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O ANDEBOL. Portugal defronta a
Argentina, hoje, 17.45 h, no Pavilhão
Comendador Adelino Dias Costa, em
Avanca. É o último jogo particular da
Seleção masculina que prepara o play-off de acesso ao Mundial-2019, de
sexta a domingo, na Póvoa de Varzim.
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HOJE

FUTSAL SUB-18
Portugal-Espanha
Pavilhão Arnaldo Pereira,
Bragança. pelas 19h00.
AMANHA

FUTEBOL - FORMAÇÃO
Sporting-FC Barreirense
Estádio Aurélio Pereira,20h00.

ANDEBOL - FORMAÇÃO
Feirense-FC Porto
Santa Maria da Feira, 20h30.
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjomal.pt
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hoje
17H45 Portugal-Argentina (Andebol)
19H00 Tondela-V. Setúbal ( 1.ªLiga)
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Portugal defronta hoje a Argentina em Avanca
A Selecção Nacional A Masculina de Andebol recebe, hoje, a Argentina no Pavilhão
Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca. O jogo particular, de preparação para
o “Play-Off” de qualificação para o Mundial de 2019, joga-se a partir das 17.45 horas.
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MODALIDADES

Madeirenses em alta,
apitam no Europeu
HERBERTO D. PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
Duarte Santos e Ricardo Fonseca, a
dupla de árbitros internacionais e
Olímpicos do andebol português e
madeirense, voltam aos grandes
palcos internacionais da modalidade com a nomeação para a fase final
do Campeonato da Europa em seniores masculinos, evento que se
disputa de 12 a 28 de Janeiro na Cidade de Zagreb na Croácia. Uma
chamada de grande prestígio que
confirma a dupla que também representa Portugal neste evento,
com uma das melhores equipas de
arbitragem nacionais com registos
de grande visibilidade.
Depois da surpreendente chamada para os Jogos Olímpicos do
Rio de Janeiro em 2016, Duarte
Santos e Ricardo Fonseca assumem
com grande humildade esta nova
`aventura' internacional que não
sendo inédita, deixa nas mãos desta
dupla a responsabilidade de representar Portugal e a Região num dos
principais eventos internacionais
da
modalidade.
Desde 2013 que
os madeirenses
têm recebido
notas de confiança quer da
Federação Europeia de Andebol quer da
Federa-

Olímpicos no Rio'2016. Esta não
será mais uma, mas será a determiRICARDO FONSECA E nante para dar continuidade a um
DUARTE SANTOS NA bom desempenho, conseguindo
meta desportiva mais um ciELITE DE ÁRBITROS como
clo olímpico 2020 em Tóquio. É
NO EUROPEU DE
sempre prestigiante mas também
uma grande responsabilidade reANDEBOL
presentar o andebol português, a
arbitragem portuguesa e a nossa
ção Internacional, tendo dirigidos Região", concluiu.
encontros nos Jogos Olímpicos de
2016, e ainda no Mundial de ande- Exigência toma-se maior
bol seniores femininos na Sérvia "A cada prova que estamos envolvi(2013), Campeonato do Mundo em dos, competições deste nível intermasculinos no Qatar (2015) e no úl- nacional, creio que as exigências
timo europeu masculino em 2016 vão aumentando como é o caso desna Polónia, isto para além relem- te europeu", começou por afirmar
bre-se das nomeações como me- Duarte Santos.
lhor dupla Portuguesa por parte da
"Também pelo facto de que cada
Federação de Andebol de Portugal. prova obriga e exige sempre mais
de nós. Só desta forma podemos
evoluir e estar nestes grandes palPrestígio e responsabilidade
"Só o facto de uma nomeação de cos. Vamos certamente aproveitar
uma dupla portuguesa sem a nossa mais esta oportunidade, tentando
selecção estar na competição já é de dentro de campo colocar o nosso
louvar, pois não se qualifica para melhor realizando boas prestações
uma fase final de um campeonato ganhando sempre cada vez mais
desde 2003", admitiu Ricardo Fon- confiança dos responsáveis da arbiseca antes da partida para Zagreb.
tragem. É evidente que estamos
"Nós, desde 2013 temos
muito orgulhosos com esta chamarcado presença nos
mada, pois estamos a fazer aquiprincipais palcos de falo que gostamos apesar de sases finais de campeonabermos que é grande a respontos da Europa e do
sabilidade, mas estamos conmundo com a cereja no
fiantes que estaremos à altura
topo do bolo, como
deste evento e saberemos dignisabe, a dirigirmos enficar a arbitragem portuguesa, o
contros nos Jogos
andebol português e a Madeira".

Árbitros
madeirenses
voltam aos
grandes palcos
do andebol
internacional.
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Portugal defronta
Argentina em 'particular'
A selecção A de Portugal de
andebol masculina, onde integra
o madeirense João Ferraz,
realiza hoje um jogo amigável
com a Argentina, com vista à
preparação para o play-off de
acesso ao Mundial'2019, que se
disputa este fim-de-semana na
Póvoa do Varzim. O encontro
está agendado para as 17h45 em
Avanca e terá transmissão
televisiva por parte da TVI24.
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Associação de andebol de Braga

Seleção feminina
treina em Esposende
A seleção feminina da Associação de Andebol de
Braga tem uma sessão de trabalho agendada para
as 20h30 de hoje, em S. Bartolomeu do Mar, Esposende, para a qual estão convocadas as atletas:
Maiastars; Ana Leonor, Mariana Ramada, Flávia
Marinho, Ana Beatriz Miranda e Alexandra Vidal.
Juventude Mar: Margarida Moreira, Solange Parente, Diana Saleiro, Ana Beatriz, Ana Miquelino e Carolina Simões.
Didáxis: Bruna Raquel, Francisca Mirra, Carolina Alves, Letícia Cunha e Vitória Ferreira.
Caminha: Andreia Pereira.
AC Fafe: Sara Francisca, Filipa Fernandes e
Beatriz Antunes.
ABC: Inês Ferreira e Sofia Carvalho.
Xico Andebol: Ana Sofia, Beatriz Vieira, Emília Carlota e Maria Machado.
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09 Jan 2018
Ricardo Fonseca e Duarte Santos na elite de árbitros no europeu de andebol
Duarte Santos e Ricardo Fonseca, a dupla de árbitros internacionais e Olímpicos do andebol português
e madeirense, voltam aos grandes palcos internacionais da modalidade com a nomeação para a fase
final do Campeonato da Europa em seniores masculinos, evento que se disputa de 12 a 28 de Janeiro
na Cidade de Zagreb na Croácia. Uma chamada de grande prestígio que confirma a dupla que também
representa Portugal neste evento, com uma das melhores equipas de arbitragem nacionais com
registos de grande visibilidade. Depois da surpreendente chamada para os Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro em 2016, Duarte Santos e Ricardo Fonseca assumem com grande humildade esta nova
'aventura' internacional que não sendo inédita, deixa nas mãos desta dupla a responsabilidade de
representar Portugal e a Região num dos principais eventos internacionais da modalidade. Desde 2013
que os madeirenses têm recebido notas de confiança quer da Federação Europeia de Andebol quer da
Federação Internacional, tendo dirigidos encontros nos Jogos Olímpicos de 2016, e ainda no Mundial
de andebol seniores femininos na Sérvia (2013), Campeonato do Mundo em masculinos no Qatar
(2015) e no último europeu masculino em 2016 na Polónia, isto para além relembre-se das
nomeações como melhor dupla Portuguesa por parte da Federação de Andebol de Portugal. Prestígio e
responsabilidade "Só o facto de uma nomeação de uma dupla portuguesa sem a nossa selecção estar
na competição já é de louvar, pois não se qualifica para uma fase final de um campeonato desde
2003", admitiu Ricardo Fonseca antes da partida para Zagreb. "Nós, desde 2013 temos marcado
presença nos principais palcos de fases finais de campeonatos da Europa e do mundo com a cereja no
topo do bolo, como sabe, a dirigirmos encontros nos Jogos Olímpicos no Rio'2016. Esta não será mais
uma, mas será a determinante para dar continuidade a um bom desempenho, conseguindo como
meta desportiva mais um ciclo olímpico 2020 em Tóquio. É sempre prestigiante mas também uma
grande responsabilidade representar o andebol português, a arbitragem portuguesa e a nossa Região",
concluiu. Exigência torna-se maior "A cada prova que estamos envolvidos, competições deste nível
internacional, creio que as exigências vão aumentando como é o caso deste europeu", começou por
afirmar Duarte Santos. "Também pelo facto de que cada prova obriga e exige sempre mais de nós. Só
desta forma podemos evoluir e estar nestes grandes palcos. Vamos certamente aproveitar mais esta
oportunidade, tentando dentro de campo colocar o nosso melhor realizando boas prestações ganhando
sempre cada vez mais confiança dos responsáveis da arbitragem. É evidente que estamos muito
orgulhosos com esta chamada, pois estamos a fazer aquilo que gostamos apesar de sabermos que é
grande a responsabilidade, mas estamos confiantes que estaremos à altura deste evento e saberemos
dignificar a arbitragem portuguesa, o andebol português e a Madeira".
Herberto D. Pereira
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Sotaque madeirense no Europeu’2018
de Andebol que se disputa na Croácia
ARBITRAGEM
Décio Ferreira
decioferreira@jm-amdeira.pt

Duarte Santos e Ricardo
Fonseca vão marcar
presença na Croácia no
Euro’2018 de Andebol
Seniores Masculinos, que
arranca já esta sextafeira.

arbitragem madeirense vai
estar representada no
Euro’2018 de andebol, que ar
ranca já esta sexta feira na
Croácia.
A dupla Duarte Santos e Ricardo
Fonseca vai estar, por isso, nos gran
des palcos do andebol mundial, si
tuação que não é inédita, conforme
explicou à nossa reportagem um
dos jovens árbitros.
Duarte Santos não esconde o or
gulho em representar o País numa
competição tão importante como
aquela que se disputa na Croácia.
“Bem, é um orgulho enorme e
uma responsabilidade imensa, pois
somos a única presença portuguesa
neste campeonato onde estão inse
ridas as melhores seleções da Euro
pa”, começou por explicar.
A participação num evento desta
natureza não é, para Duarte Santos,
a concretizaçção de um sonho, mas
apenas mais um passo, mais um
degrau acima.
“Bem, o sonho comanda a vida,
mas sabemos que para realizar os
sonhos é preciso sorte e a sorte dá
muito trabalho. Neste momento
estamos focados neste campeonato
que ainda está por começar e vamos
trabalhar e aprender mais um pou
co junto dos melhores. O projeto

A

começou assim que terminámos a
nossa participação no Rio2016, por
isso, vamos, passo a passo, esca
lando etapas. Até onde conseguir
mos ir. Estamos a fazer o que gos
tamos, por isso, já é um grande
prémio estarmos aqui presentes”,
assegura à nossa reportagem.
Por tudo isto, o nosso interlocutor
garante que a arbitragem portuguesa
está bem e recomenda se, também
graças ao trabalho de todos os en
volvidos”.
Sim, sem dúvida que está no bom
caminho, não só com o nosso traba
lho, mas também com o trabalho
realizado pelas nossas outras duplas
portuguesas, culminando com o pro
jeto desenvolvido pelo Conselho de
Arbitragem da FAP liderado pelo
seu presidente António Marreiros”,
elogia.
Os nomes da Madeira e de Portugal
vão estar representados na Croácia
ao mais alto nível e por isso a satis
fação é muita por verem reconheci
dos os anos dedicados à modalida
de.
“Claro que o sentimento é de uma
enorme satisfação e orgulho em re
presentar a nossa nação. Sentimos
também o reconhecimento dos anos
de trabalho e dedicação à modalidade
que amamos”, frisou, na oportuni

dade.
tensidade e veloz obriga a
A participação num
que os árbitros estejam
evento desta grande
cada vez mais bem
za é muita e já vai
preparados, não só
longa.
fisicamente, como
• Mundial feminino 2013
“Sim, a prepa
mentalmente
na Sérvia
ração é contínua
para ajuizar da
• Mundial Masculino 2015
e acentua um
melhor maneira
no Qatar
pouco mais nos
possível”, disse à
• Euro2016 masculino
meses que ante
nossa reporta
na Polónia
cedem, porque,
gem.
• JO Rio de Janeiro
para todos os efeitos,
A carreira de Duar
2016
o árbitro também é um
te Santos enquanto ár
atleta e o desenvolvimento
bitro de andebol já é longa,
da modalidade em se tornar cada
mas o nosso interlocutor asse
vez mais num desporto de alta in
gura que ser árbitro não foi uma

OUTRAS
PRESENÇAS

decisão, apenas um acontecimen
to no seu percurso na modalidade.
“Não foi bem uma decisão, foi
mais um acontecimento no per
curso andebolistico, que depois
foi se desenvolvendo com natu
ralidade e paixão por esta patente
do andebol. Quem entra na família
da arbitragem dificilmente se se
para”, disse.
A participação no Europeu da
Croácia traz alguns objetivos para
Duarte Santos, conforme explica.
“Objetivos passam por terminar
a fase de grupos com boas avalia
ções para seguir para a próxima
fase. A partir daí cada jogo é uma
final para nós e vamos aproveitar
e usufruir ao máximo estarmos
dentro de campo nestes espetá
culos de Andebol”, garantiu.
A concluir, Duarte Santos fez ques
tão de deixar algumas recomenda
ções a quem pretenda seguir a arbi
tragem.
O que é que se pode dizer a um
jovem que queira enveredar pela
mesma carreira? Que é uma carreia
aliciante a médio prazo. Que nos
traz experiências únicas e nos per
mite conhecer novas pessoas e locais.
E que entramos para uma família
que nos trata sempre bem!”, disse, a
finalizar. JM
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Madeirenses
no Europeu
Árbitros Duarte Santos e
Ricardo Fonseca orgulhosos
por integrarem o quadro de
árbitros que participa no Europeu de andebol que começa sexta-feira, na Croácia.
pág. 33
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AC FAFE PERDE DOIS
PONTAS PARA O LUXEMBURGO
Formados no clube, Vladim iro Pires e João
Femandes (foto), ponta-direita e ponta-esquerda, respetivamente, deixaram o AC Fafe
para rumarem ao Chev Diekirch, do Luxemburgo. Para colmatar estas baixas, os fafenses,
que vão em duas vitórias seguidas no campeonato e estão em 11.0 lugar, fizeram regressar Luís Pereira, que estava no Xico, não tendo garantido um extremo-direito. —R.a.

Página 11

A12

ID: 73015644

09-01-2018

Meio: Imprensa

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,06 x 15,09 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

AS E\ A
Jogb particular —
Portugal-Argentina,
17h45, Pavilhão
Comendador Adelino Dias
Costa (Avanca).

FUTM301
1 Liga —17.° Jornada:
Tondela-V. Setúbal, 19h00;
Belenenses-Boavista,
21h00.

Rali Dakar, com
participação de pilotos
portugueses, a decorrer
até dia 14.
Africa Eco Race, com
a participação de Elisabete
Jacinto (camiões),
a decorrer até dia 14.

01
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ANDEBOL

Último jogo de preparação em Avanca
••• Frente à Argentina, comandada pelo espanhol ManoloCadenas, com quem Portugal tem um histórico de
apenas um jogo - vitória, por
37-30, emAlgeciras (Espanha)
ande janeiro de 2009 -, a Seleção Nacional faz esta tarde,
emAvanca, o último encontro
de preparação para a fase de
pré-qualificação para o Mundial de 2019, que a equipa das
Quinasjogará no fim de semana, na Póvoa de Varzim, com

Chipre (sexta), Kosovo (sábado) e Polónia (domingo). "Esperamos mais um jogo dificil,
tendo em conta a boa participação que aArgentina teve no
torneio em Espanha, onde
venceram uma das nossas rivais, que é a Polónia [ndr: 2924)", disso o selecionador nacional. "Isto são apenas jogos
de preparação, onde testamos
coisas e consolidamosas ideias
que temos vindo a trabalhar",
disse ainda Paulo Jorge,—a.o.

Portugal joga hoje (17h45) e as entradas são grátis
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REGRESSO AO LUSO

Viagem provoca
algum cansaço
EU No rescaldo do Carpa t i Trophy
disputado em Bucareste, a Seleção
Nacional viajou este domingo até
ao Luso, onde ontem já realizou
dois treinos.
"Há algum cansaço dos jogadores devido a muitas horas de viagem, mas a equipa está bem para
os jogos que se avizinham", explicouo técnico Paulo Pereira.
Portugal disputou dois jogos de
preparação na Roménia, tendo
ganho à Tunísia e perdido com a
seleção anfitriã, pelo que ficou no
segundo lugar do torneio. o
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Portugal recebe
forte Argentina
ea Já falta pouco para Portugal
realizar os jogos a doer na qualificação do Grupo 4 para o playoff de
apuramento para o Mundial' 2019,
mas até lá ainda há hoje (17h45) a
receção à Argentina, em Avanca.
"E uma equipa forte, com a
maioria dos seus andebolistas a jogarem na Europa. Não sendo uma
referência para nós, ganhou recentemente à Polónia, que será o
nosso principal adversário no
Grupo 4. E um excelente opositor
para dar continuidade à nossa
preparação e crescimento enquanto equipa", considerou o se lecionador Paulo Pereira.
Depois do jogo, a Seleção Nacional ruma amanhã à Póvoa de
Varzim para tentar o primeiro lugar no Grupo 4, defrontando Chipre (sexta- feira), Kosovo (sábado)
e Polónia (domingo). O A.a.
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ANDEBOL Paralelamente à
disputa do Grupo 4 de qualificação
para o Mundial'2019, a Póvoa de
Varzim acolhe um seminário,
sexta, sábado e domingo, intitulado
'Sistema evolutivo do andebol contra - ataque e contragolpe'. Os
treinadores Carlos Resende
(Retifica), Lars Walther (FC Porto)
e Rolando Freitas (Águas Santas)
são alguns dos preletores.
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O Pavilhão Municipal Comendador Adelino Dias Costa, na vila de Avanca, recebe esta terça um jogo
amigável de andebol entre as Seleções Nacionais de Portugal e da Argentina.
Num momento em que se prepara para a primeira fase de qualificação europeia para o Campeonato
do Mundo de 2019, a Seleção A Masculina de Andebol está em Estarreja para participar num jogo de
preparação com a Argentina. A partida amigável antecede o torneio de qualificação para o Mundial que
vai decorrer na Póvoa do Varzim, entre 12 e 14 de janeiro, onde Portugal vai enfrentar as congéneres
da Polónia, Chipre e Kosovo.
O jogo Portugal-Argentina é uma organização da Federação Portuguesa de Andebol, Câmara Municipal
de Estarreja, Associação de Andebol de Aveiro e Associação Artística de Avanca.
Partida marcada para as 17h45 com entradas livres.
2018-01-09 08:06
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