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PORTUGAL PASSOU
COM EMPATE MUITO SOFRIDO
Uma defesa de Diogo Valério a um livre de
sete metros, já com os 60 minutos esgotados,
valeu a Portugal um empate a 28 golos com a
Grécia e o apuramento para os quartos de
final do torneio masculino de andebol, nos
quais defrontará amanhã a Turquia. Foi um
final dramático, num jogo com os lusos
sempre atrás no marcador (11-14 ao intervalo), mas a festa foi a condizer. Diogo Silva,
com oito golos em 12 remates, foi o melhor.

Página 1

A2

ID: 75609166

26-06-2018

Meio: Imprensa

Pág: 48

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,29 x 4,37 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Portugal sobe ao 8.° lugar
no ranking da EHF
EM Portugal subiu a 8.° (era 9.°) no
ranking da EHF, mantendo quatro equipas masculinas nas provas europeias
em 2019/20: uma na Liga dos Campeões
'- terá novo formato com um clube por
país -,duas na EHF e uma na Challenge.
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O GARCICUP CONTINUARÁ A SER A FESTA DO ANDEBOL COM GRANDE ANIMAÇÃO À MISTURA. DECORRE ENTRE 27 DE JUNHO A i DE JULHO.
A EDIÇÃO DE 2018 DO TORNEIO INTERNACIONAL DE ANDEBOL DE ESTARREJA.

ESTARREJA
É A CAPITAL DO ANDEBOL
Este ano, "a Câmara assume
na totalidade a responsabilidade
do torneio em parceria estreita
com os quatro clubes de andebol
do concelho" - Associação Ar tístic a de Avanca, Est arrej a Andebol Clube, Associação Cultural
de Salreu e Associação Desportiva Arsenal de Canelas -, que
constituem "o grande motor da
modalidade em Estarreja", evidencia o Vereador do Desporto,
Adolfo Vidal. A 94 edição do torneio internacional conta ainda
com o apoio da Associação de
Andebol de Aveiro e da Federação de Andebol de Portugal.
Pretende-se que esta edição seja
lembrada como a melhor de sempre, com melhorias decisivas em
áreas estratégicas na organização:
alimentação que será servida
numa zona única, o Multiusos;
transportes, com a criação da
maior rede de transportes dedica dos; e gestão desportiva, com ho rários mais flexíveis e que permitemque os participantes usufruam
de toda a animação que é proporcionada em simultâneo.
Entre as novidades contam-se a
realização do" Encontro Nacional
de Minis cuja sede em termos de
competição estará centrada em
Avanca e Pardilhó" , o 4 Nations
Cup Torneio de Juniores13 com as
seleçõesde Portugal, Itália, Roménia e Hungria - assim como
o"Campeonato da Europa de Andebol Adaptado com 3 seleções
masculinas e duas femininas. Esta
componente de inclusão, que
sempre foi importante parai) GarciCup, mantém-se e sublinha-se
este ano" ,refere Adolfo Vidal.

Clinic técnico com um
dos melhores do mundo
Haverá um espaço formativo
que trará a Estarreja Claus Hansen,
dinamarquês, um dos vultos mundiais do Andebol de Formação, um
dos mentores do projeto de desenvolvimen to de talentos da Federação Dinamarquesa de Andebol
"The Danish Way", reconhecido
como um dos melhores do mundo.
Claus Hansen virá orientar um clinic técnico de andebol, destinado a
todos os treinadores.
O primeiro Torneio Ibérico de
Seleções Regionais, com a presença já confirmada ela seleção regional espa nhola de Castilha e Leão e a
seleção anfitriã do Distrito de
Aveiro, será mais um evento que se
associa à"componente de competição e animação que já é tradicional" no GarciCup.

A grande festa do andebol
com muita animação
Num modelo centrado no Parque Municipal do Antuã, que será
transformado num verdadeiro

Muito e bom andebol para ver durante os próxim
dias em Estarreja

ATIP

parque de diversões para os mais
novos, com insufláveis, torre
aventura, atividades radicais, escorrega gigante, atividades aquáticas, entre outros, o programa de
animação inclui ainda a Funzone
numa grande tenda, que sera o

A edicão 2018 do Garcicup conta com 24o equipas e cerca de 3500 atletas
que vão disputar 6o o jogos em 12 camposellei~
11111111111~1a

DJ's convidados e uma Funzone prometem muita animação

Wffi&

palco dos grandes momentos de
animação, com 13.1s, ecrã gigante
para a transmissão do Mundial de
Futebol e concertos dos quais se
destacam O Pequeno David e os
Sem Soninho e Mundo Secreto, no
dia 29, e Paulo Sousa no dia 30.
"Esta vai continuar a ser a grande
festa do andebol", garante o Vereador do Desporto.
Uma constatação reafirmada
por Gonçalo de Carvalho. " O GarciCup é uma festa. Como Presidente da Associação de Andebol de
Aveiro, é com enorme prazer ver
uma câmara a assumir um torneio
de anclebol, que não acontece em
mais ponto nenhum do país. A Fe deraçào de Andebol sentiu isso,
que a Câmara de Estarreja quer,
cada vez mais ajudar, o andebol e

por isso vamos ter tantas atividades". O evento "vai melhorar e
muito a qualidade".

Estarreja é o município que
mais apoia o desporto
O Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Diamantino Sabina , lembra que "somos dos municípios que mais apoiamos o desporto na formação. Em termos per
capita, somos os que mais investimos no desporto no país. Se assim
não fosse, não tínhamos um espetáculo como é o GarciCup, não tínhamos uma equipa como a Adistica de Avanca, com um orçamento mínimo a disputar na l4 divisão
os primeiros lugares do campeonato de Andebol". o
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ANDEBOL

Barcelona ganha aos leões
e contrata Gilberto Duarte
E. Gilberto Duarte, de 28 anos, está confirmado no Barcelona por uma época. O
internacional, oriundo dos polacos do
Wisla Plock, foi cobiçado pelo Sporting,
mas os catalães ganharam a corrida.
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ANDEBOL. O sorteio do
Mundial'2019, em janeiro na
Alemanha e Dinamarca, ditou
que o Brasil de Fábio Chiuffa
(Sporting) foi colocado no
Grupo A, com França, Rússia,
Alemanha, Coreia do Sul e
Sérvia; O Grupo 13 vai ter a
Croácia de Matej Asanin
(Sporting), a Macedónia de
Borko Ristovksy (Benfica), a
Espanha de Carlos Ruesga
(Sporting), Islândia, Bahrain e
Japão; O Grupo D contará com
o Qatar de Aljosa Cudic e
Frankis Carol (Sporting),
Angola, Suécia, Hungria,
Argentina e Egito.
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Clubes lusos mantêm quatro equipas nas provas europeias da época 2019/20
Portugal subiu um lugar no ranking da EHF, estando, agora, em 8º lugar em masculinos, numa lista
liderada pela França.
Os clubes lusos vão, assim, manter quatro equipas nas competições europeias da temporada 2019/20,
com um representante na Liga dos Campeões, dois na EHF Cup e um na Taça Challenge.
A França saltou do quarto para o primeiro lugar, graças às três equipas gaulesas que estiveram na
Final 4 da Liga dos Campeões na época transata, sendo que a prova máxima de clubes europeus vai
sofrer alterações, também em 2019/20.
Cada país só poderá ter um representante na Champions, com os 21 campeões nacionais das nações
que estão nos 21 primeiros lugares do ranking, numa lista que é rematada pela República Checa.
Fora deste lote ficam Luxemburgo, Áustria, Bósnia, Estónia, Kosovo, Bulgária, Montenegro, Moldávia,
Grã-Bretanha, Chipre, Itália, Lituânia, Geórgia e Malta.
Eis o top-10 do ranking da EHF:
1º França
2º Alemanha
3º Espanha
4º Hungria
5º Polónia
6º Dinamarca
7º Macedónia
8º Portugal
9º Bielorrússia
10º Croácia
2018/06/26
Alexandre Reis
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Mundial da categoria decorre de 10 a 27 de janeiro de 2019, na Alemanha e Dinamarca
A seleção angolana de andebol ficou inserida no grupo D do Campeonato do Mundo da categoria, que
será disputado de 10 a 27 de janeiro de 2019, na Alemanha e Dinamarca, juntamente com a Suécia,
Hungria, Qatar, Argentina e Egito.
Segundo o sorteio realizado esta segunda-feira em Copenhaga, capital da Dinamarca, Angola ficou no
mesmo grupo que o vice-campeão africano, o Egito.
Já a Tunísia, campeã continental em título, está inserida no grupo C com a Dinamarca, Noruega,
Áustria, Tunísia, Chile e Arábia Saudita.
A qualificação do conjunto angolano para o Mundial deve-se ao terceiro lugar obtido no africano da
categoria, decorrido em janeiro último, na cidade de Libreville (Gabão).
Esta será a quarta participação de Angola num Campeonato do Mundo da categoria, depois das
edições de 2005 (Tunísia), 2007 (Alemanha) e 2017 (França).
Em França, o jogador Sérgio Lopes foi o segundo melhor marcador da prova com 47 golos.
Composição dos grupos
A: França, Rússia, Alemanha, Sérvia, Brasil, Coreia
B: Espanha, Croácia, Macedónia, Islândia, Bahrein e Japão
C: Dinamarca, Noruega, Áustria, Tunísia, Chile e Arábia Saudita
D: Angola, Suécia, Hungria, Qatar, Argentina e Egipto
2018-06-26 08:54:54+01:00
Sportinforma / Angop
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Clubes lusos mantêm quatro equipas nas provas europeias da época 2019/20
Por Record
Portugal subiu um lugar no ranking da EHF, estando, agora, em 8º lugar em masculinos, numa lista
liderada pela França.Os clubes lusos vão, assim, manter quatro equipas nas competições europeias da
temporada 2019/20, com um representante na Liga dos Campeões, dois na EHF Cup e um na Taça
Challenge.A França saltou do quarto para o primeiro lugar, graças às três equipas gaulesas que
estiveram na Final 4 da Liga dos Campeões na época transata, sendo que a prova máxima de clubes
europeus vai sofrer alterações, também em 2019/20.Cada país só poderá ter um representante na
Champions, com os 21 campeões nacionais das nações que estão nos 21 primeiros lugares do ranking,
numa lista que é rematada pela República Checa.Fora deste lote ficam Luxemburgo, Áustria, Bósnia,
Estónia, Kosovo, Bulgária, Montenegro, Moldávia, Grã-Bretanha, Chipre, Itália, Lituânia, Geórgia e
Malta.Eis o top-10 do ranking da EHF:1º França 2º Alemanha3º Espanha4º Hungria5º Polónia6º
Dinamarca7º Macedónia8º Portugal9º Bielorrússia10º Croácia
01:06
Record
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