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"Concentração ditou a nossa vitória"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/22/_concentra_o_ditou_a_nossa_vit_.html

/

 
22 de janeiro de 2014 08:58h
 
 Ao intervalo o sete angolano saiu com vantagem de um golo.
 
 O ponta direito da seleção angolana sénior masculina de andebol, Belchior "Kamuanga", apontou a
concentração da equipa como estando na base da importante vitória de 38-29 diante do Congo.
 
 Em declarações à Angop, o jogador referiu que estavam com alguma pressão depois das duas
derrotas consecutivas com a Argélia e RD Congo, e terça-feira a obrigação era vencer e pensar no
segundo lugar do grupo.
 
 "Hoje corremos mais e erramos menos porque viemos bem mais fortes psicologicamente para
vencer", referiu.
 
 Ao intervalo o sete angolano saiu em vantagem de um golo 19-18, o que no seu entender foi bem
melhor para toda a equipa, no sentido de exigir mais do seu adversário.
 
 "Os nossos objetivos continuam de pé o adversário que vier nós vamos enfrentar com a mesma
atitude no sentido de dignificar o nosso pais", concluiu.
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Jogo empolgante
até ao último segundo

S. BERNARDO                               27

Treinador: Pedro Lagarto
João Pinho e Paulo Aló; João Mieiro, Fil-
ipe Lagarto, Ricardo Senos, Hélder Car-
los (2), Augusto Pereira (1), Diogo
Batalha, Ulisses Ribeiro (3), Hugo Silva
(2), Rafael Marques, Tiago Portas (3),
Tiago Sousa (9), Leandro Rodrigues (1),
Gonçalo Dias e Albano Lopes (6).

F C GAIA                                            26

Treinador: Cláudio Alves.
Rui Vedor e Nuno Costa; Bruno Pinto
(7), José Pocas, Hugo Melo (6), José
Santos (1), Cláudio Moreira, Pedro Câ-
mara, Pedro Carvalho (2), António Os-
ório, Marco Bastos, Pedro Ribeiro,
Tiago Costa, Manuel Oliveira (5),
Manuel Lima (4) e Pedro Garcia (1).

Pavilhão do Centro Desportivo de
São Bernardo.
Árbitros: André Andrade e Luís Sousa
(A.A. Aveiro)
Ao intervalo: 9-15

EMOÇÃO Depois de ter per-
dido na primeira volta em Vila
Nova de Gaia, o São Bernardo
queria rectificar esse resultado
agora em sua casa. E para dar
ainda mais motivos de interesse
ao jogo, Albano Lopes regres-
sava à competição e ao clube
que o viu nascer e crescer na
modalidade, não sendo por isso
de estranhar a boa moldura hu-
mana com que se apresentou
o pavilhão.

A partida começou equilibra -
da com as duas equipas a apre-
sentarem as suas defesas bem
organizadas e atentas as melho-
res “armas” dos adversários. Esse
equilíbrio apenas se manteve nos
primeiros 15 minutos, pois a par-
tir daí a equipa aveirense come-
teu demasiados erros, quer na
defesa, quer no ataque, pois a
bola teimava em não entrar, face
às boas interven ções do guar da-
redes gaien se Nuno Cos ta, mas
também com o azar de muitas
bolas a embaterem nos postes e
barra da baliza.

O treinador Pedro Lagarto
tentou melhorar na defesa, tro-
cando o esquema inicial de 5:1
por um 6:0, mas as dificuldades
mantiveram-se, muito por cul -
pa do “atirador” Bruno Pinto,
que se mostrou “letal” nos rema -

tes exteriores. Os aveirenses co-
meçaram a demonstrar algum
desânimo e precisavam “urgen-
temente” do intervalo para as-
sentarem ideias, não sendo de
estranhar que, quando termi-
nou a primeira parte, os foras-
teiros tivessem uma vantagem
de seis golos (9-15).

Aveirenses aproveitam
expulsão de Bruno Pinto

Na segunda parte tudo foi di-
ferente. A entrada no jogo do jo-
vem aveirense, Ulisses Ribeiro,
foi fundamental, já que, ocu-
pando o lugar avançado defen-
sivamente, criava inúmeras di-
ficuldades ao jogo exterior do
Gaia. Demonstrando uma agili-
dade e rapidez de movimentos,
obrigava os adversários a ter de
pensar mais rapidamente e, com
isso, provocando-lhes falhas téc-
nicas e dando recuperações da
posse de bola para os locais.

No ataque, a equipa da casa
começava a ter um jogo mais
organizado e que tinha êxito,
“acordando” o muito público
presente que galvanizou ainda
mais os jogadores. Nesta fase, o
experiente Albano Lopes co-
mandava a “orquestra” avei-
rense, que, após a expulsão de
Bruno Pinto, por falta grosseira,
acreditou ser possível a recupe-
ração total no resultado, já com
Tiago Sousa a aparecer com os
seus habituais “mísseis”.

Nos últimos cinco minutos, a
equipa de Aveiro passou para a
frente, só que os gaienses empa -
tariam o jogo a cerca de 40 se -
gun dos do final, mas ficando
ain  da algum tempo para um
ata que aveirense. Pedro Lagarto
utilizou o “time-out” de forma a
preparar a última jogada que
desse o golo da vitória, que seria
marcado por Hugo Silva mes -
mo terminar, levando o muito
público presente à euforia, como
se de uma final se tratasse. Jogo
bastante empolgante, principal -
men te na segunda parte, com
uma ar bitragem segura, que to-
mou de cisões importantes, mas
justas durante a partida. |

RICARDO CARVALHAL

Andebol
2.ª Divisão Masculina

O São Bernardo empolgou os seus adeptos frente ao Gaia
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ANDEBOL: 3.ª DIVISÃO NACIONAL

Arsenal da Devesa
venceu Boavista

O Arsenal da Devesa prosseguiu, no fim de semana, 
com o seu ciclo vitorioso no campeonato nacional de 
andebol da 3.ª divisão, ao receber e bater o Boavista 
por 30-22. O jogo entre estas duas equipas mais cre-
denciadas e bem classificadas nesta fase do nacional 
da 3.ª divisão teve uma 1.ª parte bastante equilibrada, 
pois o marcador esteve quase sempre favorável ao Ar-
senal, mas nunca por mais de dois golos de diferença, 
chegando ao intervalo com o marcador em 14-12.

Na segunda parte entrou melhor o Boavista que 
consegue passar para a frente no marcador 14-15, com 
o Arsenal a corrigir de imediato e pôr o marcador em 
19-17, 22-19 e 28-23, finalizando então com 30-22 a 
favor do Arsenal da Devesa.
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Juniores do ABC
na 14.ª vitória consecutiva

A equipa de juniores do ABC venceu, no fim de semana, 
no pavilhão do S. Bernardo por 27-35, em encontro da 14.ª 
jornada do campeonato nacional da categoria, naquela que 
foi a sua 14.ª vitória consecutiva na prova.
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França garante apuramento para as meias-finais do Europeu de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/franca-garante-apuramento-para-as-meias-finais-do-europeu-de-andebol=f851873

/

 
Herning, Dinamarca, 21 jan (Lusa) - A França garantiu hoje a qualificação para as meias-finais do
Europeu de andebol, ao beneficiar da derrota da Suécia, segunda classificada do seu grupo, com a
Polónia por 35-25 em Aarhus, na Dinamarca.
 
 A seleção gaulesa, que hoje venceu a Bielorrússia, por 39-30, é a segunda a apurar-se para o
Europeu de andebol da Dinamarca, depois da equipa da casa o ter feito segunda-feira, após a vitória
sobre a Hungria.
 
 No grupo da Dinamarca, a Espanha poderá apurar-se para as semifinais, se vencer quarta-feira a
Macedónia. A Islândia tem também hipóteses de seguir em frente, caso vença a Dinamarca quarta-
feira e beneficie da derrota da Espanha.
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Andebol - Dinamarca - Andebol: Dinamarca nas meias-finais do Campeonato da
Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/andebol-dinamarca-internacional-campeonato-da-europa/52de7032e4b085915cdeac41.html

/

 
A Dinamarca, actual detentora do título de campeã europeia, venceu por quatro golos (28-24) a
Hungria, na quarta jornada do quadro principal. Os nórdicos, campeões europeus e vice-campeões
mundiais, estão convictos na vitória deste campeonato. Com oito pontos de avanço, os líderes
dinamarqueses têm vantagem nos confrontos directos e o estatuto de semifinalistas. Os seus
melhores jogadores são o guarda-redes Niklas Jacobsen e o lateral-esquerdo Mikkel Hansen. Na
passada segunda-feira, a Islândia venceu a Macedónia por 29-27 e está na luta para as meias-finais.
Defronta amanhã a Dinamarca para a última ronda desta fase. Os espanhóis venceram a Áustria, que
neste momento é a última classificada do grupo. Na quarta-feira, a selecção espanhola enfrenta a
Macedónia. Hoje disputa-se a quarta jornada do Grupo 2: Rússia-Croácia: 14h45 França-Bielorrúsia:
17h00 Polónia-Suécia: 19h15
 
 há 2 horas
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:.: França está nas "meias" do Europeu - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=864074

/

 
A França garantiu esta terça-feira a qualificação para as meias-finais do Europeu de andebol, ao
beneficiar da derrota da Suécia, segunda classificada do seu grupo, com a Polónia por 35-25 em
Aarhus, na Dinamarca. A seleção gaulesa, que hoje venceu a Bielorrússia, por 39-30, é a segunda a
apurar-se para o Europeu de andebol da Dinamarca, depois da equipa da casa o ter feito segunda-
feira, após a vitória sobre a Hungria. No grupo da Dinamarca, a Espanha poderá apurar-se para as
semifinais, se vencer quarta-feira a Macedónia. A Islândia tem também hipóteses de seguir em frente,
caso vença a Dinamarca quarta-feira e beneficie da derrota da Espanha. O outro semifinalista será
encontrado na partida que oporá a Croácia e a Polónia, os segundos classificados do grupo da França,
ambos com seis pontos nos quatro encontros disputados até ao momento. Siga-nos no Facebook e no
Twitter.
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Angola vence em masculino e feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/21/africano_de_andebol_angola_venc.html

/

 
21 de janeiro de 2014 18:13h
 
 A seleção angolana sénior feminina defronta nos quartos-de-finais a sua congénere dos Camarões, na
quarta-feira.
 
 A seleção angolana sénior feminina de andebol bateu hoje a Tunísia, por 25-19, e classificou-se em
primeiro lugar do grupo B do Campeonato Africano que decorre em Argel (Argélia).
 
 Ao intervalo, as duas formações estavam empatadas a 12 golos. Com este resultado Angola termina
invicta a fase de grupos, com seis pontos, depois de vencer o Congo e a Guiné Conacry
 
 A seleção angolana sénior feminina defronta nos quartos-de-finais a sua congénere dos Camarões, na
quarta-feira.
 
 Já a seleção angolana sénior masculina de andebol venceu a sua congénere do Congo Brazzaville, por
38-29, em partida referente à quinta e última jornada do grupo B do Africano, que decorre em Argel.
 
 Ao intervalo os angolanos encontravam-se em vantagem por 19-18. A seleção de Angola sénior
masculina tenta nesta competição superar o sexto lugar da edição anterior.
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França já está nas meias-finais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/01/21/europeu_de_andebol_fran_a_j_es.html

/

 
21 de janeiro de 2014 21:53h
 
 A seleção gaulesa é a segunda a apurar-se para o Europeu de andebol da Dinamarca, depois da
equipa da casa o ter feito segunda-feira, após a vitória sobre a Hungria.
 
 A França garantiu hoje a qualificação para as meias-finais do Europeu de andebol, ao beneficiar da
derrota da Suécia, segunda classificada do seu grupo, com a Polónia por 35-25 em Aarhus, na
Dinamarca.
 
 A seleção gaulesa, que hoje venceu a Bielorrússia, por 39-30, é a segunda a apurar-se para o
Europeu de andebol da Dinamarca, depois da equipa da casa o ter feito segunda-feira, após a vitória
sobre a Hungria.
 
 No grupo da Dinamarca, a Espanha poderá apurar-se para as semifinais, se vencer quarta-feira a
Macedónia. A Islândia tem também hipóteses de seguir em frente, caso vença a Dinamarca quarta-
feira e beneficie da derrota da Espanha.
 
 O outro semifinalista será encontrado na partida que oporá a Croácia e a Polónia, os segundos
classificados do grupo da França, ambos com seis pontos nos quatro encontros disputados até ao
momento.
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França garante apuramento para as meias-finais do Europeu de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/01/2014

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/franca-garante-apuramento-para-as-meias-finais-do-europeu-de-andebol=f766112

/

 
Herning, Dinamarca, 21 jan (Lusa) - A França garantiu hoje a qualificação para as meias-finais do
Europeu de andebol, ao beneficiar da derrota da Suécia, segunda classificada do seu grupo, com a
Polónia por 35-25 em Aarhus, na Dinamarca.
 
 A seleção gaulesa, que hoje venceu a Bielorrússia, por 39-30, é a segunda a apurar-se para o
Europeu de andebol da Dinamarca, depois da equipa da casa o ter feito segunda-feira, após a vitória
sobre a Hungria.
 
 No grupo da Dinamarca, a Espanha poderá apurar-se para as semifinais, se vencer quarta-feira a
Macedónia. A Islândia tem também hipóteses de seguir em frente, caso vença a Dinamarca quarta-
feira e beneficie da derrota da Espanha.
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Sport TV Live  	Meio: Sport TV Live - Últimas Notícias

 	Duração: 00:01:52

 	Hora de emissão: 23:15:10
 

ID: 51936026

 
19/01/2014

1 1 1

Europeu de Andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b394ff61-d132-40bf-9325-

363b8148ab89&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
Europeu de Andebol:
 
- vitórias de Suécia, Polónia e França.
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  Tiragem: 4900

  País: Portugal
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  Corte: 1 de 1ID: 51893222 17-01-2014 | Desportivo

Jogo de Treino

CD Torres Novas, 34 / JAC - Alcanena, 27
CDTN – Tomás Tito, Rodrigo Calado, Rui Pereira, 

Tiago Amado, Ricardo Domingues, Bernardo Ribeiro, Ber-
nardo Maia, Bruno Marques, Henrique Ferro (IKA), João 
Costa, João Maria, Tomás Taxa, Luís Domingues.  

Aproveitando uma paragem nos respetivos campeona-
tos, realizou-se no passado domingo no palácio dos despor-
tos um jogo de treino entre as equipas de infantis do CDTN 
A.O.A. e das JAC - Alcanena. 

No decorrer das 5 partes de quinze minutos, ambos os 
treinadores puderam por em prática os métodos de trabalho 
que têm vindo a desenvolver nos respetivos clubes, bem 
como “rodar” todos os atletas disponíveis preparando desta 
forma os jogos que ambas as equipas têm para disputar nos 
seus campeonatos. 

Num domingo diferente para Pais e atletas é de realçar 
o elevado número de espectadores presentes no pavilhão em 
apoio das equipas e o excelente ambiente de desportivismo 
vivido entre todos os atletas, dirigentes, Pais e restantes es-
pectadores que se deslocaram ao palácio dos desportos.

Agradecimento especial à Câmara Municipal de Torres 
Novas pela cedência das instalações desportivas que desta 
forma tornou possível a realização deste jogo de treino.

Andebol / O.A.A.
Domingo 19-01-2014 pelas 14:00 iremos deslocar-nos 

a Salvaterra Magos para defrontarmos 
o C.A Salvaterra Magos, para a 13ª jornada, jogo nº110

SE	GOSTAS	DE	PRATICAR	DESPORTO	
VEM	JUNTA-TE	A	NÓS

Treino para rapazes ou raparigas nascidos entre 2005 e 
2009 sábados às 11,30 h no Pavilhão da Escola Artur Gonçal-
ves Treino às terças e quintas às 18,30 h no Pavilhão da Esco-
la Artur Gonçalves para jovens nascidos entre 2001 e 2004.
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  Tiragem: 3700
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  Corte: 1 de 1ID: 51893914 16-01-2014
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