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Jogo intenso até
ao último segundo
“Derby” Estarreja derrotou o São Bernardo em cima do apito
final. “Escorregadela” no último ataque ditou o vencedor
PAULO RAMOS

Bernardo Marques, autor de seis golos pela equipa estarrejense, remata sem oposição
ESTARREJA AC

31

Treinador: Rui Liberato.
Rui Figueiredo; Bernardo Marques (6),
Gonçalo Figueiredo (2), Jorge Silva (3),
Marcelo Costa (2), Diogo Liberato (12)
e Bruno Marques (5) - sete inicial Ruben Seixas, Ruben Portela, Ricardo
Lima, Rui Duarte (1), Artur Soares,
Pedro Bastos e Rafael Santos.

SÃO BERNARDO

30

Treinador: Tiago Gonçalves.
Márcio Fernandes, Nuno Ferreira (4),
David Gomes (6), Rafael Oliveira, Nuno
Reis (2), Mário Tavares (1) e Tiago
Couto (12) - sete inicial - Rapfael Marques, Filipe Custódio, Pedro Medeiros,
João Vicente, Rafael Silva (1), Daniel
Santos (2) e André Carvalho, Miguel
Morais (1) e João Saraiva (1).
Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 300 espectadores.
Árbitros: Jesua Marcalo e André Nunes
(A.A. Aveiro)
Oficiais de mesa: Manuel Oliveira e
Luís Costa (Aveiro)
Ao intervalo: 14-16

Andebol
Nacional de Juniores

os três pontos, aproveitando
bem uma perda de bola do São
Bernardo em ataque, quando o
cronometro registava já poucos
segundos para o final, com
Diogo Liberato a carimbar o
triunfo.
A equipa de “Rosa ao Peito”
até entrou melhor no jogo, comandando quase sempre o
marcador na primeira parte do
“derby”, fruto de uma melhor
construção ofensiva, mas com
Estarreja a trabalhador sempre
muito bem, nunca dando por
perdido qualquer lance. Uma
atitude que permitiu aos locais,
mesmo em desvantagem, manter o equilíbrio no marcador e
jogo em aberto, com testemunhava a diferença de um/dois
golos para os visitantes, que
acabaram por ir para o intervalo na frente, justificando o
melhor acerto ofensivo.

Avelino Conceição
Quem se deslocou ao Pavilhão
Municipal de Estarreja teve
uma excelente oportunidade
para assistir a um grande jogo
de andebol, tal foi o empenho
posto em campo pelas duas
equipas na procura da vitória.
A equipa de Rui Liberato acabou por ser mais feliz e somar

Lances disputados
ao milímetro
A segunda parte teve ainda
mais qualidade, com as equipas
a mostrarem estar bem apetrechadas de bons valores e a darem espectáculo, numa partida
em que cada lance foi disputado
ao milímetro por todos os intervenientes. O São Bernardo

continuou na frente do marcador nos primeiros dez minutos
da segunda metade, mas, com
uma reacção fortíssima dos comandados por Rui Liberato, não
só permitiu ao Estarreja alcançar o empate (22-22), como a
passar para a frente (26-24) com
pouco mais de sete minutos
para se jogar.
Adecisão quanto ao vencedor
continuava em aberto e a equipa de Tiago Gonçalves ainda
igualaria a partida a 30 golos já
muito perto do fim. O técnico
do São Bernardo pediu um
“time out” antes daquele que
previa ser o último lance da partida, mas quando fazia o seu ataque um jogador escorregou e
perdeu a bola, permitindo que
Diogo Liberato sentenciasse a
partida a favor do Estarreja.
Num jogo carregado de emoção e digno de duas boas equipas deste campeonato, Diogo
Liberato, no Estarreja e Tiago
Couto, no São Bernardo, foram
os grandes “artilheiros”, com 12
golos cada. A intensidade do
jogo e a agressividade colocada
dentro das quatro linhas pelos
jogadores das duas equipas dificultou a tarefa da dupla de arbitragem, que se viu obrigada
a assinalar muitas exclusões. |
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AGE\
ANDE 60;
Sorteio dos quartos de final
da Taça de Portugal
seniores masculinos, às
17h00, na Federação de
Andebol de Portugal, em
Lisboa.
FUTE
I Liga, 20.3 Jornada:
Braga-Aves, 19h00;
Estoril -Tondela, 19h00;
Moreirense-FC Porto,
21h00.
II Liga - 22.3 Jornada:
Benfica B-Famalicão,
18h00; Santa Clara-Braga B,
19h00.

Campeonato da Europa
Esiovenia 2018:
Eslovénia-Sérvia 17h00;
Rússia-Polónia, 19h45.

Página 2

A3

ID: 73350405

30-01-2018

Meio: Imprensa

Pág: 51

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,64 x 1,73 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Futebol - Liga - I ir,xj,i-Aves (19), Estoril-lorde0 (19), Moreirrmi,.F C Pano (21)
,,ru rt-Famakao MO, Santa Clara-Braga B(20)
ug.pia
0~ses - Andebol - Ás 17 horas, sorteio dos quartos luld da faça de Portugal na sede da I ederaçao,
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ANDEBOL

Centenas recebem o campeão
tt Em Espanha nãose fala de outra coisa! O tão ambicionado título
europeu da seleção obtido em solo
croata após vitória frente à Suécia
na decisão, depois de quatro finais
perdidas, colocou o povo em deli rio, que recebeu ontem comgrande emoção os seus campeões.
Ao final da noite, a comitiva
aterrou no aeroporto de Madrid e
tinha à sua espera centenas de
pessoas. A grande estrela da com panhia, o capitão Raúl Entrerrios,

saiu como troféu nos braços, colocando em delírio os adeptos. "Sim,
sim, o ouro está aqui!", era o grito
de ordem. O governo espanhol
recebe hoje os novos campeões
europeus.
Com várias personalidades do
desporto a darem os parabéns à
equipa, destaque para os espanhóis I ker Casulas, guarda-redes
do FC Porto, e Carlos Ruesga, jogador da equipa de andebol do
Sporting, que exultaram nas redes

sociais com a esta conquista erw
solo croata.
Recorde de audiências
O duelo decisivo diante da Suécia
tornou -se no jogo mais visto de
sempre da história de um Europeu
de andebol. De acordo com a im prensa espanhola, cerca de 7 mi lhões passaram, pelo menos, pela
transmissão da partida. Quandf?
Entrerrios levantou o troféu, 4 mi lhões estavam a assistir._ o
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Seleção espanhola regressa a casa após conquista do Europeu
Em Espanha não se fala de outra coisa! O tão ambicionado título europeu da seleção obtido em solo
croata após vitória frente à Suécia na decisão, depois de quatro finais perdidas, colocou o povo em
delírio, que recebeu ontem com grande emoção os seus campeões.
Ao final da noite, a comitiva aterrou no aeroporto de Madrid e tinha à sua espera centenas de pessoas.
A grande estrela da companhia, o capitão Raúl Entrerríos, saiu com o troféu nos braços, colocando em
delírio os adeptos. "Sim, sim, o ouro está aqui!", era o grito de ordem. O governo espanhol recebe
hoje os novos campeões europeus.
Com várias personalidades do desporto a darem os parabéns à equipa, destaque para os espanhóis
Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, e Carlos Ruesga, jogador da equipa de andebol do Sporting,
que exultaram nas redes sociais com a esta conquista em solo croata.
Recorde de audiências
O duelo decisivo diante da Suécia tornou-se no jogo mais visto de sempre da história de um Europeu
de andebol. De acordo com a imprensa espanhola, cerca de 7 milhões passaram, pelo menos, pela
transmissão da partida. Quando Entrerríos levantou o troféu, 4 milhões estavam a assistir...
#Hispanos | ¡¡SIIIII!! ¡Ya están aquí los CAMPEONES DE EUROPA! @Raul_Entrerrios ofrece el trofeo a
la afición, ¡qué momento! pic.twitter.com/9AxYssjCp5
- RFEBalonmano (@RFEBalonmano)
29 de janeiro de 2018
2018/01/30
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Por RecordEm Espanha não se fala de outra coisa! O tão ambicionado título europeu da seleção obtido
em solo croata após vitória frente à Suécia na decisão, depois de quatro finais perdidas, colocou o
povo em delírio, que recebeu ontem com grande emoção os seus campeões.Ao final da noite, a
comitiva aterrou no aeroporto de Madrid e tinha à sua espera centenas de pessoas. A grande estrela
da companhia, o capitão Raúl Entrerríos, saiu com o troféu nos braços, colocando em delírio os
adeptos. "Sim, sim, o ouro está aqui!", era o grito de ordem. O governo espanhol recebe hoje os
novos campeões europeus.Com várias personalidades do desporto a darem os parabéns à equipa,
destaque para os espanhóis Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, e Carlos Ruesga, jogador da
equipa de andebol do Sporting, que exultaram nas redes sociais com a esta conquista em solo
croata.Recorde de audiênciasO duelo decisivo diante da Suécia tornou-se no jogo mais visto de
sempre da história de um Europeu de andebol. De acordo com a imprensa espanhola, cerca de 7
milhões passaram, pelo menos, pela transmissão da partida. Quando Entrerríos levantou o troféu, 4
milhões estavam a assistir... #Hispanos | ¡¡SIIIII!! ¡Ya están aquí los CAMPEONES DE EUROPA!
@Raul_Entrerrios ofrece el trofeo a la afición, ¡qué momento! pic.twitter.com/9AxYssjCp5RFEBalonmano (@RFEBalonmano) 29 de janeiro de 2018
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