos da cidade minhota, palco do desafio.
 
O selecionador realçou que o adversário é forte a atacar e está munido de um bloco de "excelentes
defensores", "muito grandes" e capazes de "ocupar muito espaço", mas lembrou que os 18 jogadores
que reuniu para o duplo confronto com os gauleses - Portugal joga em Estrasburgo, no domingo -
querem assinar uma "prestação excelente".
 
Paulo Pereira acrescentou mesmo que a principal vantagem lusa na antecâmara de defrontar uma
seleção como a França é que a hipótese de Portugal vencer "jamais passará pela cabeça dos
franceses".
 
Sem hipótese de contar com os lesionados Alexandre Cavalcanti, lateral do Benfica, e Alfredo
Quintana, guarda-redes do FC Porto, o técnico disse confiar nos guarda-redes de que dispõe -
Humberto Gomes, do ABC, e Hugo Figueira, do Benfica - e também na "excelente defesa" da seleção.
 
Para se apurar para o europeu de 2020, o primeiro com 24 seleções, Portugal precisa de obter um dos
dois primeiros lugares do grupo 6 ou de ser um dos quatro melhores terceiros dos oito grupos da fase
de qualificação.
 
Com "grandes expetativas" para o que resta jogar na qualificação, o selecionador nacional afirmou que
qualquer ponto no duplo confronto com a França torna o caminho para o europeu "muito mais curto",
mas admitiu que, teoricamente, o apuramento vai ser decidido em junho, nos dois últimos jogos,
perante Roménia e Lituânia.
 
Paulo Pereira, que, além da seleção portuguesa, treina os romenos do CSM Bucareste, lembrou que,
nesta altura da época, não é fácil liderar um plantel de andebol, já que os "jogadores estão cansados"
face às muitas partidas que têm de jogar.
 
"Às vezes, é um bocadinho difícil centrar os jogadores. Temos de ir gerindo o [esforço] para eles
chegarem à hora do jogo e poderem competir ao máximo nível", explicou.
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Um dos 18 convocados para os jogos com a França é Rui Silva, central do FC Porto. Natural de
Guimarães, o jogador, de 25 anos, disse que a seleção conta com a ajuda de um pavilhão esgotado
(2.800 lugares) para mostrar que quer regressar a um torneio em que não participa desde 2006
(europeu da Suíça).
 
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 / Lusa
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Paulo Pereira: Vamos ter de nos superar mais do que nunca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2019

Meio: ZeroZero.pt Online

URL: http://www.zerozero.pt/news.php?id=247297

 
Esta quinta-feira, Portugal vai fazer o seu terceiro do grupo 6 de apuramento para o Euro 2020. O
adversário é a quinta classificada do ranking da Federação Internacional de Andebol e super favorita a
vencer o grupo, França. O selecionador nacional aceitou lançar o desafio.
 
Paulo Pereira, em declarações ao site oficial da Federação Portuguesa de Andebol, realçou que, para
vencer os gauleses, vai ser precisa superação:  Vamos ter que nos superar mais do que nunca ,
assumiu o treinador português.
 
Depois de duas vitórias em dois jogos, Guimarães vai receber o teste mais duro da seleção lusa nesta
fase de apuramento para o Campeonato da Europa da Áustria, Noruega e Suécia. No berço da nação,
Paulo Pereira espera um apoio intenso à seleção nacional num jogo que, para ser bem sucedido, tem
também de ser épico.
 
Sabemos que o Pavilhão vai estar com um ambiente extraordinário e esperamos que seja um
espetáculo de andebol que possa gerar mais expectativa ainda para os jogos que vamos ter
futuramente , disse Paulo Pereira.
 
Portugal e França são, nesta altura, os líderes do grupo 6 de apuramento para o Euro 2020, que conta
ainda com as seleções da Roménia e da Lituânia.
 
Gostava de sair do mundo Futebol e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
 
Redação
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