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A1

   	Meio: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 	Duração: 00:01:38

 	Hora de emissão: 06:56:00 
ID: 31400905

 
10-08-2010

Medalha de prata no Europeu de Andebol

 

Já estão em Portugal os jogadores portugueses que garantiram o 2º lugar no europeu de andebol de

sub 20, na Hungria. A Selecção conquistou a medalha de prata no Europeu de Andebol.
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A2

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 27,18 x 37,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31399501 10-08-2010
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A3

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,71 x 4,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31399570 10-08-2010
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A4

  Tiragem: 52900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 4,18 x 27,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31398890 10-08-2010
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A5

  Tiragem: 52900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 8,76 x 13,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31398835 10-08-2010
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A6

  Tiragem: 52900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 17,45 x 28,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31398820 10-08-2010
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A7

  Tiragem: 115409

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 21,46 x 27,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31398851 10-08-2010
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A8

   	Meio: Sport TV1 - Notícias

 	Duração: 00:02:24

 	Hora de emissão: 23:42:00 
ID: 31407156

 
09-08-2010

Medalha de prata no Europeu de Andebol

 

A equipa nacional de Sub 20 conquistou a medalha de prata no europeu da Eslováquia e garantiu o

apuramento directo para o campeonato do próximo ano.
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A9

   	Meio: Antena 1 - Informação de Desporto

 	Duração: 00:02:20

 	Hora de emissão: 22:47:00 
ID: 31403474

 
09-08-2010

Portugal vice-campeão europeu de

andebol sub-20

 

Portugal vice-campeão europeu de andebol sub-20. Os jogadores chegaram hoje ao Aeroporto de

Lisboa, e foram recebidos em festa.
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A10

   	Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 	Duração: 00:00:22

 	Hora de emissão: 21:29:00 
ID: 31405555

 
09-08-2010

Europeu de andebol

 

Portugal conquistou a medalha de prata no Europeu de Andebol sub-20
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A11

   	Meio: Sport TV1 - Síntese

 	Duração: 00:00:37

 	Hora de emissão: 09:12:00 
ID: 31406344

 
09-08-2010

Europeu de Andebol Sub 20

 

A Selecção Nacional de Sub 20 de Andebol perdeu a final do europeu com a Dinamarca por 30-24.
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A12

Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 18,33 x 33,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31383503 09-08-2010

Carlos Delgado

� Uma “razia” no plantel da época
anterior (saiu mais de meia equipa)
e a contratação de apenas quatro
reforços (João Pinho, Carlos Oli-
veira, Augusto Pedro, todos ex-
Alavarium, e João Pinto, ex-júnior
do Sporting) não perspectivam
que o Liberty Seguros São Ber-
nardo possa vir a fazer um campe-
onato ao mesmo nível do das últi-
mas épocas, com destaque para o
de há dois anos, quando chegou às
meias-finais do “play-off”. Na altu-
ra, foi afastado da final pelo Ben-
fica, que, recorde-se, viria a sagrar-
se campeão nacional. Acresce que
os reforços não têm experiência
competitiva ao mais alto nível,
pormenor que também pode con-
tribuir para um eventual menor
rendimento desportivo.

Colocado perante este facto,
Vítor Marques, dirigente máximo
da equipa, não mostra grande dis-
cordância, mas não deixa de subli-
nhar particularidades que podem
vir a contribuir para que a presta-
ção competitiva venha a surpre-
ender. “É um facto que, devido à

impossibilidade de mantermos
nas nossas fileiras atletas interna-
cionais, a nossa prestação compe-
titiva possa não vir a ser a que te-
mos vindo a conseguir, com parti-
cular 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 impossí-
vel 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 mel-
hor, os que têm capacidade finan-
ceira, vêem nos jogadores que for-
mamos enormes potencialidades,
daí virem-nos buscar. Os exem-
plos abundam. Obviamente, se o
São Bernardo tivesse as mesmas
condições financeiras, hoje tería-
mos o clube a lutar para ser cam-
peão nacional, porque os atletas
que por aí estão espalhados da-
vam-nos essa garantia”, assume
Vítor Marques. 

“É pena, mas não podemos fa-
zer milagres. Fica-nos a grata sen-
sação de vermos jogadores que
connosco iniciaram a sua prática
na modalidade a terem grande su-
cesso nas carreiras desportivas e
de continuarmos esse trabalho de
formação”, concluiu.

Sporting a abrir
De forma a ter o plantel operaci-
onal para o início do campeona-
to, o treinador Ricardo Tavares
marcou, para hoje, o primeiro
treino da nova temporada. Re-
corde-se que a competição ar-
ranca a 11 de Setembro, com o São
Bernardo a receber, na jornada
inaugural, o Sporting, brilhante
vencedor da Challeng Cup na
última temporada.l

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

PLANTEL 2010/2011

NOME POSIÇÃO CLUBE ANTERIOR
Emanuel Borges Guarda-redes S. Bernardo
Hugo Terra “ “
João Pinho “ Alavarium
Hugo Silva P. Direita S. Bernardo
Sérgio Rola “ “
Pedro Maia Lat. Direito “
Diogo Taboada “ “
João Vilar Central “
Bernardo Portas “ “
Carlos Oliveira Lat.Esquerdo Alavarium
João Pinto “ Sporting
André Marques P. Esquerda S Bernardo
Fábio Ribeiro “ “
Nuno Carvalho Pivot S. Bernardo
Gonçalo Carvalho “ “
Augusto Pereira Universal Alavarium

SÃO BERNARDO vai “atacar” a próxima época com um plantel jovem

D
.R
.
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Prata poderá ser chave de um futuro promissor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-08-2010

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=456420

 

Sub-20 conquistaram medalha no Europeu

 

 segunda-feira, 9 agosto de 2010

 

 A Seleção de Sub-20 regressou ontem a Portugal com a medalha de prata ao peito conquistada no

Europeu de juniores de Bratislava e um potencial de enorme esperança quanto ao futuro, tendo em

conta que esta nova geração já conseguiu mais do que qualquer outra que a antecedeu, com um

talento que acabaria por espantar o mundo do andebol.

 

 Agora, todos querem aproveitar a embalagem para voos ainda mais altos, como é o caso de Pedro

Portela, de 20 anos, recebido no Aeroporto da Portela por Mário Patrício e Fernando Nunes,

respetivamente vice-presidente e diretor-desportivo do Sporting: "Foi um grande orgulho ter

representado bem o meu país. Acabar com a medalha de prata num europeu é espectacular.

Definimos as meias-finais como objetivo, mas chegar à final foi um sonho realizado. Este resultado é

muito importante para a jovem geração ganhar espaço nos clubes, de maneira a abrirem-se novas

oportunidades",considerou o ponta-direita leonino.

 

 Pedro Portela mostrou ainda alguma tristeza com a derrota frente à Dinamarca: "Vencemos os

nórdicos na fase de grupos, mas na luta pelo ouro entrámos no jogo muito ansiosos. Foi a nossa

primeira grande final e não a ganhámos mas paciência. Mesmo assim obtivemos um grande resultado,

podendo sonhar com o título no Mundial de 2011".

 

 Henrique Torrinha, presidente da Federação de Andebol de Portugal, também estava satisfeito:

"Esperávamos uma boa participação - ficar nos 8 primeiros -, mas fomos por aí acima. A equipa tem

valor, é um grupo forte e soube interpretar o trabalho que se tem feito. Foi pena termos falhado há 2

anos a qualificação para o Europeu Sub-18, sendo eliminados pela... Dinamarca: Mas agora quem é

vice-campeão europeu até pode chegar ao título mundial. Temos de amadurecer o projeto 'Objetivo

Estratégico 2012', desde há 6 anos, para que esta geração possa servir os seniores. É um processo

complexo. Importante foi alargar a base da formação, com rotinas no alto rendimento."
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