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A6 França derrota Espanha e está na final do Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-01-2015

Meio: Destak.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=de60e516

 
Actualidade
 
 30 | 01 | 2015   20.29H
 
 A França apurou-se hoje para a final do Mundial de andebol masculino, ao derrotar a Espanha nas
meias-finais, por 26-22, e vai agora defrontar na final o Qatar, anfitriã do torneio.
 
 Com a vitória sobre a atual campeã do mundo, a França, atual campeã europeia e olímpica, procura o
quinto título mundial do seu historial, nesta que é a sexta final que irá disputar (apenas perdeu uma
para a Rússia, em 1993).
 
 De uma forma geral, a equipa francesa foi superior à espanhola em todo o encontro, à exceção dos
primeiros três minutos, em que a Espanha se adiantou no marcador. Nikola Karabatic, que fez o seu
golo 1.000 pela França, e Daniel Narcisse foram os destaques da equipa francesa, que chegou ao
intervalo a vencer por uma margem de quatro golos, por 18-14.
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  País: Portugal
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  Corte: 1 de 1ID: 57737854 31-01-2015

HOJE

ANDEBOL
Nacional da 2.ª Divisão de Juvenis
17h00 CAIC-Feirense B Pavilhão da Lavandeira
Nacional de Infantis Masculinos
14h00 Sp. Espinho-CAIC Pavilhão Municipal da Anta

ATLETISMO
Distrital de Juniores de Pista Coberta
14h30 Várias disciplinas Pavilhão Expocentro/Pombal

BASQUETEBOL
Taça Hugo dos Santos
16h00 Benfica-Oliveirense Pav. Oliveira do Hospital
18h00 V. Guimarães-Barcelos Pav. Oliveira do Hospital
Nacional da II Divisão Feminina
20h30 Lousanense-Sangalhos Pav. Municipal da Lousã
21h00 Illiabum-Ulmeirense Pav. Cap. Adriano Nordeste
Nacional de Sub-14 Masculinos
15h00 Ginásio-Oliveirense Pavilhão Galamba Marques
18h30 Ovarense-Olivais Arena Dolce Vita
Distrital de Sub-19 Femininos (Fase Final)
16h00 C. Cantanhedense-Sp. Figueir. Pav. Mário Mexia
18h30 Académica-Sel. Dist. Sub-16 F Pav. Mário Mexia
Torneio Mini/Mondego
10h30 SC Cantanhed.-Academia Basquete Pav. Marialvas

FUTEBOL
Nacional de Juniores da 1.ª Divisão
15h00 Rio Ave-Académica Campo de Treinos dos Arcos
Distrital de Juniores (Série A)
15h00 Almalaguês-Mirandense Campo Milheiriça
15h00 Souselas-Tabuense Campo do Calvário
15h00 Condeixa-Poiares Estádio Municipal Condeixa
15h00 Eirense-Nogueirense Campo Vale do Fôjo
15h00 Lousanense-Gândaras Campo M. Miranda Corvo
15h00 Brasfemes-Cernache Campo de Mualdes
Distrital de Juniores (Série B)
15h00 Académica/SF-Pedrulhense Campo Santa Cruz
15h00 Ançã-Marialvas Parque Desportivo de Ançã
15h00 Vinha da Rainha-Naval Campo Vinha da Rainha
15h00 Maiorca-Carapinheirense Campo CP Maiorca
15h00 Ribeirense-Esperança Campo Carlos Filipe
Distrital de Juvenis (Série A)
15h00 Pampilhosense-União FC Campo S. Mateus
Distrital de Iniciados (Série C)
15h30 Naval-Marialvas Campo José Bento Pessoa
Distrital de Infantis (Série A)
10h00 Académica/SF A-Gândaras A Campo Santa Cruz
10h00 Tabuense-Poiares Campo A. Costa Júnior
11h00 Arganil-Góis Campo Eduardo Ralha
11h00 Ol. Hospital-Nogueirense Est. Mun. Ol. Hospital
15h00 Pampilhosense-Coja Parque Armando Dinis
Distrital de Infantis (Série B)
10h00 Vigor A-Esperança A Compl. Desp. do Vigor
10h00 Lousanense B-Académica/SF B Camp. Esc. Lousã
11h00 Penelense-Condeixa B Pav. Mun. S. Jorge
11h00 Tourizense B-Sourense Campo Mauro Gama
Distrital de Infantis (Série C)
10h00 Esperança B-Vigor B Campo Eduardo Ralha
10h00 Eirense-Academia N10 Campo Vale do Fôjo
11h00 Souselas-Pereira Campo do Calvário
11h00 Casaense A-Ribeirense Comp. Desp. Casaense
Distrital de Infantis (Série D)
10h00 Povoense-Marialvas A Campo Mun. Canatanhede
11h00 U. Coimbra A-Carapinheirense Campo Arregaça
11h00 Adémia-Formoselha Campo Ramos Carvalho
11h00 Montemorense-AAC/OAF B Campo Mun. Lages
15h00 Ginásio Fig. A-Ançã Campo Lagoa Grande
17h15 Naval A-Esperança C Campo José Bento Pessoa
Distrital de Infantis (Série E)
10h00 Águias-Ginásio Fig. B Campo Lagoa Grande
10h00 Cova Gala-Ançã Campo do Cabedelo
10h00 Marialvas B-U. Coimbra B Compl. D. Cantanhede
10h00 Naval B-Praia Leirosa Campo José Bento Pessoa
11h00 Febres-Ala Arriba Compl. Desp. Febres
15h00 Académica/OAF C-Tocha Academia Dolce Vita
Distrital de Benjamins (Série A)
11h00 Nogueirense-União FC A Estádio St.º António
11h00 Coja-Académica/OAF A Parque Armando Dinis
10h00 Academia N10-Mocidade Campo N10/Pedrulha
11h30 Tabuense-Poiares A Campo A. Costa Júnior
Distrital de Benjamins (Série B)
10h00 AAC/OAF B-Esperança Academia Dolce Vita
11h00 Almalaguês-Casaense A Campo Milheiriça
11h00 União FC-Vigor A Campo Feira Nova

11h30 Académica/SF A-Condeixa A Campo Santa Cruz
11h30 Vinha da Rainha-U. Coimbra Campo Vinha Rainha
11h30 Lousanense B-Arganil B Campo Esc. Lousã
Distrital de Benjamins (Série C)
10h00 Académica/SF B-Ribeirense Campo Carlos Filipe
11h00 Arzila-Gin. Figueirense A Campo de Arzila
11h00 Cernache B-AAC/OAF C Campo Moita Santa
11h00 Condeixa B-Pedrulhense A Estádio Mun. Condeixa
11h30 Vigor B-Adémia Compl. Desp. do Vigor
11h30 Esperança B-Pereira Campo Eduardo Filipe
Distrital de Benjamins (Série D)
11h00 Ereira-Pedrulhense B Campo da Ereira
11h30 AAC/OAF D-Tocha A Academia Dolce Vita
11h30 Marialvas B-Povoense A Comp. Desp. Tocha
11h30 Eirense-Sanjoanense Campo Vale do Fôjo
11h30 Naval A-Souselas Campo José Bento Pessoa
17h00 AAC/SF C-Gin. Figueirense B Campo Santa Cruz
Distrital de Benjamins (Série E)
11h00 Tocha B-Ala Arriba Compl. Desp. Tocha
11h30 Águias-Naval B Campo Lagoa Grande
11h30 Cova Gala-Febres Campo do Cabedelo
11h30 Povoense B-Marialvas B Est. Mun. Cantanhede

FUTSAL
Nacional da 2.ª Divisão
18h30 S. João-Lameirinhas Pav. do S. João
Nacional Feminino
16h00 Ourentã-Vidais Pavilhão do Marialvas
Divisão de Honra Masculino
19h00 Ameal Solidário-CRI Alhadense Pav. Álvaro Torres
19h00 Miro-Domus Nostra Pav. Gim. de Penacova
19h00 Prodema-Quiaios Pavilhão de Marvão
19h00 Chelo-Almas Pav. UPC Chelo
19h00 SBU Alhadense-Vilaverdense Pav. Carvalhal
20h00 Sant´Ana-Prodeco Pav. Gim. de Vil de Matos
20h00 Granja Ulmeiro-Rib. Frades Pav. M. Granja Ulmeiro
Divisão de Honra Feminino
15h00 Miro-S. João Pav. Gim. Penacova
16h00 Poiares-Santa Clara Pav. Mun. Poiares
17h00 Vilarinho-Académica Pav. de Vilarinho
17h00 Serpinense-Penelense Pav. de Serpins
17h00 Ecol. Tocha-Granja Ulmeiro P. João Garcia Bacelar
18h00 Gândaras-Tabuense Pav. Bairro Carvalhos
Distrital de Juvenis
17h00 Vilaverdense-Miro B Pav. Gim. Vilaverdense
Distrital de Infantis
10h00 Vila Verde B-Lordemão Pavilhão de Vila Verde
11h00 Domus Nostra-CP Mir. Corvo Pav. Portomar
11h00 Miro-U. Coimbra Pavilhã Gim. Penacova
12h00 Vila Verde-NS Condeixa Pavilhão de Vila Verde
Distrital de Benjamins
11h00 S. João-Prodeco Pavilhão de S. João
11h00 Granja Ulmeiro-CP Mir. Corvo Pav. Granja Ulmeiro
11h00 NS Condeixa-Miro Pav. Mun. Condeixa
11h00 Académica-Norte e Soure Pav. Jorge Anjinho
12h00 Norton Matos-U. Coimbra Esc. Sec, D. Dinis

HÓQUEI EM PATINS
Nacional da 2.ª Divisão
18h30 Juv. Pacense-HC Mealhada Pav. Paços de Ferreira
Nacional Feminino
16h00 Fânzeres-Académica Pav. de Fânzeres
16h30 Vila Boa do Bispo-Arazede Pav. Vila Boa do Bispo
21h00 Sanjoanense-HC Mealhada Pav. Sanjoanense
Regional de Sub-17 Masculinos
15h00 Oliveirense-Ol. Hospital Pav. Salvador Machado
15h00 Sanjoanense-HC Mealhada Pav. Sanjoanense
15h00 Académica-HA Cambra Pav. 1 Universitário
Encontro de Benjamins
16h30 Oliveirense-Ol. Hospital Pav. Salvador Machado

NATAÇÃO
Campeonato Regional de Clubes
15h30 Infantis e Absolutos Piscina Rui Abreu/Eiras

RÂGUEBI
Nacional da Divisão Honra
15h00 Académica-Cascais Est. Mun. Sérgio Conceição
Nacional da 1.ª Divisão
15h30 RC Lousã-CR Évora Campo José Redondo
Nacional da 2.ª Divisão
15h30 Agrária-RC Famalicão Campo Agrária de Coimbra
Nacional de Sub-18
12h30 Agronomia-Académica Campo da Tapada B
Nacional de Sub-16
14h00 RC Lousã-RC Bairrada Campo José Redondo

Cartaz Desportivo

Página 7



A8 Banca de Jornais: «Têm de olhar de baixo para cima» (A Bola)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-01-2015

Meio: Futebol 365 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cc5b7c47

 
Banca de Jornais:  Têm de olhar de baixo para cima  (A Bola) por José Pestana, publicado a 31-01-
2015 às 08:45 O otimismo do treinador do Benfica merece hoje o destaque do jornal  A Bola , que
garante:  Derrota em Paços não retirou confiança a Jorge Jesus .  Treinador lembra que o Benfica
continua à frente de FC Porto e Sporting ,  Assume que não arriscará utilização de Gaitán para tê-lo
disponível no derby ,  Jonathan já se treina ,  Elbio pode ser cedido , escreve ainda  A Bola . Outros
títulos: Sporting: Uvini: Retrato de um jovem habituado a liderar; Alvo dos leões foi sempre campeão
nas seleções de base brasileiras; SAD aguarda resposta à proposta de empresário; Ewerton já tem
acordo para 3 anos; FC Porto: Rolando só quer Itália, central recusou abordagens de Zenit e
Anderlecht; A Bola fora: Hugo Viana e Raquel contam como é viver no Dubai; Liga - 19.ª jornada: SC
Braga 1-0 Moreirense; Mercado: Mattheus, filho de Bebeto, vai jogar no Estoril; Rambé, o novo 23, já
trabalha no Vitória de Setúbal; Espanha:  Não é fácil ser Ronaldo , Casillas defende o português,
suspenso por dois jogos; Andebol: ABC-Benfica em direto n' A Bola TV às 18h00 Siga-nos no
Facebook, no Google+ e no Twitter.
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O Qatar terminou o Campeonato do 

Mundo de andebol anterior no 20.º 

lugar. Dois anos depois, prepara-se 

para disputar a fi nal, após ter derro-

tado a Polónia, 31-29, na meia-fi nal 

realizada em Lusail. A selecção an-

fi triã tornou-se a primeira não-euro-

peia de sempre a apurar-se para o 

jogo de atribuição do título mundial, 

que discutirá com a França, que eli-

minou a campeã Espanha (26-22).

A equipa asiática iniciou o Mun-

dial com expectativas de conseguir a 

sua melhor participação de sempre, 

dado o enorme investimento que fez 

— que inclui um seleccionador cam-

peão mundial e dez naturalizados 

no plantel, sete dos quais de origem 

europeia —, mas ninguém imaginava 

que chegasse tão longe. Tem sido di-

to que, no caso de ganhar a medalha 

de ouro, cada um dos seus jogadores 

arrecadará cinco milhões de dólares 

(4,4 milhões de euros), para não fa-

lar dos 88 mil euros recebidos por 

vitória até agora por cada um.

O guarda-redes Danijel Saric vol-

tou a ser determinante para o Qatar, 

ao efectuar 12 defesas, por oposição 

às quatro do polaco Slawomir Szmal. 

No ataque, a formação orientada pe-

lo espanhol Valero Rivera foi lidera-

da pelo central Kamalaldin Mallash, 

que desorientou a defesa polaca, 

com seis golos (em seis remates) e 

sete assistências. No fi nal, os jogado-

res polacos mostraram insatisfação 

com a dupla de arbitragem sérvia e 

aplaudiram-na ironicamente.

Na sua 24.ª edição, a fi nal do Mun-

dial não será pela primeira vez um 

assunto 100% europeu. Mas um dos 

fi nalistas é um cliente habitual. No 

duelo entre os dois mais recentes 

campeões, França (2009 e 2011) 

e Espanha (2013), foi mais forte o 

primeiro.

Thierry Omeyer defendeu quase 

metade (20/42) dos remates do ad-

versário e lançou as bases do triun-

fo da sua equipa. O francês Michael 

Guigou e os espanhóis Cristian Ugal-

de e Joan Cañellas foram os melho-

res concretizadores, com cinco golos 

cada. Se vencer a fi nal de amanhã, 

a selecção gaulesa será a primeira a 

ganhar cinco Mundiais, separando-

se da Suécia e Roménia.

Uma final 
do Mundial 
só metade 
europeia

Andebol
Manuel Assunção

Qatar é o primeiro finalista 
não-europeu na história 
da prova. Vai disputar 
o título com a França
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A19Petro e Kabuscorp sagram-se campeões angolanos em juniores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9188c6e1

 
Petro e Kabuscorp confirmaram favoritismo nas finais
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 As equipas do Petro Atlético de Luanda, em feminino, e a do Kabuscorp do Palanca, em masculino,
sagraram-se hoje, sexta-feira, campeões angolanos de andebol em juniores, que decorreram nas
cidades do Lobito e Benguela.
 
 No escalão feminino, o Petro de Luanda venceu na final o 1º de Agosto, por 30-29, enquanto em
masculino, o Kabuscorp do Palanca derrotou os Amigos do Lobito, por 29- 26.
 
 Ao intervalo, a formação tricolor em feminino já vencia por 18 - 13 e em masculino o Kabuscorp
vencia, por 14 - 12.
 
 31-01-2015 09:50As finais dos campeonatos masculino e feminino realizaram-se esta sexta-feira.
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A20Sem sentimento de vingança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-01-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1867f5fa

 
09:24 . Record Por isabel dantas - Record Apesar de FCPorto e Sporting estarem separados por 12
pontos na tabela classificativa, os dragões, que hoje recebem os lisboetas (às 15h00), não estão à
espera de um encontro fácil, afinal, têm bem presente na memória o jogo da primeira volta, em que
não foram além de um empate na visita ao recinto dos verdes e brancos (2-2).Contudo, não se pense
que os portistas estão motivados pelo sentimento de vingança. Vítor Hugo explicou ao site dos
dragões que a formação treinada por Tó Neves só pretende os três pontos e nada mais. "É um
clássico. Sabemos que temos de ganhar e que já não há margem de erro. Só pensamos na vitória,
mas não em forma de vingança. O mais importante são os três pontos", refere o avançado, que não
poupa nos elogios ao adversário: "Têm uma excelente equipa, com um grande guarda-redes e outros
jogadores experientes, como o João Pinto ou o Ricardo Figueira. A diferença pontual que existe entre a
duas equipas talvez seja exagerada, pois a qualidade entre ambas talvez não seja assim tão distinta",
acrescenta.O dragão vem de um complicado triunfo em Oliveira de Azeméis, enquanto o leão derrotou
Os Tigres na última jornada. Mas antes disso teve encontros difíceis (perdeu ambos), com Valongo e
Benfica. "Têm o fator casa a favor e principalmente o piso, que é mais pesado quando comparado com
outros ringues. Vão ter menos respeito para connosco e pressionar a toda a pista, com um grande
caudal ofensivo, como é hábito a jogar no Dragão Caixa. Para vencermos precisamos de ser rápidos e
termos 50 minutos de muita concentração", disse ao site dos leões Tiago Losna, que jogou no
FCPorto. "É o regresso a um sítio onde fui muito feliz e guardo boas recordações."
 
 09:24 . Record
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A21França derrota Espanha e está na final do Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d7e02fe5

 
30.01.2015
 
 A França apurou-se hoje para a final do Mundial de andebol masculino, ao derrotar a Espanha nas
meias-finais, por 26-22, e vai agora defrontar na final o Qatar, anfitriã do torneio. Com a vitória sobre
a atual campeã do mundo, a França, atual campeã europeia e olímpica, procura o quinto título
mundial do seu historial, nesta que é a sexta final que irá disputar (apenas perdeu uma para a Rússia,
em 1993). De uma forma geral, a equipa francesa foi superior à espanhola em todo o encontro, à
exceção dos primeiros três minutos, em que a Espanha se adiantou no marcador. Nikola Karabatic,
que fez o seu golo 1.000 pela França, e Daniel Narcisse foram os destaques da equipa francesa, que
chegou ao intervalo a vencer por uma margem de quatro golos, por 18-14.
 
Lusa
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A22Qatar vence Polónia e garante presença na final do Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2f72400a

 
30.01.2015
 
 O anfitrião Qatar tornou-se hoje na primeira seleção não europeia a atingir a final de um Mundial de
andebol masculino, ao derrotar a Polónia nas meias-finais, por 31-29. A jogar em casa, perante os
15.300 espetadores que lotaram o novo Estádio de Lusail, o Qatar viu a Polónia entrar mais forte no
jogo, conseguindo anular com alguma facilidade os elementos mais perigosos da equipa da 'casa',
como Zarko Markovic, que até este jogo tinha 55 golos apontados no torneio. A vantagem polaca foi
anulada apenas à passagem do 20.º minuto, quando o Qatar empatou a 10, conseguindo a partir
daqui algum controlo sobre o jogo. Ao intervalo, os anfitriões venciam por 16-13.
 
Lusa
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

ABC/UMinho recebe o Benfica,
amanhã, em jogo da 19.ª jornada
do Campeonato Nacional de An-
debol da I Divisão e os acade-
mistas querem regressar ás vitó-
rias, depois do resultado nega-
tivo na deslocação a casa do
Sporting, na última jornada.

Para o treinador Carlos Resen-
de, como em todos os jogos, só o
triunfo interessa, mas, para isso
acontecer, o técnico lembra que
a equipa tem que estar a cem por
cento e dar o seu melhor na jogo.

“O que é importante para este
jogo é termos a consciência da
importância do mesmo. Temos
que reconhecer que o Benfica é
uma boa equipa, que lá fizemos
um bom resultado mas é passa-
do. Naturalmente que só é possí-
vel repetir esse resultado se esti-
vermos todos concentrados na
nossa tarefa e num patamar exi-
bicional de grande nível. É essa
resposta que espero de todos os
atletas: grande concentração e
capacidade de estar em campo
com tudo aquilo que todos nós
esperamos deles”, considerou o
técnico acrescentando que a me-
lhor forma de esquecer qualquer
resultado negativo é com a con-
quista de uma vitória: “a seguir a
um resultado menos positivo
uma vitória é sempre o melhor
resultado possível. Este adversá-
rio pode condimentar um pouco
mais a vitória. Mas o mais im-
portante é que uma vitória é uma
vitória, são três pontos. E três
pontos valem o mesmo contra
Sporting, Porto ou Xico, sejam
contra quem for. Só valem mais
se for contra um adversário di-
recto, como foi o caso com o
Sporting. Perdemos mais do que

três pontos: não ganhámos os
três pontos no jogo, mas também
perdemos na relação directa com
o Sporting”.

Apontando que o segredo para
a vitória passa pelo ABC/UMi-
nho conseguiu fazer uma exce-
lente partida, Resende revela
ainda que uma das formas de o

conseguir pode ser alicerçada
numa boa exibição defensiva e
transições ofensivas muito rápi-
das: “o segredo para a vitória
são as transições rápidas, mas
aliadas à defesa. Se uma equipa
não defender bem pode marcar
muitos golos, mas também vai
sofrer muitos. A defesa tem que
ser muito boa e conjugada com
uma transição rápida pode ser
um ingrediente fabuloso. Não
estivemos brilhantes no último
jogo, contra o Sporting, mas
mesmo assim conseguimos mar-
car 29 golos. Não é um número
baixo, mas sofrer 31 golos é que
é bastante. É demasiado para a
qualidade individual, principal-
mente defensiva, que já temos
na nossa equipa”.

ABC/UMinho e Benfica de-
frontam-se amanhã, a partir das
18 horas, no pavilhão Flávio Sá
Leite.

ABC/UMinho motivado para receber águias
DERROTA COM O SPORTING está esquecida, mas deu para aprender os erros que não podem ser novamente cometidos. Acade-
mistas recebem o Benfica com a mente na vitória, motivados e com vontade de manter perseguição ao líder do campeonato.

DR

Humberto Gomes e Carlos Resende esperam dificuldades frente ao Benfica, mas querem dar uma boa resposta e conquistar o triunfo

ABC/UMinho desafia os adeptos
“Traga uma lata e participe no Canstruction Portugal”
Carlos Resende aproveitou a conferência de imprensa de antevisão da partida com o Benfica para lançar um desafio que
vai ser concretizado no jogo. Os academistas uniram-se à Canstruction Portugal e apelaram aos adeptos para que levem
uma lata de conserva para o jogo para participarem no evento. “Mais uma vez associamo-nos a um evento solidário. Ve-
nham assistir ao jogo e tragam uma lata de conserva para participarmos no Canstruction e ajudarmos que mais precisa”,
desafiou Carlos Resende lembrando que jogadores, técnicos e directores do ABC já se associaram também a esta causa.
“É Preciso Ter Lata! Canstruction Portugal” é uma causa contra a fome porque é, ao mesmo tempo, um concurso interes-
colas de esculturas construídas com latas de alimentos. Finalizadas as obras de arte e descobertos os grande vencedores,
os alimentos são distribuídos às instituições de solidariedade social e a outros projectos indicados pelas escolas.

§solidariedade

“É essa resposta que espero
de todos os atletas: grande
concentração e capacidade
de estar em campo com
tudo aquilo que todos nós
esperamos deles.”

“Só é possível repetir o re-
sultado [vitória] se estiver-
mos todos concentrados na
nossa tarefa e num patamar
exibicional de grande nível.”

Humberto Gomes
“Esta equipa já não se pode queixar
de falta de experiência”
O capitão de equipa, Humberto Gomes, o mais experiente dos jogadores do
plantel do ABC/UMinho, lamenta o jogo realizado com o Sporting e lembra
que a equipa quer responder de forma positiva já neste confronto com o Ben-
fica. Para Humberto Gomes, a falta de experiência já não pode ser uma des-
culpa: “temos uma equipa jovem. O ano passado foi um ano excelente para
todos, mas principalmente para os mais novos que tiveram boas experiências.
Chegámos à final da Taça de Portugal, estivemos a lutar pelo título até ao fim
e por isso este ano a questão da experiência já não se coloca. Somos uma
equipa jovem, é verdade, estamos sempre a aprender, mas este ano esta
equipa já não se pode queixar de falta de experiência. O jogo com o Sporting
foi um percalço. Foi um péssimo jogo da nossa parte, temos consciência disso.
Correu-nos mal a todos e queremos dar a volta por cima já no sábado, com o
Benfica. Sabemos que vai ser muito complicado, o Benfica tem uma belíssima
equipa, mas nós queremos muito esta vitória. Se conseguirmos fazer o que o
nosso jogo se baseia, que é uma boa defesa e jogar rápido, penso que vamos
conseguir o nosso objectivo. ”

§jogadores
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A24Qatar vence Polónia e garante presença na final do Mundial de andebol
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=260c4929

 
Actualidade
 
 30 | 01 | 2015   18.19H
 
 O anfitrião Qatar tornou-se hoje na primeira seleção não europeia a atingir a final de um Mundial de
andebol masculino, ao derrotar a Polónia nas meias-finais, por 31-29.
 
 A jogar em casa, perante os 15.300 espetadores que lotaram o novo Estádio de Lusail, o Qatar viu a
Polónia entrar mais forte no jogo, conseguindo anular com alguma facilidade os elementos mais
perigosos da equipa da 'casa', como Zarko Markovic, que até este jogo tinha 55 golos apontados no
torneio.
 
 A vantagem polaca foi anulada apenas à passagem do 20.º minuto, quando o Qatar empatou a 10,
conseguindo a partir daqui algum controlo sobre o jogo. Ao intervalo, os anfitriões venciam por 16-13.
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Juvenis disputam título distrital Formação já é realidade
Andebol

Eugénio Bartolomeu

No passado dia 17 de Janeiro
viveu-se um momento muito
importante no Andebol Beira-
marense, deu-se início aos tra-
balhos da sua primeira equipa
de formação, os Bambis.

Podem integrar este projeto
atletas nascidos entre 2004 e
2008, os quais mediante uma
inscrição terão um equipamen -
to do clube de oferta e não ha-
verá lugar ao pagamento de
qualquer mensalidade. Neste
momento existem duas sessões
de treino semanais: terças-fei-
ras das 18h às 19h no Ginásio
do Departamento de Educação
da Universidade de Aveiro; sá-
bados das 10h às 11h no Pavi-
lhão da Universidade de Aveiro.

A equipa estará sob orienta-
ção do Coordenador Técnico da
Formação, Professor Fernando
Leite, Licenciado em Educação
Física, com especialidade em
Andebol; auxiliado pelo Profes-
sor João Machado, também li-

cenciado em Educação Física.
Com conhecimentos académi-
cos reconhecidos, os dois téc-
nicos transportam também
consigo uma história riquíssima
na modalidade e especifica-
mente no clube, garantindo as-
sim a passagem de toda a mís-
tica que sempre envolveu o An-
debol do Sport Clube Beira-Mar.

Os dados estão lançados
para que esta seja a base de
um trabalho que fará ressurgir
a nossa formação, a qual deu
ao clube enorme prestígio, as-

sumindo-se ao longo de déca-
das como a maior potência re-
gional e uma das mais fortes a
nível nacional.

Todo este empenhado traba-
lho da Secção de Andebol, num
momento em que o Clube atra-
vessa o seu maior constrangi-
mento ao nível de infraestrutu-
ras, só conseguirá ter continui-
dade e prosperidade se existi-
rem apoios de diversos qua-
drantes. O Andebol, modalidade
de eleição de muitos Beirama-
renses, só conseguirá ter uma
estrutura com bases sólidas se
for apoiada por particulares e
empresas, de modo a que seja
possível, num futuro breve, o
clube dispor de todos os esca-
lões de formação, voltando a ser
uma referência de cultura des-
portiva e de cidadania.

Só com o seu apoio podere-
mos crescer, só assim honra-
remos o passado, construindo
o presente, garantindo o futuro.

Mais informações: andebol
.scbeiramar@gmail.com. |

Bambis iniciam os treinos
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A26Arbitragem polémica leva Qatar à final de um Mundial "comprado"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Diário de Notícias Online Autores: João Ruela

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f9dbd52a

 
Equipa de arbitragem prejudicou seriamente a Polónia e "levou" o anfitrião Qatar à final do Mundial de
andebol. Polacos dizem que o Mundial já foi "comprado" pelo Qatar. O anfitrião Qatar tornou-se na
primeira seleção não europeia a atingir a final de um Mundial de andebol masculino, ao derrotar a
Polónia nas meias-finais, por 31-29. A jogar em casa, perante os 15.300 espectadores que lotaram o
novo Estádio de Lusail, o Qatar viu a Polónia entrar mais forte no jogo, conseguindo anular com
alguma facilidade os elementos mais perigosos da equipa da casa, como Zarko Markovic, que até este
jogo tinha 55 golos apontados no torneio. A vantagem polaca foi anulada apenas à passagem do 20.º
minuto, quando o Qatar empatou a 10, conseguindo a partir daqui algum controlo sobre o jogo. Ao
intervalo, os anfitriões venciam por 16-13. Na segunda parte, tensa e bem disputada, a equipa da
casa conseguiu manter, pelo menos, uma vantagem de dois golos sobre os polacos, que, a um minuto
do fim, viram Zarko Markovic marcar o golo que fixou o 31-29 final, confirmando, pela primeira vez na
história, o apuramento de uma equipa não europeia para a final do Mundial de andebol. O triunfo do
Qatar, porém, foi repleto de polémica, fruto das várias decisões da equipa de arbitragem, que
beneficiou claramente a seleção anfitriã. "Todos viram o que o árbitro fez. Isto é uma vergonha para o
andebol mundial. Se calhar o Qatar até já comprou o Mundial, não sei. É uma vergonha, uma
vergonha e um desastre. Deviam ser suspensos e nunca mais deviam arbitrar! (...) Isto já estava
decidido antes do jogo. É impossível ganhar assim!", protestou Chrapkowski, da seleção polaca. A
seleção do Qatar, note-se, joga com nove atletas naturalizados, que recebem 90 mil euros por cada
vitória no torneio. O adversário do Qatar na final será conhecido ainda nesta sexta-feira, após o
confronto entre a Espanha, campeã mundial, e a França, campeã europeia e olímpica em título.
 
por João Ruela, com Lusa
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A27França derrota Espanha e junta-se ao Qatar na final
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A final do Mundial de andebol joga-se no domingo, no mesmo dia em que Espanha e Polónia lutam
pela medalha de bronze da competição. A França apurou-se nesta sexta-feira para a final do Mundial
de andebol masculino, ao derrotar a Espanha nas meias-finais, por 26-22, e vai defrontar na final o
Qatar, anfitrião do torneio. Com a vitória sobre a atual campeã do mundo, a França, atual campeã
europeia e olímpica, procura o quinto título mundial do seu historial, nesta que é a sexta final que irá
disputar (apenas perdeu uma para a Rússia, em 1993). De uma forma geral, a equipa francesa foi
superior à espanhola em todo o encontro, à exceção dos primeiros três minutos, em que a Espanha se
adiantou no marcador. Nikola Karabatic, que fez o seu golo 1.000 pela França, e Daniel Narcisse foram
os destaques da equipa francesa, que chegou ao intervalo a vencer por uma margem de quatro golos,
por 18-14. Na segunda parte, voltou a assistir-se a um jogo bem disputado, com um ritmo elevado.
Apesar dos esforços dos jogadores espanhóis, a França segurou a vantagem até ao final, conseguindo
uma vitória tranquila por 26-22. Na outra meia-final, disputada instantes antes, o Qatar bateu a
Polónia, por 31-29, tornando-se a primeira seleção não europeia a atingir uma final da competição. A
final do Mundial joga-se no domingo, no mesmo dia em que Espanha e Polónia lutam pela medalha de
bronze da competição.
 
por João Ruela, com Lusa
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A28Qatar vence Polónia e garante presença na final do Mundial de andebol
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HOJE às 20:00
 
 O anfitrião Qatar tornou-se hoje na primeira seleção não europeia a atingir a final de um Mundial de
andebol masculino, ao derrotar a Polónia nas meias-finais, por 31-29.
 
 A jogar em casa, perante os 15.300 espetadores que lotaram o novo Estádio de Lusail, o Qatar viu a
Polónia entrar mais forte no jogo, conseguindo anular com alguma facilidade os elementos mais
perigosos da equipa da 'casa', como Zarko Markovic, que até este jogo tinha 55 golos apontados no
torneio.
 
 A vantagem polaca foi anulada apenas à passagem do 20.º minuto, quando o Qatar empatou a 10,
conseguindo a partir daqui algum controlo sobre o jogo. Ao intervalo, os anfitriões venciam por 16-13.
 
 Diário Digital / Lusa
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A29França derrota Espanha e está na final do Mundial de andebol
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HOJE às 20:38
 
 A França apurou-se hoje para a final do Mundial de andebol masculino, ao derrotar a Espanha nas
meias-finais, por 26-22, e vai agora defrontar na final o Qatar, anfitriã do torneio.
 
 Com a vitória sobre a atual campeã do mundo, a França, atual campeã europeia e olímpica, procura o
quinto título mundial do seu historial, nesta que é a sexta final que irá disputar (apenas perdeu uma
para a Rússia, em 1993).
 
 De uma forma geral, a equipa francesa foi superior à espanhola em todo o encontro, à exceção dos
primeiros três minutos, em que a Espanha se adiantou no marcador. Nikola Karabatic, que fez o seu
golo 1.000 pela França, e Daniel Narcisse foram os destaques da equipa francesa, que chegou ao
intervalo a vencer por uma margem de quatro golos, por 18-14.
 
 Diário Digital / Lusa
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 Atletismo em Grândola
 
 O 13.º Grande Prémio de Atletismo da Junta de Freguesia de Grândola - Circuito José Afonso -
realiza-se no próximo dia 1 de fevereiro, pelas 10 horas, em simultâneo com a 11.ª Corrida Miúdos e
Graúdos. O Circuito José Afonso terá a extensão de 10 quilómetros e será dedicada ao cante
alentejano, Património Cultural Imaterial da Humanidade.
 
 Campeonatos do Alentejo
 
 Os XVIII Campeonatos do Alentejo de Corta Mato disputam-se amanhã, sábado, a partir das 15
horas, junto ao Parque de Atividades Económicas de Nisa, com organização conjunta da Associação de
Atletismo de Portalegre e do Sporting Clube de Nisa e colaboração das associações de atletismo de
Beja e Évora.
 
 Ciclismo em Almodôvar
 
 A quinta e última etapa da 41.ª Volta ao Algarve em Bicicleta, organizada pele Federação Portuguesa
de Ciclismo, que estará na estrada entre 18 e 22 de fevereiro, fará a ligação entre Almodôvar e
Vilamoura, com a extensão de 178 quilómetros. A prova terá cinco etapas num total de 768.2
quilómetros e contará com a participação de 20 equipas recheadas de grandes referências do ciclismo
internacional.
 
 Columbofilia
 
 Realiza-se amanhã, sábado, o primeiro de três treinos que antecedem o início oficial da Campanha
Columbófila 2015, organizada pela Associação Columbófila do Distrito de Beja. A solta será desde
Jerez de los Caballeros (Espanha), com 90 quilómetros em linha para a zona norte, e 95 quilómetros
para as colónias da zona sul.
 
 Andebol nacional 3.ª Divisão
 
 Seniores Masculinos (4.ª jornada): Redondo-Zona Azul, 25-19; CCP Serpa-Lagoa, 22-19.
Classificação: 1.º Zona Azul, 10 pontos. 2.º Lagoa, oito. 3.º Redondo, oito. 4.º CCP Serpa, seis.
Próxima jornada (31/1): CCP Serpa-Redondo; Lagoa-Zona Azul.
 
 Andebol nacional juvenis
 
 (8.ª jornada): Costa d'Oiro-Albufeira, 32-21; Redondo--CCP Serpa, 16-35; Évora-Zona Azul, 29-22.
Classificação: 1.º CCP Serpa, 19 pontos. 2.º Évora, 19. 3.ºZona Azul, 18. 4.º Costa d'Oiro, 18. 5.º
Albufeira, 14. 6.º Redondo, oito. Próxima jornada (31/1): Redondo-Costa d'Oiro; Évora-Albufeira; CCP
Serpa-Zona Azul.
 
 Andebol nacional iniciados
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 (4.ª jornada): Évora-Zona Azul, 21-26; CCP Serpa-Évora B, 59-14. Classificação: 1.º Évora A, 10
pontos. 2.º CCP Serpa, 10. 3.º Zona Azul, oito. 4.º Évora B, quatro. Próxima jornada (1/2): CCP
Serpa-Zona Azul; Évora B-Évora A.
 
 Voleibol nacional
 
 A sexta e última jornada do Campeonato Nacional de Seniores Masculinos em Voleibol (3.º Divisão)
levará no próximo domingo a formação do Moura Vólei Clube até ao pavilhão do Sport Operário
Marinhense, na Marinha Grande, onde a equipa alentejana poderá assegurara a qualificação par a
segunda fase da prova.
 
 Título?para o CD Beja
 
 O Clube Desportivo de Beja sagrou-se campeão distrital de futsal em seniores femininos, numa prova
que além dos bejenses contou apenas com as formações do Alvito e Guadiana de Mértola.
Classificação final: 1.º Desportivo Beja, nove pontos. 2.º Alvito, nove. 3.º Guadiana, zero. As equipas
disputam agora a Taça Distrito de Beja, em cuja 1.ª jornada o Desportivo de Beja já venceu o
Guadiana por 1/9.
 
 Futsal distrital
 
 Seniores masculinos (12.ª jornada 30 janeiro): NS Moura-Desportivo Beja; Leões de Almodôvar-
Alvito; Ourique-CB castro Verde; Baronia-Vasco da Gama; Luzerna-Barrancos; Alcoforado--Ferreirense
(31/1). Líder: Baronia, 30 pontos.
 
 Basquetebol
 
 O Beja Basket Clube e o Ginásio Clube Olhanense defrontam-se na tarde de amanhã, pelas 17 horas,
no Pavilhão João Magalhães, na cidade de Beja, para disputa da 11.ª jornada do Campeonato Nacional
da 1.ª Divisão Masculina, zona sul. A equipa bejense ocupa o 9.º lugar numa tabela (19 pontos)
liderada pelo Imortal Basquete Clube (28).
 
 Despertar nos nacionais
 
 O Despertar foi a Estoril perder por 1-0 em jogo relativo ? 1.ª jornada da 2.ª fase do Campeonato
Nacional de Juvenis. No próximo domingo os bejenses recebem o Imortal. Na fase de manutenção do
escalão de iniciados, que se inicia em 8 de fevereiro, o Despertar regressará ? competição com uma
deslocação a Vila Real.
 
 Hóquei em patins 2.ª Divisão
 
 (16.ª jornada): Marítimo--Oeiras, 4-3; Sintra-Grândola, 3-5; Vasco Gama-Alcobacense, 4-4; Tomar-
Entroncamento, 7-1; Salesiana-Física, 0-6; Nafarros-Sesimbra, 3-3; Biblioteca-Benfica B, 5-3. Líder:
Física, 37 pontos. 3.º Grândola, 33. 12.º Vasco Gama, 15. Próxima jornada (31/1): Grândola-Vasco
Gama (18 horas).
 
 Hóquei em patins 3.ª Divisão
 
 (15.ª jornada): Tojal- -Boliqueime, 5-4; Parede-Estremoz, 14-3; Portimão-CP Beja, 6-7; castrense-
Marítimo, 1-8; Sp.Torres-Cascais, 8-3; Murches-Santiago, 8-4. Líder: Campo Ourique, 39 pontos. 7.º
castrense, 17. 10.º Santiago, 14. 11.º CP Beja, 12. 12.º Estremoz, 10. Próxima jornada (1/02): CP
Beja- -Parede; Cascais-castrense; Santiago-Sp.Torres; Estremoz-Tojal.
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«Concentração máxima»

Humberto Gomes e Carlos Resende fi zeram ontem a antevisão do jogo frente ao Benfi ca

HUMBERTO GOMES

«Queremos muito 
esta vitória»

O Guarda-redes do ABC, Humberto Gomes, reconhe-
ceu «a má exibição global» da equipa do ABC no jogo 
frente ao Sporting mas deixou bem claro que o grupo 
de trabalho tudo irá fazer para corrigir essa «noite má» 
e regressar aos triunfos frente ao Benfica.

«Queremos muito esta vitória. Sabemos que o 
Benfica nos vai colocar muitas dificuldades pois tem 
uma equipa com muito valor. Temos de defender bem 
e sair rápido para o ataque», disse. Para Humberto 
Gomes, a questão da juventude já não se coloca este 
ano. «No ano passado foi tudo muito bom em termos 
de aprendizagem mas o fator juventude este ano já 
não se coloca».

ABC alia-se à “Canstruction” 
Portugal 2015

O ABC alia-se à Canstruction® Portugal 2015 que 
decorre da parceria do Liberty Seguros ABC/UMinho 
e do Agrupamento de Escolas D. Maria II. Este pro-
jeto consiste na elaboração de esculturas de latas de 
conserva que depois de concluídas serão doadas a 
instituições de solidariedade. Assim, os adeptos que 
amanhã se deslocarem ao Sá Leite, às 18h00, para 
verem a partida frente ao Benfica, são desafiados a 
levarem uma lata de conserva para participarem.

Quem o fizer habilita-se ao sorteio de uma camisola 
oficial do ABC que decorrerá no intervalo do jogo.

LUÍS FILIPE SILVA

Carlos Resende pe-
diu ontem concentração 
máxima aos seus atletas 
para o jogo de amanhã, 
às 18h00, frente ao Ben-
fica a contar para a 19.ª 
jornada do campeonato 
nacional da I Divisão de 
Andebol.

Este jogo surge imedia-
mente a seguir à derrota 
frente ao Sporting da pas-
sada quarta-feira e a pre-
tensão dos academistas 

passa pelo regresso aos 
triunfos. 

O técnico do ABC está 
consciente da importân-
cia deste encontro 
para a sua equi-
pa e lembrou 
ainda o triun-
fo academis-
ta consegui-
do na primei-
ra volta.

«O Benfica é 
uma boa equipa mas só é 
possível repetir aquele re-
sultado se estivermos to-

dos concentrados na nos-
sa tarefa e num patamar 
exibicional de elevadíssi-
mo nível É essa a respos-

ta que espero que a 
equipa dê no sá-

bado [amanhã]», 
disse Carlos Re-
sende.

Para o trei-
nador do ABC, 

«todas as boas vi-
tórias são indicadas 

a seguir a uma derrota», 
mas também reconheceu 
que por se tratar do Ben-

DM

ABC procu-
ra regressar aos triunfos depois de ter perdido na passa-da quarta-feira com 

o Sporting

ABC RECEBE AMANHÃ BENFICA NO SÁ LEITE

fica «poderá condimentar 
um pouco» em termos de 
motivação.

«São apenas três pontos 
que estão em jogo. Uma 
vitória frente ao Benfica 
vale tanto como o jogo 
com o Xico. 

Só valem mais quando 
estamos na luta direta com 
o adversário, como aconte-
ceu com o Sporting.

Na quarta-feira perde-
mos mais do que três pon-
tos, pois perdemos tam-
bém na relação direta», 
disse.

Carlos Resende disse, no 
entanto, que o jogo com 
o Sporting já é passado 
e que a derrota serviu de 
aprendizagem.

«As boas equipas têm 
de saber driblar as derro-
tas», ressalvou o treinador 
na conferência de impren-
sa de ontem.
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A33França derrota Espanha e está na final do Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ce07df50

 
Lusail, Qatar, 30 jan (Lusa) -- A França apurou-se hoje para a final do Mundial de andebol masculino,
ao derrotar a Espanha nas meias-finais, por 26-22, e vai agora defrontar na final o Qatar, anfitriã do
torneio.
 
 Com a vitória sobre a atual campeã do mundo, a França, atual campeã europeia e olímpica, procura o
quinto título mundial do seu historial, nesta que é a sexta final que irá disputar (apenas perdeu uma
para a Rússia, em 1993).
 
 De uma forma geral, a equipa francesa foi superior à espanhola em todo o encontro, à exceção dos
primeiros três minutos, em que a Espanha se adiantou no marcador. Nikola Karabatic, que fez o seu
golo 1.000 pela França, e Daniel Narcisse foram os destaques da equipa francesa, que chegou ao
intervalo a vencer por uma margem de quatro golos, por 18-14.
 
 |20:28 Sexta feira, 30 de janeiro de 2015
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A34Qatar vence Polónia e garante presença na final do Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=41b4b7e7

 
Lusail, Qatar, 30 jan (Lusa) -- O anfitrião Qatar tornou-se hoje na primeira seleção não europeia a
atingir a final de um Mundial de andebol masculino, ao derrotar a Polónia nas meias-finais, por 31-29.
 
 A jogar em casa, perante os 15.300 espetadores que lotaram o novo Estádio de Lusail, o Qatar viu a
Polónia entrar mais forte no jogo, conseguindo anular com alguma facilidade os elementos mais
perigosos da equipa da 'casa', como Zarko Markovic, que até este jogo tinha 55 golos apontados no
torneio.
 
 A vantagem polaca foi anulada apenas à passagem do 20.º minuto, quando o Qatar empatou a 10,
conseguindo a partir daqui algum controlo sobre o jogo. Ao intervalo, os anfitriões venciam por 16-13.
 
 |18:18 Sexta feira, 30 de janeiro de 2015
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A35Catar é o primeiro finalista do Mundial - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=213ad195

 
Campeonato do Mundo de andebol já encontrou o primeiro finalista. O Catar, a jogar em casa, venceu
a seleção polaca e aguarda agora pelo resultado do jogo França.Espanha.
 
 O anfitrião Catar tornou-se na primeira seleção não europeia a atingir a final de um Mundial de
andebol masculino, ao derrotar a Polónia nas meias-finais, por 31-29.
 
 A jogar em casa, perante os 15300 espectadores que lotaram o novo Estádio de Lusail, o Catar viu a
Polónia entrar mais forte no jogo, conseguindo anular com alguma facilidade os elementos mais
perigosos da equipa da casa, como Zarko Markovic, que até este jogo tinha 55 golos apontados no
torneio.
 
 A vantagem polaca foi anulada apenas à passagem do 20º minuto, quando o Qatar empatou a 10,
conseguindo a partir daqui algum controlo sobre o jogo. Ao intervalo, os anfitriões venciam por 16-13.
 
 Numa segunda parte tensa e bem disputada, a equipa da casa conseguiu manter, pelo menos, uma
vantagem de dois golos sobre os polacos, que, a um minuto do fim, viram Zarko Markovic marcar o
golo que fixou o 31-29 final, confirmando, pela primeira vez na história, o apuramento de uma equipa
não europeia para a final do Mundial de andebol.
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A36França está na final - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b05fb822

 
Seleção francesa afastou Espanha, campeã mundial em título, e vai jogar a final do Mundial do Catar
com a seleção da casa.
 
 A França venceu a Espanha por 26-22 e seguiu para a final do Mundial de andebol, que se disputa no
Catar.
 
 A final de domigo opõe a equipa anfitriã à seleção francesa, ambas orientadas por selecionadores
europeus. O espanhol Valero Rivera levou o Catar à sua primeira final, enquanto Claude Onesta vai
lutar por mais uma medalha.
 
 A França já foi quatro vezes campeã mundial, a últimas das quais em 2011.
 
 A Espanha, campeã em 2013 (última edição) em casa, disputa agora a medalha de bronze com a
Polónia.
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A37Andebol - Modalidades - Andebol: Qatar faz história e está na final do Mundial |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1ccc740d

 
A seleção do Qatar apurou-se esta sexta-feira para a final do Mundial de andebol, após bater a Polónia
por 31-29. Esta é a primeira vez que uma equipa nacional não europeia garante a presença no jogo
decisivo de um Mundial da modalidade. O adversário do Qatar sairá do vencedor do encontro entre
França e Espanha. A final realiza-se no domingo.
 
 há 15 minutos
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A38Andebol - Modalidades - Andebol: França junta-se ao Qatar na final do Mundial |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=43149631

 
A seleção francesa apurou-se esta sexta-feira para a final do Mundial de andebol do Qatar, após
derrotar a Espanha (campeã em título) por 26-22. No jogo decisivo, agendado para domingo, a equipa
gaulesa vai defrontar a seleção anfitriã, que venceu a Polónia na outra meia-final. Em caso de vitória,
a França chega às cinco vitórias em mundiais (terceira nas últimas quatro edições) e torna-se assim
na seleção com maior número de títulos conquistados.
 
 há 14 minutos
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A39Qatar vence Polónia e garante presença na final do Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Porto Canal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6505dee7

 
Lusail, Qatar, 30 jan (Lusa) -- O anfitrião Qatar tornou-se hoje na primeira seleção não europeia a
atingir a final de um Mundial de andebol masculino, ao derrotar a Polónia nas meias-finais, por 31-29.
A jogar em casa, perante os 15.300 espetadores que lotaram o novo Estádio de Lusail, o Qatar viu a
Polónia entrar mais forte no jogo, conseguindo anular com alguma facilidade os elementos mais
perigosos da equipa da 'casa', como Zarko Markovic, que até este jogo tinha 55 golos apontados no
torneio. A vantagem polaca foi anulada apenas à passagem do 20.º minuto, quando o Qatar empatou
a 10, conseguindo a partir daqui algum controlo sobre o jogo. Ao intervalo, os anfitriões venciam por
16-13. Numa segunda parte tensa e bem disputada, a equipa da casa conseguiu manter, pelo menos,
uma vantagem de dois golos sobre os polacos, que, a um minuto do fim, viram Zarko Markovic marcar
o golo que fixou o 31-29 final, confirmando, pela primeira vez na história, o apuramento de uma
equipa não europeia para a final do Mundial de andebol. O adversário do Qatar na final será conhecido
ainda hoje, após o confronto entre a Espanha, campeã mundial, e a França, campeã europeia e
olímpica em título. RUZS // VR Lusa/fim
 
 30-01-2015 18:18 |Fonte: Agência Lusa
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A40Uma estreia na final do Mundial de Andebol: uma selecção não europeia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Público Online Autores: Manuel Assunção

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b9068c7d

 
Andebol Outras Modalidades O Qatar terminou o anterior Campeonato do Mundo de Andebol no 20.º
lugar. Dois anos depois, prepara-se para disputara a final, após ter derrotado a Polónia, 31-29, na
meia-final realizada em Lusail. A selecção anfitriã tornou-se assim a primeira não europeia de sempre
a apurar-se para o jogo de atribuição do título mundial, que discutirá com Espanha ou França (jogam
mais tarde). A equipa asiática iniciou o Mundial com expectativas de conseguir a sua melhor
participação de sempre, dado o enorme investimento que fez - que inclui um seleccionador campeão
mundial e dez naturalizados no plantel, sete dos quais de origem europeia -, mas ninguém imaginava
que chegasse tão longe. Tem sido dito que, no caso de ganharem a medalha de ouro, cada jogador
arrecadará cinco milhões de dólares (4,4 milhões de euros), para não falar dos 88 mil euros recebidos
até agora por cada um por vitória. A Polónia, quarta em 2013, esteve na frente 8-10, mas o Qatar,
também ajudado por alguma dualidade de critérios na análise dos contactos, deu a volta ao resultado
e nunca mais deixou de estar na frente, depois de ter chegado ao intervalo com uma vantagem de
três (16-13). O guarda-redes Danijel Saric voltou a ser determinante para o Qatar, ao efectuar 12
defesas, por oposição às quatro do polaco Slawomir Szmal, considerado melhor jogador do mundo em
2009. No ataque, a formação orientada pelo espanhol Valero Rivera foi liderada pelo central
Kamalaldin Mallash, que desorientou a defesa polaca, com seis golos (em seis remates) e sete
assistências. Rafael Capote também apontou seis golos e Zarko Markovic conseguiu menos um. Do
lado da Polónia, destacou-se Michal Jurecki, com nove golos. No final, os jogadores polacos mostraram
insatisfação com a dupla de arbitragem sérvia e aplaudiram-na ironicamente. Na sua 24.ª edição, a
final do Mundial não será pela primeira vez um assunto 100% europeu.
 
 30/01/2015 - 18:28Qatar ganhou à Polónia e qualificou-se para o jogo do título.
 
Manuel Assunção
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A41Mundial´2015: França marca encontro com o Qatar na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b6e10528

 
gauleses derrotaram espanha (26-22) nas "meias" A França apurou-se esta para a final do Mundial de
andebol masculino, ao derrotar a Espanha nas meias-finais, por 26-22, e vai agora defrontar na final o
Qatar, anfitriã do torneio. Com a vitória sobre a atual campeã do mundo, a França, atual campeã
europeia e olímpica, procura o quinto título mundial do seu historial, nesta que é a sexta final que irá
disputar (apenas perdeu uma para a Rússia, em 1993). De uma forma geral, a equipa francesa foi
superior à espanhola em todo o encontro, à exceção dos primeiros três minutos, em que a Espanha se
adiantou no marcador. Nikola Karabatic, que fez o seu golo 1.000 pela França, e Daniel Narcisse foram
os destaques da equipa francesa, que chegou ao intervalo a vencer por uma margem de quatro golos,
por 18-14. Na segunda parte, voltou a assistir-se a um jogo bem disputado, com um ritmo elevado.
Apesar dos esforços dos jogadores espanhóis, a França segurou a vantagem até ao final, conseguindo
uma vitória 'tranquila' por 26-22. Na outra meia-final, disputada instantes antes, o Qatar bateu a
Polónia, por 31-29, tornando-se a primeira seleção não europeia a atingir uma final da competição. A
final do Mundial joga-se no domingo, no mesmo dia em que Espanha e Polónia lutam pela medalha de
bronze da competição.
 
 , 30 janeiro de 201520:48
 
LUSA REUTERS
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A42Qatar vence Polónia e garante presença na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: RTP Online Autores: Carlos Barros

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d2e052d

 
30 Jan, 2015, 18:54
 
 Qatar tornou-se esta sexta-feira na primeira seleção não europeia a atingir a final de um Mundial de
andebol masculino, ao derrotar a Polónia nas meias-finais, por 31-29.
 
 A jogar em casa, perante os 15.300 espetadores que lotaram o novo Estádio de Lusail, o Qatar viu a
Polónia entrar mais forte no jogo, conseguindo anular com alguma facilidade os elementos mais
perigosos da equipa da 'casa', como Zarko Markovic, que até este jogo tinha 55 golos apontados no
torneio.
 
 A vantagem polaca foi anulada apenas à passagem do 20.º minuto, quando o Qatar empatou a 10,
conseguindo a partir daqui algum controlo sobre o jogo. Ao intervalo, os anfitriões venciam por 16-13.
 
 Numa segunda parte tensa e bem disputada, a equipa da casa conseguiu manter, pelo menos, uma
vantagem de dois golos sobre os polacos, que, a um minuto do fim, viram Zarko Markovic marcar o
golo que fixou o 31-29 final, confirmando, pela primeira vez na história, o apuramento de uma equipa
não europeia para a final do Mundial de andebol.
 
 O adversário do Qatar na final será conhecido ainda hoje, após o confronto entre a Espanha, campeã
mundial, e a França, campeã europeia e olímpica em título.
 
Carlos Barros
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A43França marca presença na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b2147cd

 
Jogadores franceses celebram passagem à final
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A França apurou-se hoje para a final do Mundial de andebol masculino, ao derrotar a Espanha nas
meias-finais, por 26-22, e vai agora defrontar na final o Qatar, anfitriã do torneio.
 
 Com a vitória sobre a atual campeã do mundo, a França, atual campeã europeia e olímpica, procura o
quinto título mundial do seu historial, nesta que é a sexta final que irá disputar (apenas perdeu uma
para a Rússia, em 1993).
 
 De uma forma geral, a equipa francesa foi superior à espanhola em todo o encontro, à exceção dos
primeiros três minutos, em que a Espanha se adiantou no marcador. Nikola Karabatic, que fez o seu
golo 1.000 pela França, e Daniel Narcisse foram os destaques da equipa francesa, que chegou ao
intervalo a vencer por uma margem de quatro golos, por 18-14.
 
 Na segunda parte, voltou a assistir-se a um jogo bem disputado, com um ritmo elevado. Apesar dos
esforços dos jogadores espanhóis, a França segurou a vantagem até ao final, conseguindo uma vitória
'tranquila' por 26-22.
 
 Na outra meia-final, disputada instantes antes, o Qatar bateu a Polónia, por 31-29, tornando-se a
primeira seleção não europeia a atingir uma final da competição.
 
 A final do Mundial joga-se no domingo, no mesmo dia em que Espanha e Polónia lutam pela medalha
de bronze da competição.
 
 30-01-2015 20:40Franceses derrotaram a Espanha na meia-final.
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A44Qatar contraria tendência europeia e está na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8ff19784

 
Jogadores do Qatar celebram o triunfo
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O anfitrião Qatar tornou-se hoje na primeira seleção não europeia a atingir a final de um Mundial de
andebol masculino, ao derrotar a Polónia nas meias-finais, por 31-29.
 
 A jogar em casa, perante os 15.300 espetadores que lotaram o novo Estádio de Lusail, o Qatar viu a
Polónia entrar mais forte no jogo, conseguindo anular com alguma facilidade os elementos mais
perigosos da equipa da 'casa', como Zarko Markovic, que até este jogo tinha 55 golos apontados no
torneio.
 
 A vantagem polaca foi anulada apenas à passagem do 20.º minuto, quando o Qatar empatou a 10,
conseguindo a partir daqui algum controlo sobre o jogo. Ao intervalo, os anfitriões venciam por 16-13.
 
 Numa segunda parte tensa e bem disputada, a equipa da casa conseguiu manter, pelo menos, uma
vantagem de dois golos sobre os polacos, que, a um minuto do fim, viram Zarko Markovic marcar o
golo que fixou o 31-29 final, confirmando, pela primeira vez na história, o apuramento de uma equipa
não europeia para a final do Mundial de andebol.
 
 O adversário do Qatar na final será conhecido ainda hoje, após o confronto entre a Espanha, campeã
mundial, e a França, campeã europeia e olímpica em título.
 
 30-01-2015 18:39Pela primeira vez na história, uma equipa não europeia chega à final de um
Mundial de andebol.
 
 

Página 44



A45Mundial´2015: França marca encontro com o Qatar na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=825db259

 
21:20 . Record Por LUSA - Record A França apurou-se esta para a final do Mundial de andebol
masculino, ao derrotar a Espanha nas meias-finais, por 26-22, e vai agora defrontar na final o Qatar,
anfitriã do torneio. Com a vitória sobre a atual campeã do mundo, a França, atual campeã europeia e
olímpica, procura o quinto título mundial do seu historial, nesta que é a sexta final que irá disputar
(apenas perdeu uma para a Rússia, em 1993).De uma forma geral, a equipa francesa foi superior à
espanhola em todo o encontro, à exceção dos primeiros três minutos, em que a Espanha se adiantou
no marcador. Nikola Karabatic, que fez o seu golo 1.000 pela França, e Daniel Narcisse foram os
destaques da equipa francesa, que chegou ao intervalo a vencer por uma margem de quatro golos,
por 18-14.Na segunda parte, voltou a assistir-se a um jogo bem disputado, com um ritmo elevado.
Apesar dos esforços dos jogadores espanhóis, a França segurou a vantagem até ao final, conseguindo
uma vitória 'tranquila' por 26-22. Na outra meia-final, disputada instantes antes, o Qatar bateu a
Polónia, por 31-29, tornando-se a primeira seleção não europeia a atingir uma final da competição.A
final do Mundial joga-se no domingo, no mesmo dia em que Espanha e Polónia lutam pela medalha de
bronze da competição.
 
 21:20 . Record
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A46França derrota Espanha e está na final do Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4bd7dc2d

 
Sexta feira, 30 de Janeiro de 2015 |
 
 Lusail, Qatar, 30 jan (Lusa) -- A França apurou-se hoje para a final do Mundial de andebol masculino,
ao derrotar a Espanha nas meias-finais, por 26-22, e vai agora defrontar na final o Qatar, anfitriã do
torneio.
 
 Com a vitória sobre a atual campeã do mundo, a França, atual campeã europeia e olímpica, procura o
quinto título mundial do seu historial, nesta que é a sexta final que irá disputar (apenas perdeu uma
para a Rússia, em 1993).
 
 De uma forma geral, a equipa francesa foi superior à espanhola em todo o encontro, à exceção dos
primeiros três minutos, em que a Espanha se adiantou no marcador. Nikola Karabatic, que fez o seu
golo 1.000 pela França, e Daniel Narcisse foram os destaques da equipa francesa, que chegou ao
intervalo a vencer por uma margem de quatro golos, por 18-14.
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A47Qatar vence Polónia e garante presença na final do Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-01-2015

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ced32dd3

 
Sexta feira, 30 de Janeiro de 2015 |
 
 Lusail, Qatar, 30 jan (Lusa) -- O anfitrião Qatar tornou-se hoje na primeira seleção não europeia a
atingir a final de um Mundial de andebol masculino, ao derrotar a Polónia nas meias-finais, por 31-29.
 
 A jogar em casa, perante os 15.300 espetadores que lotaram o novo Estádio de Lusail, o Qatar viu a
Polónia entrar mais forte no jogo, conseguindo anular com alguma facilidade os elementos mais
perigosos da equipa da 'casa', como Zarko Markovic, que até este jogo tinha 55 golos apontados no
torneio.
 
 A vantagem polaca foi anulada apenas à passagem do 20.º minuto, quando o Qatar empatou a 10,
conseguindo a partir daqui algum controlo sobre o jogo. Ao intervalo, os anfitriões venciam por 16-13.
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NA Penedono 25 – AC Lamego 27

Os juvenis deslocaram-se a Aguiar da Beira para defron-
tar o NA Penedono. A primeira parte foi atribulada, com a 
defesa a demorar até encontrar soluções para parar o ata-
que adversário, principalmente na zona dos 6 metros. Ao 
intervalo a equipa da casa vencia por 2 golos de diferença. 
Na segunda parte a equipa de Lamego conseguiu estar 
mais fria nas decisões, principalmente nos momentos em 
que a equipa de arbitragem prejudicava claramente o jogo 
com uma actuação desastrosa. O querer e a vontade de 
vencer permitiu ao Andebol Club de Lamego passar para 
a frente do marcador e inverter o rumo do jogo. No final os 
3 pontos foram para a equipa de Lamego.

Andebol Club de Lamego: Guedes, João Reis (1), Pe-
dro Costa (4), Diogo Reis, Carlos, Diogo Lapa, Luis Neves 
(4), Nicolau (7), Zé Paiva (4), Miguel, Barradas (3), João 
Afonso (1), Pedro Pinto (3).

Treinadores: João Araújo, Tiago Oliveira e Luis Ma-
chado.

Andebol Club de Lamego
Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos 
– 1ª Divisão (1ª Fase Zona 2)

Segunda parte com atitude!
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INICIADOS

Tarde para Esquecer!

AC Lamego 24 – GC Tarouca 28

Os iniciados receberam a equipa do GC Tarouca, num jogo 
desastroso onde não conseguiram encontrar o caminho para 
a vitória, muito por culpa de uma semana complicada de traba-
lho, com algumas lesões e ausências por motivos de saúde. 
A equipa de Lamego até entrou bem no jogo, conquis-
tando algumas bolas na defesa dando origem a ata-
ques rápidos. Mas foi sol de pouca dura, a equipa pa-
rece ter adormecido praticamente em todas as fases 
do jogo. A defesa tornou-se demasiado permeável e o 
ataque sem ideias não compensava os erros defensi-
vos. Ao intervalo registava-se um empate a 14 golos. 
Na segunda parte esperava-se uma reação da equi-
pa lamecense mas esta não conseguiu encontrar-se 
durante os segundos 30 minutos. Com este resulta-
do o Andebol Club de Lamego conhece pela primeira 
vez o sabor da derrota, perdendo a liderança da prova. 
Na próxima jornada os iniciados deslocam-se à Guarda 
para defrontar o IPGuarda.

Andebol Club de Lamego: Guedes, Daniel (3), João 
Nuno (6), Lapa, Carlitos, André Coruche (6), Sérgio, Diogo 
(6), António (2) e Luis Marques (1).

Treinadores: Tiago Oliveira e Luis Machado
Andebol Club Lamego
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AnDeBol  derrota em castelo branco

femininos do Cister 
somam novo desair 
na 2.ª Divisão

os seniores femininos do Cister perderam 
em Castelo Branco e ampliaram a série de 
derrotas na 2.ª divisão nacional. Foi a sétima 
derrota consecutiva para as pupilas de abel 
Ferreira, que ganharam apenas um jogo no 
campeonato.

Entretanto, os juvenis masculinos do Cis-
ter não resistiram na receção ao Benavente 
(25-30), tendo sido alcançados pela juve Lis 
no 6.º lugar na respetiva série na 1.ª divisão 
nacional.

2.ª DivisÃo FEMininos

REsulTaDos 12.ª joRnaDa

 Canelas-Batalha 22-17
 CB C. Branco-Cister SA 24-20
 SIR 1.º Maio-Ílhavo 31-21

classiFicaÇÃo

   J V E D GM GS P
1 Ac. Espinho 10 9 0 1 283 213 28
2 SIR 1.º Maio 10 9 0 1 253 197 28
3 Canelas 10 6 1 3 245 215 23
4 Ílhavo AC 11 4 1 6 235 255 20
5 Batalha AC 10 2 2 6 174 214 16
6 CB Cast. Branco 11 2 1 8 216 266 16
7 Cister SA 10 1 1 8 182 228 13

MaRcaDoREs 

Carolina Damas (Cister SA) .............. 50
Mariana Matias (Cister SA) ..............48
Maria Meneses (Cister SA) ............... 20
Ana Gouveia (Cister SA)...................19

1.ª DivisÃo juvEnis M

REsulTaDos 16.ª joRnaDa
 Sam. Correia-Juve Lis 18-29
 Estarreja-Sismaria 18-33
 Alavarium-Feirense 31-41
 3 AAA-S. Bernardo 21-34
 Cister SA-Benavente 25-30

classiFicaÇÃo
   J V E D GM GS P
1 Feirense 17 17 0 0 699 402 51
2 Alavarium 17 13 1 3 563 477 44
3 Sismaria 17 12 0 5 478 408 41
4 São Bernardo 17 11 0 6 560 492 39
5 Benavente 17 10 2 5 516 488 39
6 Cister SA 17 6 1 10 472 525 30
7 Juve Lis 17 6 1 10 461 479 30
8 Estarreja 17 4 1 12 452 508 26
9 Samora Correia 17 2 0 15 382 567 21
10 3 AAA 17 1 0 16 382 619 19

MaRcaDoREs Da REGiÃo
Pedro Figueiredo (Cister SA) ........... 127

e
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Andebol: Dom Fuas lidera
em infantis femininos

a equipa de infantis femininos do dom 
Fuas aC venceu o ansião (23-20) e lidera a 
zona 5 do campeonato regional, com duas 
vitórias em outros tantos jogos. o Cister 
sa festejou o primeiro triunfo na longa 
deslocação a Castelo Branco (25-36). no 
nacional de infantis masculinos, o Cister 
somou o primeiro triunfo, na receção ao 
albicastrense (20-19).
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