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ANDEBOL
| Redacção | 

A selecção de Portugal venceu ontem a
Suécia por 32-27, resultado que lhe
garante - a uma jornada do fim - o
primeiro lugar do grupo. Os portugueses
passam agora a jogar para uma classifi-
cação entre os nono e 12.º lugares.

A selecção nacional de juniores mascu-
linos venceu a Suécia por 32-2, em jogo a
contar para o grupo I2 do Intermediate
Round do Campeonato da Europa do res-
petivo escalão, que está a decorrer na
Croácia.

Ao intervalo, a formação nacional ven-
cia por 13-15, depois de uma primeira
parte repartida mas em que, de uma forma
global, os suecos comandaram até ao mi-
nuto 25. Aí, Portugal passou para a frente
do marcador (11-12) e viria mesmo a am-
pliar a vantagem para dois golos, com
André Gomes a converter o livre de sete
metros que fixou o resultado ao intervalo
(13-15).

O segundo tempo foi, em termos de
marcador, totalmente dominado pelos
portugueses que, logo na parte inicial,
conseguiram várias vantagens de três go-
los. Vantagem que seria ampliada ainda

antes do minuto 40 (16-20) para, pouco
depois, chegar mesmo aos cinco golos
(18-23). Sempre com muito acerto, Portu-
gal levou a vantagem até aos seis golos
(20-26), pouco depois dos 50 minutos -
com mais um golo de contra-ataque de Je-
nilson Monteiro - o que levou o técnico
sueco a solicitar um 'time-out'. A partida
decorria com muita velocidade, de que
decorreram alguns erros, mas sempre
com Portugal claramente na frente. Quan-
do a a Suécia encurtou a vantagem para
quatro golos (23-27), à entrada dos cinco
minutos finais, foi a vez de Nuno Santos
parar o jogo e falar com os jogadores.

A equipa reagiu muito bem, voltou a co-
locar-se com seis golos de vantagem e
terminou a partida com uma vitória clara,
por cinco golos de vantagem (27-32), re-
sultado que lhe garante a liderança isola-
da do grupo. 

“Na primeira parte sentimos algumas di-
ficuldades com o trabalho do pivô sueco,
que nos fixava a nossa defesa muito atrás.
Procuramos corrigir a relação com o pivô
e os meias distâncias, de maneira a que
essa meia distância - uma das principais
armas dos suecos - não funcionasse. E
conseguimos”, explicou o selecionador
nacional, Nuno Santos

CAMPEONATO DA EUROPA DE SUB-18

Portugal vence Suécia e garante
primeiro lugar do grupo
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Artística 
organiza
torneio

A Artística de Avanca organiza,
hoje e amanhã,  a terceira edi-
ção do Torneio Internacional
“Cidade de Estarreja”, que, para
além da equipa da casa, vai
contar com a presença de três
clubes de renome.

Hoje, pelas 17.30 horas, o FC
Porto defronta o IIFK Kris-
tianstad (equipa campeã da
Suécia), sendo que, duas horas
depois, a Artística de Avanca
mede forças com os (cam-
peões) russos do Chekhovskie
Medvedi.

As formações que hoje per-
derem jogam amanhã a par-
tida de atribuição do terceiro e
quarto lugares, pelas 19 horas,
sendo que às 21 horas come-
çará a aguardada final.

Todos os jogos deste torneio
terão lugar no Pavilhão Ade-
lino Dias Costa, em Avanca, e
as entradas são gratuitas.AC

Andebol
Seniores Masculinos
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A6 Rio2016: Andebol feminino da Noruega nas meias-finais rumo ao tri
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-08-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=838191

 
HOJE às 03:05
 
A Noruega, bicampeã olímpica, apurou-se na terça-feira para as meias-finais do torneio feminino de
andebol dos Jogos Rio2016 ao vencer a Suécia por 33-20, defrontando agora na quinta-feira a Rússia,
que afastou Angola (31-27).
 
Na liderança ao intervalo por expressivo 19-7, as norueguesas, campeãs mundiais e europeias,
tiveram em Stine Bredal Oftedal a melhor marcadora, com seis golos, embora a mais produtiva do
encontro tenha sido a sueca Isabelle Gullden, com nove tentos.
 
Angola chegou ao intervalo a perder 14-18, diferença que não conseguiu reduzir numa segunda parte,
mais equilibrada: Natália Maria Bernardo, com oito golos, e Isabel Evelize Guialo, com seis, foram as
melhores marcadoras do desafio, mas estiveram muito desacompanhadas na eficácia.
 
A Holanda venceu a anfitriã seleção do Brasil, por 32-23, e vai disputar o acesso à final com a França,
que fez notável recuperação para afastar a Espanha, por 27-26, no prolongamento.
 
A seleção holandesa, vice-campeã mundial em título, que se tinha apurado para os quartos de final na
quarta posição do grupo B, desfez na Arena do Futuro o sonho do Brasil, primeiro posicionado do
grupo A, de lutar pelas medalhas.
 
A Espanha, medalha de bronze em Londres2012 e vice-campeã mundial em título, dominou
praticamente todo o encontro, tendo chegado ao intervalo a vencer por sete golos (12-5), mas
quebrou na etapa complementar.
 
Diário Digital com Lusa
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Noruega nas meias-finais femininas rumo ao ´tri´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-08-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4aee2dd2

 
A Noruega, bicampeã olímpica, apurou-se na terça-feira para as meias-finais do torneio feminino de
andebol dos Jogos Rio2016, ao vencer a Suécia por 33-20, indo agora defrontar quinta-feira a Rússia,
que afastou Angola (31-27).
Na liderança ao intervalo por expressivo 19-7, as norueguesas, campeãs mundiais e europeias,
tiveram em Stine Bredal Oftedal a melhor marcadora, com seis golos, embora a mais produtiva do
encontro tenha sido a sueca Isabelle Gullden, com nove tentos.
 
Angola chegou ao intervalo a perder 18-14, diferença que não conseguiu reduzir numa segunda parte,
mais equilibrada: Natália Maria Bernardo, com oito golos, e Isabel Evelize Guialo, com seis, foram as
melhores marcadoras do desafio, mas estiveram muito desacompanhadas na eficácia.
 
Continuar a ler
 
A Holanda venceu a anfitriã seleção do Brasil, por 32-23, e vai disputar o acesso à final com a França,
que fez notável recuperação para afastar a Espanha, por 27-26, no prolongamento.
 
A seleção holandesa, vice-campeã mundial em título, que se tinha apurado para os quartos de final na
quarta posição do grupo B, desfez na Arena do Futuro o sonho do Brasil, primeiro posicionado do
grupo A, de lutar pelas medalhas.
 
A Espanha, medalha de bronze em Londres2012 e vice-campeã mundial em título, dominou
praticamente todo o encontro, tendo chegado ao intervalo a vencer por sete golos (12-5), mas
quebrou na etapa complementar.
 
Autor: Lusa
 
03h02
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Noruega nas meias-finais femininas rumo ao ´tri´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-08-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/_noruega_nas_meias_finais_femininas_rumo_ao_tri.html

 
A Espanha, medalha de bronze em Londres2012 e vice-campeã mundial em título, dominou
praticamente todo o encontro, tendo chegado ao intervalo a vencer por sete golos (12-5), mas
quebrou na etapa complementar.
 
03:02 . Record
 
Por Record
A Noruega, bicampeã olímpica, apurou-se na terça-feira para as meias-finais do torneio feminino de
andebol dos Jogos Rio2016, ao vencer a Suécia por 33-20, indo agora defrontar quinta-feira a Rússia,
que afastou Angola (31-27). Na liderança ao intervalo por expressivo 19-7, as norueguesas, campeãs
mundiais e europeias, tiveram em Stine Bredal Oftedal a melhor marcadora, com seis golos, embora a
mais produtiva do encontro tenha sido a sueca Isabelle Gullden, com nove tentos. Angola chegou ao
intervalo a perder 18-14, diferença que não conseguiu reduzir numa segunda parte, mais equilibrada:
Natália Maria Bernardo, com oito golos, e Isabel Evelize Guialo, com seis, foram as melhores
marcadoras do desafio, mas estiveram muito desacompanhadas na eficácia. A Holanda venceu a
anfitriã seleção do Brasil, por 32-23, e vai disputar o acesso à final com a França, que fez notável
recuperação para afastar a Espanha, por 27-26, no prolongamento.A seleção holandesa, vice-campeã
mundial em título, que se tinha apurado para os quartos de final na quarta posição do grupo B, desfez
na Arena do Futuro o sonho do Brasil, primeiro posicionado do grupo A, de lutar pelas medalhas.A
Espanha, medalha de bronze em Londres2012 e vice-campeã mundial em título, dominou
praticamente todo o encontro, tendo chegado ao intervalo a vencer por sete golos (12-5), mas
quebrou na etapa complementar.
 
03:02 . Record
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Colgaia volta a 
organizar torneio

ANDEBOL. O XX Torneio In-
ternacional de Santo Ovídio
realiza-se de 2 a 4 de Setembro,
numa organização do Colégio
de Gaia, e destina-se a equipas
seniores de andebol feminino.
Participam na prova seis equi-
pas distribuídas pelas séries A
- Balonmamo Porriño, Colégio
de Gaia e Escola Secundária
Almeida Garrett, e B - Alava-
rium, Sports Madeira e CA
Leça.
Logo na primeira jornada há
dérbi, com a equipa organiza-
dora a defrontar, pelas 20h, a
Escola Secundária Almeida
Garrett. No segundo dia, as
duas equipas de Gaia vão de-
frontar o Porrinõ e no último
dia jogam-se as meias finais e
a final.
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Dois dias de espetáculo em Gaia

ANDEBOL. O Pavilhão Municipal de Gaia vai receber amanhã e se-
gunda-feira o III Torneio Internacional de Andebol, o primeiro da
nova temporada em Portugal e que marca o arranque da época das
equipas seniores masculinas. Nesta competição participam quatro
equipas escolhidas criteriosamente, nomeadamente o Futebol Clube
do Porto (que venceu as duas edições anteriores), Toyota Auto Body
(Japão), IF Kristianstad (Suécia) e Checkovski Medvedi (Rússia). Os
jogos vão ser disputados no sistema de eliminatórias, ou seja, meias
finais, apuramento dos terceiro e quarto classificados e a final.
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Modicus à procura
de novos talentos

ANDEBOL/FUTSAL. A for-
mação do Modicus procura os
novos atletas de futsal e de an-
debol. Nesse sentido, come-
çam no dia 28 de agosto
captações para jovens dos 6 aos
20 anos. 
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Fotos DIREITOS RESERVADOS 

Sucesso das 60 Horas de Andebol de Praia 
A 15.a edição das 60 Ho-

ras de Andebol de Praia - Es-
pinho 2016, decorreu mais 
uma vez na magnífica Arena 
Cavalinho - Praia Marbelo 
entre sexta-feira e domingo. 

Este evento, considerado 
como o mais espetacular do 
Andebol de Praia em Portu-
gal e único no Mundo, trouxe 
até à cidade de Espinho 56 
equipas distribuídas por sete 
escalões: seniores masculinos 
e femininos; juniores mascu-
linos e femininos; juvenis 
masculinos e femininos; e, 
este ano, devido à grande 
afluência, a organização criou 
um escalão misto, para que 
os mais novos pudessem tam-
bém eles participar nesta 
grandiosa festa do andebol 
nacional. 

Ao todo foram 150 jogos 
em dois campos, que decor-
reram sempre em grande fes-
tividade, divertimento, com • 
muita competitividade é mui-
to fair-play. Ao longo dos dias 
esteve sempre presente uma 
moldura humana de grande 
dimensão para ver jogar qua-
se um milhar de atletas, vin- 

dos de todos os pontos do 
País. 

Eis os premiados: 
Seniores masculinos - 1.° 

lugar, EFE Os Tigres; Rui 
Sobral (Rucos), o Melhor Jo-
gador; João Alves (EFE Os 
Tigres), o Melhor Guarda-re-
des. 

Seniores femininos - 1.° 
lugar,Nurcos; Joana Resende 
(Nurcos), a Melhor Jogadora; 
Sara Silva (Nurcos), a Melhor 
Guarda-redes. 

Juniores masculinos -1.° 
lugar, Foxes Alavarium; Ál-
varo Queirós (Overgame), o 
Melhor Jogador; Tiago Go- 

mes (Foxes Alavarium), o 
Melhor Guarda-redes. 

Juniores femininos -1.° 
lugar, Yellowkura; Marta 
Sobral (Yellowkura), a Me-
lhor Jogadora; Rita Luís 
(Pokebouas), a Melhor Guar-
da-redes. 

Juvenis masculinos - 1.0  

lugar, Os Pumas; Alexan-
dre Cortinhas (Nortand), o 
Melhor Jogador; Rui Leite 
(Os Pumas), o Melhor Guar-
da-redes. 

Juvenis femininos - 1.° 
lugar, Roscas na Areia; Ân-
gela Pessoa (Overgame), a 
Melhor Jogadora; Inês Lo- 

pez (Overgame), a Melhor 
Guarda-redes. 

Classe Mista -1." lugar, 
Minigentleman; Mariana 
Moreira (As Desconheci-
das), a Melhor Jogadora; 
Ruben Sousa (Minigen-
tleman), o Melhor Guarda-
redes. 

Página 16


