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A1

Meio: Antena 1 - Notícias
Duração: 00:00:57
Hora de emissão: 07:07:00
ID: 31386957

09-08-2010

Vice-campeão europeu de Andebol

Portugal é vice-campeão europeu de Andebol, a Selecção Nacional de sub-20 perdeu com a Dinamarca
por 30-24.
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A2

ID: 31383636

09-08-2010

Tiragem: 13109

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,30 x 38,72 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A3

ID: 31381740

09-08-2010

Tiragem: 171395

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,40 x 4,13 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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Diário de Aveiro
A4

ID: 31383503

09-08-2010

Tiragem: 7014

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 18,33 x 33,06 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mesma ambição
com menos dinheiro
O São Bernardo inicia hoje os treinos. Muitas saídas e a entrada
de apenas quatro atletas não diminuem as pretensões
ANDEBOL

I Uma “razia” no plantel da época
anterior(saiumaisdemeiaequipa)
e a contratação de apenas quatro
reforços (João Pinho, Carlos Oliveira, Augusto Pedro, todos exAlavarium, e João Pinto, ex-júnior
do Sporting) não perspectivam
que o Liberty Seguros São Bernardopossavirafazerumcampeonato ao mesmo nível do das últimas épocas, com destaque para o
de há dois anos, quando chegou às
meias-finais do “play-off”. Na altura, foi afastado da final pelo Benfica, que, recorde-se, viria a sagrarse campeão nacional. Acresce que
os reforços não têm experiência
competitiva ao mais alto nível,
pormenor que também pode contribuir para um eventual menor
rendimento desportivo.
Colocado perante este facto,
Vítor Marques, dirigente máximo
da equipa, não mostra grande discordância, mas não deixa de sublinhar particularidades que podem
vir a contribuir para que a prestação competitiva venha a surpreender. “É um facto que, devido à

D.R.

Carlos Delgado

SÃO BERNARDO vai “atacar” a próxima época com um plantel jovem
impossibilidade de mantermos
nas nossas fileiras atletas internacionais, a nossa prestação competitiva possa não vir a ser a que temos vindo a conseguir, com particular realce para a evidência do

São Bernardo se manter, desde há
alguns anos, no palco maior da
modalidade. Mas acredito, apesar
das muitas saídas, que os nossos
jovens atletas vão querer dar uma
imagem de atitude, empenho e
vontade de vencer. Sabemos que
vai ser difícil, mas não é impossível podermos vir a concretizar,
uma vez mais, a nossa permanên-

cia no topo do andebol”, analisa.
Sobre os motivos das saídas, a
resposta é curta e esclarecedora.
“Os grandes emblemas, ou melhor, os que têm capacidade financeira, vêem nos jogadores que formamos enormes potencialidades,
daí virem-nos buscar. Os exemplos abundam. Obviamente, se o
São Bernardo tivesse as mesmas
condições financeiras, hoje teríamos o clube a lutar para ser campeão nacional, porque os atletas
que por aí estão espalhados davam-nos essa garantia”, assume
Vítor Marques.
“É pena, mas não podemos fazer milagres. Fica-nos a grata sensação de vermos jogadores que
connosco iniciaram a sua prática
na modalidade a terem grande sucesso nas carreiras desportivas e
de continuarmos esse trabalho de
formação”, concluiu.
Sporting a abrir
De forma a ter o plantel operacional para o início do campeonato, o treinador Ricardo Tavares
marcou, para hoje, o primeiro
treino da nova temporada. Recorde-se que a competição arranca a 11 de Setembro, com o São
Bernardo a receber, na jornada
inaugural, o Sporting, brilhante
vencedor da Challeng Cup na
última temporada.l

PLANTEL 2010/2011

NOME
Emanuel Borges
Hugo Terra
João Pinho
Hugo Silva
Sérgio Rola
Pedro Maia
Diogo Taboada
João Vilar
Bernardo Portas
Carlos Oliveira
João Pinto
André Marques
Fábio Ribeiro
Nuno Carvalho
Gonçalo Carvalho
Augusto Pereira

POSIÇÃO
Guarda-redes
“
“
P. Direita
“
Lat. Direito
“
Central
“
Lat.Esquerdo
“
P. Esquerda
“
Pivot
“
Universal

CLUBE ANTERIOR
S. Bernardo
“
Alavarium
S. Bernardo
“
“
“
“
“
Alavarium
Sporting
S Bernardo
“
S. Bernardo
“
Alavarium
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ID: 31381208

09-08-2010

Tiragem: 51164

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,38 x 16,65 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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ID: 31381210

09-08-2010

Tiragem: 22206

Pág: 43

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,09 x 4,69 cm²

Âmbito: Economia, Negócios e.

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Selecção Sub-20 perde na final do Europeu
com a Dinamarca mas apura-se para Mundial
A selecção nacional de andebol de Sub-20 não conseguiu bater a
favorita Dinamarca na final do Campeonato da Europa da Eslováquia,
perdendo por 24-30. A equipa treinada por Rolando Freitas já tinha
batido os dinamarqueses por 29-28 na 2ª fase deste Europeu mas, na
discussão pelo ouro, os nórdicos foram sempre mais fortes. Apesar de
tudo, com a presença na final, os jovens jogadores lusos alcançaram a
qualificação para o Campeonato do Mundo de Sub-21 no próximo ano.
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ID: 31382100

09-08-2010

Tiragem: 52900

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 22,07 x 28,67 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 2
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ID: 31382100

09-08-2010

Tiragem: 52900

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,57 x 0,90 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 2
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ID: 31381386

09-08-2010

Tiragem: 116762

Pág: 60

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 26,65 x 17,99 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A10

Andebol: Europeu Sub-20 - Selecionador diz que Portugal "deu um passo notável"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Lusa.pt

URL:

http://noticias.sapo.pt/lusa/artigo/11383155.html

Data Publicação:

09-08-2010

08 de Agosto de 2010, 23:27

Bratislava, 08 ago (Lusa) - O selecionador de Portugal de sub-20, Rolando Freitas, regozijou-se hoje
com a medalha de prata no Campeonato Europeu da categoria, em Bratislava, sublinhando que a
equipa "deu um passo notável".

"Passámos de sétimo para segundo. Temos de aprender que ainda há margem de manobra para
melhorar e para evoluir. Ainda nos faltou um bocadinho desta vez, mas foi uma participação
fantástica", disse Rolando Freitas, citado pela Federação de Andebol de Portugal, após a derrota na
final com a Dinamarca, por 30-24.

Rolando Freitas acentuou que "Portugal conquistou o direito a estar nesta final com todo o mérito",
mas lamentou que a seleção portuguesa tenha demorado "muito a entrar no jogo".

"Ainda voltámos ao jogo duas vezes, mas hoje falhámos muito, não estivemos bem na finalização e o
guarda-redes da Dinamarca fez uma exibição fabulosa, foi considerado o melhor jogador hoje",
acrescentou, frisando: "[A derrota] Não mancha em nada a prestação neste Campeonato da Europa.
Só perdemos hoje, com o campeão, que também só perdeu connosco."

Rolando Freitas fez ainda referência ao facto de Portugal ter conseguido "a qualificação direta para o
Campeonato do Mundo do próximo ano".

"Deixamos de ter a pressão da qualificação europeia em janeiro", referiu, expressando satisfação por
João Ferraz ter sido nomeado para o All Star Team, "o que só tinha acontecido ao Carlos Resende".

Ferraz, é um dos eleitos da "All Star Team" do Campeonato da Europa de Sub-20, enquanto lateral
direito.

JOP.
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*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico ***

Lusa/fim.
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Andebol: Europeu Sub-20 - Selecionador diz que Portugal "deu um passo notável"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Portugal Zone.com

URL:

http://www.portugalzone.com/?p=91837

Data Publicação:

09-08-2010

August 8, 2010

Andebol: Europeu Sub-20 - Selecionador diz que Portugal "deu um passo notável"

Bratislava, 08 ago (Lusa) - O selecionador de Portugal de sub-20, Rolando Freitas, regozijou-se hoje
com a medalha de prata no Campeonato Europeu da categoria, em Bratislava, sublinhando que a
equipa "deu um passo notável".

"Passámos de sétimo para segundo. Temos de aprender que ainda há margem de manobra para
melhorar e para evoluir. Ainda nos faltou um bocadinho desta vez, mas foi uma participação
fantástica", disse Rolando Freitas, citado pela Federação de Andebol de Portugal, após a derrota na
final com a Dinamarca, por 30-24.

Rolando Freitas acentuou que "Portugal conquistou o direito a estar nesta final com todo o mérito",
mas lamentou que a seleção portuguesa tenha demorado "muito a entrar no jogo".

"Ainda voltámos ao jogo duas vezes, mas hoje falhámos muito, não estivemos bem na finalização e o
guarda-redes da Dinamarca fez uma exibição fabulosa, foi considerado o melhor jogador hoje",
acrescentou, frisando: "[A derrota] Não mancha em nada a prestação neste Campeonato da Europa.
Só perdemos hoje, com o campeão, que também só perdeu connosco."

Rolando Freitas fez ainda referência ao facto de Portugal ter conseguido "a qualificação direta para o
Campeonato do Mundo do próximo ano".

"Deixamos de ter a pressão da qualificação europeia em janeiro", referiu, expressando satisfação por
João Ferraz ter sido nomeado para o All Star Team, "o que só tinha acontecido ao Carlos Resende".

Ferraz, é um dos eleitos da "All Star Team" do Campeonato da Europa de Sub-20, enquanto lateral
direito.
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JOP.

*** Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico ***

Lusa.
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ID: 31381692

09-08-2010

Tiragem: 50121

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 22,98 x 17,16 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

O filme não se repetiu e, desta vez,
foi a Dinamarca que derrotou Portugal
DR

Marco Vaza

Selecção portuguesa sofreu,
na final, o único desaire
no Europeu de sub-20.
E sagrou-se vice-campeã
a Portugal era o convidado-surpresa
na ﬁnal do Campeonato da Europa
de andebol em sub-20. E até já sabia
o que era vencer o seu poderoso adversário, a Dinamarca, o campeão em
título, depois de uma vitória na segunda fase. Mas o ﬁlme não se repetiu
e os dinamarqueses venceram a ﬁnal
na Sibamac Arena de Bratislava, na
Eslováquia, por 30-24, revalidando o
título continental do escalão e quebrando o percurso até então invencível de Portugal no torneio. Ainda assim, este segundo lugar foi o melhor
resultado português de sempre neste
campeonato e garantiu o apuramento
para o Mundial da categoria, em 2011,
na Grécia.
Depois de uns quase quatro minutos iniciais em que nenhuma das equipas marcou qualquer golo, a selecção
dinamarquesa, mais experiente neste
tipo de competições (este foi o seu
quarto título), disparou no marcador

A selecção nacional conseguiu o melhor resultado de sempre na prova

e chegou a um parcial de 4-0 antes de
os comandados de Rolando Freitas
chegarem ao primeiro golo, apenas
aos oito minutos. A partir daqui, e
durante a primeira parte, a diferença
no marcador nunca foi inferior a três
golos e chegou a ser de seis (6-12, aos
21’). Aos 25’, após a exclusão por dois
minutos de um jogador dinamarquês,
Portugal recuperou conseguiu chegar
ao intervalo a perder apenas por três
golos de diferença (11-14).

Na segunda parte, Portugal deu seguimento ao seu bom momento, marcando por duas vezes sem resposta e
ﬁxando o marcador na diferença mínima (13-14), mas a Dinamarca nunca
perdeu o controlo e foi mais eﬁcaz no
ataque, para além de contar com momentos de grande inspiração do seu
guarda-redes, Thomas Aagard, que
mostrou sempre grande agilidade e
reﬂexos na baliza. Com os sucessivos
falhanços portugueses, a Dinamarca

chegou a colocar a diferença em oito
golos (21-29), mantendo as operações
controladas até ao ﬁnal. Patrick Larsen, Mads Larsen e Magnus Branning,
todos com cinco golos, foram os mais
concretizadores dos nórdicos, enquanto Pedro Portela (seis golos) foi
o mais eﬁcaz de Portugal. Na eleição
do melhor “sete” do Europeu, João
Ferraz (Madeira SAD) foi considerado
o melhor lateral-direito.
No ﬁnal do encontro, Rolando Freitas admitiu que faltou algum ritmo à
selecção portuguesa. “O nosso jogo
foi demasiado estático e não marcámos em ocasiões fáceis. Foi uma
grande vantagem para a Dinamarca e
é sempre difícil recuperar contra um
adversário tão forte”, frisou o técnico, que não deixou, no entanto, de
destacar uma campanha que foi histórica para as cores portuguesas: “O
nosso objectivo era apenas chegar às
meias-ﬁnais, mas tenho muita pena
de ter perdido este jogo. Ainda assim,
foi um excelente campeonato, foi o
melhor resultado da história do andebol português.”
Antes, para o jogo de atribuição
do terceiro lugar, a Eslovénia tinha
ganho à Alemanha por 30-25, após
prolongamento, com 25-25 no tempo
regulamentar e 11-15 ao intervalo.
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Selecionador diz que Portugal "deu um passo notável"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rádio Ocidente.pt

URL:

http://www.radioocidente.pt/noticia.asp?idEdicao=158&Id=12848&idSeccao=1437&Actio
n=noticia

Data Publicação:

09-08-2010

Andebol / Europeu Sub-20

O selecionador de Portugal de sub-20, Rolando Freitas, regozijou-se hoje com a medalha de prata no
Campeonato Europeu da categoria, em Bratislava, sublinhando que a equipa "deu um passo notável".

"Passámos de sétimo para segundo. Temos de aprender que ainda há margem de manobra para
melhorar e para evoluir. Ainda nos faltou um bocadinho desta vez, mas foi uma participação
fantástica", disse Rolando Freitas, citado pela Federação de Andebol de Portugal, após a derrota na
final com a Dinamarca, por 30-24.

Rolando Freitas acentuou que "Portugal conquistou o direito a estar nesta final com todo o mérito",
mas lamentou que a seleção portuguesa tenha demorado "muito a entrar no jogo".

"Ainda voltámos ao jogo duas vezes, mas hoje falhámos muito, não estivemos bem na finalização e o
guarda-redes da Dinamarca fez uma exibição fabulosa, foi considerado o melhor jogador hoje",
acrescentou, frisando: "[A derrota] Não mancha em nada a prestação neste Campeonato da Europa.
Só perdemos hoje, com o campeão, que também só perdeu connosco."

Rolando Freitas fez ainda referência ao facto de Portugal ter conseguido "a qualificação direta para o
Campeonato do Mundo do próximo ano".

"Deixamos de ter a pressão da qualificação europeia em janeiro", referiu, expressando satisfação por
João Ferraz ter sido nomeado para o All Star Team, "o que só tinha acontecido ao Carlos Resende".

Ferraz, é um dos eleitos da "All Star Team" do Campeonato da Europa de Sub-20, enquanto lateral
direito.

8 Ago 2010, 23:43h
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ID: 31382043

09-08-2010

Tiragem: 115409

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 26,73 x 26,73 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Rolando Freitas regozija-se com a prata

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

URL:

http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=456261

Data Publicação:

09-08-2010

selecionador de sub-20 feliz com desempenho

domingo, 8 agosto de 2010

O selecionador de Sub-20, Rolando Freitas, regozijou-se hoje com a medalha de prata no
Campeonato Europeu da categoria, em Bratislava, sublinhando que a equipa "deu um passo notável".

"Passámos de sétimo para segundo. Temos de aprender que ainda há margem de manobra para
melhorar e para evoluir. Ainda nos faltou um bocadinho desta vez, mas foi uma participação
fantástica", disse Rolando Freitas, citado pela Federação de Andebol de Portugal, após a derrota na
final com a Dinamarca, por 30-24.

Rolando Freitas acentuou que "Portugal conquistou o direito a estar nesta final com todo o mérito",
mas lamentou que a seleção portuguesa tenha demorado "muito a entrar no jogo".

"Ainda voltámos ao jogo duas vezes, mas hoje falhámos muito, não estivemos bem na finalização e o
guarda-redes da Dinamarca fez uma exibição fabulosa, foi considerado o melhor jogador hoje",
acrescentou, frisando: "[A derrota] Não mancha em nada a prestação neste Campeonato da Europa.
Só perdemos hoje, com o campeão, que também só perdeu connosco."

Rolando Freitas fez ainda referência ao facto de Portugal ter conseguido "a qualificação direta para o
Campeonato do Mundo do próximo ano".

"Deixamos de ter a pressão da qualificação europeia em janeiro", referiu, expressando satisfação por
João Ferraz ter sido nomeado para o All Star Team, "o que só tinha acontecido ao Carlos Resende".

Ferraz, é um dos eleitos da "All Star Team" do Campeonato da Europa de Sub-20, enquanto lateraldireito.
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Seleccionador exulta com feito dos sub-20

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online - Desporto Sapo

Data Publicação:

09-08-2010

Online
URL:

http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2010/08/08/seleccionador_exulta_com_feito_d.h
tml

Andebol

08 de Agosto de 2010 23:27h

O seleccionador de Portugal de sub-20, Rolando Freitas, regozijou-se hoje com a medalha de prata no
Campeonato Europeu da categoria, em Bratislava, sublinhando que a equipa "deu um passo notável".

"Passámos de sétimo para segundo. Temos de aprender que ainda há margem de manobra para
melhorar e para evoluir. Ainda nos faltou um bocadinho desta vez, mas foi uma participação
fantástica", disse Rolando Freitas, citado pela Federação de Andebol de Portugal, após a derrota na
final do Europeu com a Dinamarca, por 30-24.

Rolando Freitas acentuou que "Portugal conquistou o direito a estar nesta final com todo o mérito",
mas lamentou que a selecção portuguesa tenha demorado "muito a entrar no jogo".

"Ainda voltámos ao jogo duas vezes, mas hoje falhámos muito, não estivemos bem na finalização e o
guarda-redes da Dinamarca fez uma exibição fabulosa, foi considerado o melhor jogador hoje",
acrescentou, frisando: "[A derrota] Não mancha em nada a prestação neste Campeonato da Europa.
Só perdemos hoje, com o campeão, que também só perdeu connosco."

Rolando Freitas fez ainda referência ao facto de Portugal ter conseguido "a qualificação directa para o
Campeonato do Mundo do próximo ano".

"Deixamos de ter a pressão da qualificação europeia em Janeiro", referiu, expressando satisfação por
João Ferraz ter sido nomeado para o All Star Team, "o que só tinha acontecido ao Carlos Resende".

Ferraz, é um dos eleitos da "All Star Team" do Campeonato da Europa de Sub-20, enquanto lateral
direito.
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