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No Campeonato Europeu de Andebol, a Espanha perdeu com a Dinamarca por 25-22 e a Alemanha
empatou com a Macedónia.
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ANDEBOL 

Lusos na 
fase principal 
-) Dupla Duarte Santos/Ri-
cardo Fonseca apita Sér-
via-Noruega no Europeu 

Com os dois grupos da fase 
principal definidos, a dupla de 
juízes lusa Duarte Santos/Ricardo 
Fonseca está nomeada para o 
Sérvia-Noruega de hoje, em 
Zagreb, referente ao grupo Ml, 
que contempla ainda o Croácia-
-Bielorrússia. Nos grupos C e D 
tudo ficou decidido com Macedónia 
e Alemanha a empatarem a 25 
golos e ambas a seguirem em 
frente, tal como a Eslovénia: bateu 
o Montenegro 28-19! No grupo D, a 
Rep. Checa derrotou a Hungria (33-
-27) e a Dinamarca bateu Espanha 

DARKO BANDIC/AP 

Macedónia e Alemanha empataram 

(25-22), Em termos de pontuação 
para a fase principal: Suécia, França 
(4), Croácia, Noruega (2), 
Bielorrússia, Sérvia (0) no grupo M1 
e Macedónia, Alemanha (3), 
Espanha (2), Dinamarca (2), Rep. 
Checa (2), Eslovénia (1) no grupo 
M2. Húngaros e islandeses po-
dem ser adversários de Portugal 
no play-off de acesso ao Mundial 
2019. H. C. 
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O ANDEBOL. Matevz Skok já 
está inscrito pelo Sporting na 
FAP. A jogar pela Eslovénia no 
Europeu da Croácia, deve ser 
apresentado como reforço 
leonino mal termine a prova. 
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Silvino Cardoso

Faltam ainda seis jogos para
o término da primeira da fase
do Campeonato Nacional de
Seniores e tudo pode ainda
acontecer. 

No entanto, tendo em conta
o relativo atraso pontual que
leva em relação aos quatro
primeiros classificados -
grupo que vai ter acesso à fase
de subida à 2.ª Divisão - o Aca-
démico de Viseu só com uma
ponta final extraordinário po-
derá ainda almejar a entrada
no referido quarteto.

Na última jornada, a juven-
tude que abunda no plantel
dos academistas até mostrou,
frente a uma equipa com jo-
gadores bem mais experien-
tes, a ACD Monte, de Aveiro,
que tem qualidade para estar
em escalão superior. 

De facto, a turma coman-
dada por Rafael Ribeiro em
nada foi inferior ao seu adver-
sário e acabou por terminar o
encontro com uma igualdade
a 30 golos.

Ao intervalo o resultado fi-
xava-se em 11 golos para cada
lado, o que quer dizer que na
segunda parte se assistiu a an-

debol de grande emoção e
com muita adrenalina. Cada
um dos contendores marcou
19 golos, tendo os jogadores
evidenciado grande capaci-
dade de finalização.

No actual primeiro quarteto
da tabela classificativa estão
equipas que não irão deixar
que os restantes concorrentes
as possam desalojar, embora
o último lugar (4.º) que ga-
rante acesso à fase de subida
esteja ainda em aberto e a ser
discutido por CD Feirense e
ACD Monte.

De qualquer das formas, e
como se esperava por diver-
sas razões – qualidade dos
concorrentes, mas também

algumas arbitragens ‘caseiras’
que têm estado na sua ajuda -
apenas equipas do distrito de
Aveiro irão discutir a subida.

As outras duas equipas do
distrito de Viseu em prova ocu-
pam posições no fundo da ta-
bela. A ADEF de Carregal do
Sal ocupa o 9.º e penúltimo lu-
gar, depois de uma jornada em
que saiu derrotada do jogo em
Santa Maria da Feira por 30-
23. 

Já a Escola de Andebol de
Moimenta da Beira está logo
acima na classificação e ocupa
o 8.º posto, com mais um
ponto do que os carregalenses,
após um desaire caseiro contra
o Beira-Mar (19-39). |

12.ª jornada

Académico-ACD Monte            30-30
EA M.ª Beira-Beira-Mar              19-39
EA F.Pinhel-Sanjoanense B       14-25
Alavarium AC-Ilhavo AC             27-29
CD Feirense-ADEF C.Sal           30-23

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Ílhavo AC                 11       9    1      1  379-24830
SC Beira-Mar       11       9    1      1  377-26330
Alavarium AC      12       9    0      3  406-29130
CD Feirense          12       8    1      3  381-30629
ACD Monte          12       6    3      3  372-31927
Sanjoanense B    12       5    1      6  310-32223
Académico            12       4    2      6  320-32922
EA M.ª Beira          12       2    1      9  292-35717
ADEF C. Sal           12       2    0   10  285-33616
EA F. Pinhel            12       0    0   12  133-48412

Próxima jornada
EA Moim.ª Beira-Académico,
ADEF Carregal Sal-ACD Monte,
Ílhavo AC-CD Feirense, Sanjoa-
nense B-Alavarium AC e Beira-
Mar-EA Falcão Pinhel.

Académico fica mais
longe do apuramento
12.ª jornada Viseenses empataram a 30 golos na recepção à ACD Monte 
e não progrediram na tabela classificativa, mantendo o 7.º lugar

Formação orientada por Rafael Ribeiro soma 22 pontos nos 12 jogos já disputados

Andebol
Camp. Nac. Seniores

ARQUIVO

CLASSIFICAÇÃO
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A selecção portuguesa de an-
debol garantiu no último fim-
de-semana uma vaga no ‘play-
off’ de acesso ao Campeonato
do Mundo de 2019 da modali-
dade, ao empatar (27-27) com
a Polónia e conquistar o Grupo
4 de apuramento europeu, na
Póvoa de Varzim.

Numa partida em que a
equipa lusa só precisava da
igualdade, face à melhor dife-
rença de golos em relação aos

polacos, após as duas primei-
ras rondas, a formação das
‘quinas’, que havia batido Chi-

pre (47-16) e Kosovo (36-22),
já liderava ao intervalo por 15-
13.

Portugal precisará agora de
superar o ‘play-off’ para chegar
ao Mundial de 2019, que se
realiza na Dinamarca e na Ale-
manha, de 9 a 17 de Janeiro do
próximo ano. |

Grupo 4 
3.ª jornada

Chipre-Kosovo                                    24-22
Portugal-Polónia                                27-27

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Portugal                       3       2    1 0     110-65      5 
Polónia                          3       2    1 0     103-59      5
Chipre                            3       1    0 2      53-115     2
Kosovo                          3       0    0       3      63-90        0

Portugal vence Polónia e garante
“play-off” de acesso ao Mundial 
Andebol
Qualificação Mundial 2019

CLASSIFICAÇÃO

Selecção nacional defrontou polacos na Póvoa de Varzim

Página 5



A6

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 17,53 x 8,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 73165361 18-01-2018

.1•11•M•1•111h 
1•,,E=WIMM 

e 

ANDEBOL CROACIA'2018 

Eslovénia fica pela ameaça 
• Considerando-se preju-
dicado por uma decisão de ar-
bitragem no jogo com a Ale-
manha - Blaz Blagotinsek foi 
desqualificado e a equipa san-
cionada com um livre de sete 
metros, quando, segundo as 
indicações da Federação Inter-
nacional, deveria ter sido apli-
cada uma exclusão e reposição 
de bola para os germânicos no 
local onde a falta foi cometida 
-, a Eslovénia equacionou 
abandonar o Europeu.Aca bou  

por não o fazer, tendo disputa-
do ontem a terceira e última 
jornada da primeira fase, der-
rotando o Montenegro, por 
28-19. De resto, Alemanha e 
Macedóni a protagonizaram 
um grande jogo, cornos mace-
dónios a falharem a possibili-
dade de vencer, quando o pivõ, 
sem qualquer oposição, per-
mitiu urna excelente defesa a 
Silvio Heinevetter. No grupo 
D, a Dinamarca foi melhor do 
que a Espanha. —RA Veselin Vujovic protesta 

GRUPO C 
AlemenliwIllecedtkila 25-25 
lAiwitenepro-Eiloviinta 19-28 

.1 V E D GM-GS P 
Macedánia 3 2 1 O 79-77 5 

2' Alemanha 3 1 2 O 82-69 4 
3.• E,46~.1 3 1 1 1 77-69 3 

alontenegio 3 O O 3 66-89 O 
GRUPO 
República Checa44unarill 3347 
Espanha-Dinanwah 22-25 

.1 V E 13 P 
1.° Espanha 3 2 0 1 81.65 4 
2.• Dinamarca 3 2 O 1 84-75 4 
3.* Repúbica Checa 3 2 O 1 76-86 4 
4.• Hungria 3 0 0 3 77.92 o 
14614 
GRUDO 1 
Sfrile41~ 1,115 
Cr~lleis~ 
~anhá 
GRUPO 2 
Alsonelihe40iplibkalifscai 171115 
EslowinierOlneinirai 194130 

Página 6



A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 73165161 18-01-2018

ATLETA MASCULINO 

VENCEDOR:Pormindo »menta 
Nomeadas Nelson Evora (atletismo), 
Fernando Pknenta (Canoagem), 
RIcardinho (futsai), M lgue> Oliveira 
(motodclismo) e Frederico Morais (surf). 

ATLETA FEMININA 

VEPKIFDOR112 
Norneadzio lierviques (atietisroo), 
Teresa Portela (canoagem), Muda Neto 
(futebol). Cláudia Santos (desporto com 
deficsencia - adetismo)eloana  
(surf). 

EQUIPA DO ANO 

V IV NC E0OR Bonfim talado 
INonseadomaSportIng (atletismo), Seleçáo 
%demi A feminina (futebol>, Seleção 
Nadonal de hóquei orn patins sub-20 
(patinagem), Seleção Nacional de seniores 
masculinos (tkis de mesa) e Retifica 
(triatio). 

JOVEM PROMESSA 
Ir uno ~nanem 

Nomeados: Sérgio Madellcanoagem), 
Maria Martindcklismo), Bruno Fernandes 
(futei»1), Vasco Vilaça (tr tatlo) e Everise 
Veiga latreusmo). 

TREINADOR DO ANO 

VENCF DOR: Nallollaiam 
Nonssados: How Caneka ~I), Jorge 
Miguel (atletismo), Hélio Lucas 
(canoagem), equipa técnica nacional (surf ) 
e Uno Barruncho (tnatio). 

Igualdade de género vale prémio 
Inês Henriques puxou a si o discurso da noite. Levando 
o atletismo de novo aos triunfos (o último fora em 
2013), destacou o peso da história numa época inesque-
cível: "Demonstrámos ao mundo que as mulheres 
podiam fazer 5o km de marcha. Dia 13 de agosto foi a 
prova da minha vida, com título mundial, recorde do 
mundo e marca mínima dos homens", explicou, antes 
de garantir querer acabar a carreira no Complexo 
Desportivo de Rio Maior. 

vELNORES: AN: 

GALA,  Segundo galardão do motociclista almadense "impediu" 
bis da canoagem. Bruno Fernandes foi jovem promessa 

MIGUEL OLIVEIRAVOLTA 
ASERATIETADOANO 

Inês Henriques recuperou 
o "título" para o atletismo, 
que não vencia desde 2013, 
então com Sara Moreira 
distinguida. Hélio Lucas e a 
equipa de triatlo do 
Benfica também foram 
heróis da noite 

IIIIIDERICO ~TOLO 
***Miguel Oliveira somou° 
segundo galardão de Atleta do 
Ano na Gala de Desporto da 
Confederação de Desporto de 
Portugal, derrotando a forte 
concorrência que vinha de 
Fernando Pimenta, na canoa-
gem. O terceiro classificado do 
último campeonato mundial 
de Moto2 revelou a alegria: "É 
um dia de orgulho. Faz alguns 
anos que fui distinguido como 
jovem promessa. Quem diria 
que conseguiria chegar tão 
longe no mot ociclismo... Este 
prémio ficaria bem entregue 
aos outros nomeados que, tal 
como eu, carregam a bandeira 
de Portugal." 
Inês Henriques venceu a cate- 

goria feminina (ver caixa), 
enquanto Bruno Femandes, 
do Sporting, conquistou o pré-
mio Jovem Promessa. A equi-
pa de triatlo do Benfica subiu 
ao palco. Hélio Lucas (canoa- 

'Quero acreditar 
que posso lutar 
pelo título de 
Meto? em 2018" 
Miguel Oliveira 
Piloto 

"Violência não é 
desporto, mas não 
considero que haja 
clima de guerra 
em Portugal" 
João Paulo Rebelo 
Secretário de Estado 

gem) triunfou como treinador 
e partilhou oprémio com Fer-
nando Pimenta, campeão do 
mundo e da Europa que "co-
nhece desde pequeno". Na 
22.a edição, a Confederação do 
Desporto de Portugal (CDP) 
homenageou 56 campeões do 
mundo ou da Europa. Tam-
bém as Seleções internacio-
nalmente vencedoras foram 
chamadas ao palco: sub-20 de 
hóquei em patins (mundial); 
sub-20 de râguebi (Europa) e 
surf (Europa). Fernando San-
tos recebeu a honra da federa-
ção de futebol e Jorge Pina o 
prémio Ética Desportiva, pe-
dindo respeito "pelos valores" 
e o fim da crispação no despor-
to. Vicente Moura e Nuno Vi-
larinho arrecadaram o Prémio 
Alto Prestigio. Á margem do 
evento, João Paulo Rebelo, 
secretário de Estado da Juven-
tude e Desporto, afirmou que 
"a violência não é desporto", 
mas que não considera que 
haja um "clima de guerra" no 
futebol português. 
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Desporto com 
o selo 'Record' 

Todas as notícias desportivas do dia 
com particular atenção para as movimenta-
ções do mercado de transferências no fute-
bol. Será esse o menu da edição de hoje da 
Hora Record apresentada por David Novo. 

TELEVISÃO 

1930 DIRETO SPORTTV5 

Andebol: 
Croácia-Bielorrússia 
®A jogarem casa, e depois da derro-
ta com a Suécia, a Croácia tenta vol-
tar às vitórias frente à Bielorrússia, 
por forma a manter-se na corrida pe-
las meias-finais do Europeu.  

20.00 DIRETO SPORTING TV 

Futebol (juvenis): 
Sporting-Benfica 
©O dérbi de Lisboa tem hoje lugar 
no escalão de juvenis, com os leões a 
receberem as águias em igualdade 
pontual. O Benfica lidera a prova, em 
vantagem no confronto direto. 
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ANDEBOL 

Campeã europeia segue em frente 
®  A seleção alemã, campeã eu - 
ropeia em título, empatou com a 
Macedónia (25-25) empartida re-
ferente à 3,  ronda do Grupo C do 
Europeu... resultado que agrada a 
ambas as formações, pois seguem 
para a fase seguinte sem derrotas. 
A mesma sorte não teve Monte-
negro que se despede com três  

derrotas, após perder com a Eslo 
vénia (28-11). No Grupo D, a sele-
ção espanhola perdeu (25-22) 
frente à campeã olímpica, Dina-
marca, mas venceu a série com 4 
pontos, os mesmos dos dinamar-
queses, que paqqaram em segun-
do. A Hungria só averbouderrotas 
e está fora da competição. Ficou  

então definido o Grupo 2 da Main 
Round, que se inicia amanhã: a 
Alemanha mede forças coma Re-
pública Checa, enquanto a Eslo - 
vénia defronta a Dinamarca. 

Hoje arranca o Grupo 1 da Main 
Round, com a Sérvia a enfrentar a 
Noruega e a seleção croata a bater-
se coma Bielorrússia. O D.N. 
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GALA DO DESPORTO 

EEPUBI./CA 
PORTUGUESA 

REPUBLICA 
PORTUGUESA 

DISTINGUIDOS. 
Os principais galardoados 

de ontem no Salão Preto e Prata 
exibem os respetivos troféus 

1 

INÊS, MIGUEL E BRUNO 
FESTEJAM NO CASINO 

"Consegui mostrar ao Mun-
do que as mulheres conse-
guem fazer 50 km e com qua-
lidade. É especial" 
INÊS HENRIQUES, Atleta 
Feminina do Ano 

"Ganhei o prémio de jovem 
promessa em 2004. Quem 
diria que depois destes anos 
todos conseguiria chegar tão 
longe, no motociclismo. Esta 
aventura vai continuar" 
MIGUEL OLIVEIRA. Atleta 
Masculino do Ano 

"O Bruno agradece o prémio. 
Mais do que uma promessa. 
eleja é uma certeza do nosso 
futebol" 
GONÇALO GIESTAS, ern 
representação de Bruno 
Fernandes, Jovem Promessa 

"Partilho este prémio com 
todos os restantes 
treinadores e com o 
Fernando Pimenta, um 
atleta que acompanho desde 
pequeno. É por ele que estou 
aqui" 
HÉLIO LUCAS, Treinador do Ano 

"Ter o Benfica no topo da Eu-
ropa é extraordinário. Esta-
mos muito contentes por ter 
uma equipa como esta" 
VANESSA FERNANDES, mem bro 
da Equipa do Ano 

... 

"Agradeço ao Benfica por 
nos dar condiçõespara fazer 
o nosso trabalho. E um titulo 
de toda a equipa. Foi único" 
JOÃO PEREIRA, membro da 
Equipa do Ano 

"Mais do que unta medalha, 
mais do que um troféu, estas 
distinções ajudam-me a 
mostrar que o que é mais im-
portante é ser campeão na 
vida. Peço paz a todos os 
agentes desportivos, espe-
cialmente no futebol" 
JORGE PINA, l 

  
 

Maciel (canoagem) e Maria 

 
 

  
 

GALARDOADOS DA NOITE 
Atleta Masculino do  Ano Miguel Oliveira 
Atleta Feminina do Ano Inês Henriques 

Martins (ciclismo). 
motoudismo A equipa de triatlo do 
Atletismo Benfica, campeã da Europa, 

Jovem Promessa Bruno Fernanda Futebol foi considerada a melhor do 
Equipa do Ano Triatio Benfica Triallo ano, batendo° atletismo do 
Treinador do Ano Hélio Lucas Canoagem Sporting e as Seleções de 
Alto Prestigio CDP José Vicente de Moura 

e Nuno Vilarinho 
Elio no Desporto Jorge Pina Boxe 

Marchadora, piloto 
e médio leonino triunfam. 
Triatlo do Benfica e Hélio 
Lucas também venceram 

JOSÉ MORGADO 

511  Inês Henriques, de 37 anos, vi - 
veu ontem mais um episódio me-
morável num último ano que tem 
sido de sonho. A experiente mar - 
chadora, que decidiu já numa face 
adiantada da suacarreira abraçar o 
desafio dos 50km marcha com o 
objetivo de mostrar que "as mu-
lheres também são capazes", arre-
cadou ontem o galardão de Atleta 
Feminina de 2017, durante a Gala 
do Desporto da Confederação do 
Desporto de Portugal, que voltou a  

realizar-se no Salão Preto e 
Prata, do Casino do Estoril. 

A atleta de Rio Maior viu 
reconhecida asna tempora-
da de luxo, na qual conquis - 
tou o titulo mundial dos 
501cm marcha, em Londres, 
com direito a... recorde do 
Mundo. Inês superou Joana 
Schenker (bodyboard), Te 
resa Portela (canoagem), 
Cláudia Neto (futebol) e Cláudia 
Santos (Atletismo adaptado), as ou-
tras nomeadas para esta categoria. 

Nos homens... um bis. Miguel 
Oliveira, 3° no Mundial de Moto2 
em 2017 e vencedor de trés Grandes 
Prémios ao comando da sua KTM, 
venceupela segunda vez (depoisde 
2015), ao superar a concorrência de 
luxo de Frederico Morais (surf),  

Fernando Pimenta (canoagem), 
Nelson Évora (atletismo) e Ricardi-
nho (futsal). 

Um ano depois de Renato San - 
ches, o futebol ganhou de novo 
com o prémio de Jovem Promes-
sa pelas mãos de Bruno Fernan-
des, com o médio do Sporting a 
superar Vasco Vilaça (triatlo), 
Evelise Veiga (atletismo), Sérgio  

futebol (feminino), ténis de 
mesa e sub -20 de hóquei 
em patins, ao passo que o 
galardão de Treinador do 

Ano ficou para Hélio Lucas, técni-
co de Fernando Pimenta. Hugo 
Canela (andebol), Uno Barruncho 
(triatlo), Jorge Miguel (atletismo) e 
a equipa técnica de surf eram os 
outros nomeados. 

A gala homenageou ainda ou-
tras personalidades, entre as quais 
o selecionador nacional de fute-
bol, Fernando Santos. o 
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Os prémios foram atribuídos pela Confederação do Desporto de Portugal
 
18 de janeiro de 2018 às 08:54Inês Henriques e Miguel Oliveira eleitos atletas do ano
O motociclista Miguel Oliveira e a atleta Inês Henriques receberam os prémios de atleta masculino e
feminino de 2017, que foram atribuídos esta quarta-feira pela Confederação do Desporto de Portugal,
durante a 22.ª edição da Gala do Desporto.
 
Miguel Oliveira, de 23 anos, que corre pela equipa KTM, terminou a temporada de Moto2 no terceiro
lugar, tendo somado três vitórias nas últimas três provas do campeonato do ano passado, na
Austrália, Malásia e Valência.
 
O motociclista foi consagrado na cerimónia que decorreu no Casino Estoril, tendo batido a
concorrência do surfista Frederico Morais, o atleta e medalhado olímpico Nélson Évora, o canoísta
Fernando Pimenta e o futsalista Ricardinho.
 
Já o prémio 'Atleta Feminina do Ano' foi entregue a Inês Henriques, de 37 anos, campeã do mundo e
recordista dos 50 quilómetros marcha em 2017. Joana Schenker (bodyboard), Teresa Portela
(canoagem), Cláudia Neto (futebol) e Cláudia Santos (desporto para com deficiência-atletismo) eram
as restantes nomeadas na categoria.
 
O treinador Hélio Lucas, bicampeão da Europa em K1 1 000 metros, campeão do mundo em K1 5 000
metros e vice-campeão do mundo em K1 1 000 metros, foi consagrado com o prémio 'Treinador do
Ano', numa categoria em que concorria com Hugo Canela (treinador de andebol do Sporting), Jorge
Miguel (atletismo), Lino Barruncho (triatlo) e a equipa técnica nacional de surf.
 
O prémio 'Jovem Promessa' foi atribuído ao futebolista do Sporting Bruno Fernandes, que recebeu
mais votos do que o canoísta Sérgio Maciel, a ciclista Maria Martins, o triatleta Vasco Vilaça e a atleta
Evelise Veiga.
 
Quanto ao galardão de 'Equipa do Ano' foi entregue à equipa de triatlo do Benfica, que conquistou o
Europeu de clubes e o campeonato nacional jovem de clubes, em 2017.
 
A formação 'encarnada' superou a equipa de atletismo do Sporting, a seleção nacional A feminina de
futebol - que participou pela primeira vez numa fase final de um campeonato europeu -, a seleção
nacional de hóquei em patins de sub-20 e a seleção nacional de seniores masculinos de ténis de mesa.
 
Por outro lado, o selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, foi um dos vários galardoados
com o prémio 'Personalidade do Ano'.
 
Rádio Comercial
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