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A5 Modalidades - Andebol - Andebol: Benfica iguala ABC no terceiro lugar |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3d3e39de

 
O FC Porto venceu na terça-feira o Madeira SAD e nesta quarta Sporting e Benfica seguiram-lhe o
exemplo. Os leões bateram o ABC e os encarnados aproveitaram para igualar os minhotos no terceiro
lugar. Quatro pontos separam o líder FC Porto do segundo classificado Sporting. A cinco estão ABC e
Benfica. Resultados da 18ª jornada: Terça-feira, 20 de janeiro: Passos Manuel-Sporting da Horta, 27-
28 Terça-feira, 27 janeiro: FC Porto-Madeira SAD, 27-19 Quarta-feira: Benfica-Águas Santas, 27-20
Xico Andebol-Maia-ISMAI, 23-31 Santo Tirso-Belenenses, 22-24 Sporting-ABC/UMinho, 31-29
 
 há 28 minutos
 
 

Página 5



A6

  Tiragem: 34191

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 5,10 x 30,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57701307 29-01-2015

A jogar em casa, o Qatar eliminou 

a Alemanha (26-24) nos quartos-

de-fi nal do Campeonato do Mundo 

de andebol e tornou-se a primeira 

selecção asiática a apurar-se para 

as meias-fi nais na história da com-

petição. A Polónia também surpre-

endeu a Croácia (24-22) e vai agora 

defrontar o país anfi trião por uma 

vaga na fi nal.

A outra meia-fi nal será disputada 

entre a campeã mundial Espanha e a 

campeã europeia e olímpica França. 

Os espanhóis precisaram de um golo 

de Joan Cañellas no último segundo 

para derrotar a Dinamarca (25-24) 

na reedição da fi nal do último Mun-

dial. Os franceses venceram mais fa-

cilmente a Eslovénia, por 32-23.

Até ontem, apenas dois países 

não-europeus tinham conseguido 

atingir as meias-fi nais, o Egipto, em 

2001, e a Tunísia, em 2005. Mas, ao 

contrário do que aconteceu com es-

tas selecções africanas, o percurso 

qatari tem originado algum debate, 

dado o forte peso de jogadores na-

turalizados na equipa.

Dos 17 jogadores utilizados pelo 

espanhol Valero Rivera, selecciona-

dor que liderou a Espanha até ao 

título mundial na edição anterior, 

dez são de origem estrangeira. A sua 

infl uência é indesmentível. Todos os 

golos apontados à Alemanha foram 

da autoria de atletas naturalizados, 

com destaque para os oito de Rafael 

Capote (Cuba), os seis de Zarko Mar-

kovic (Montenegro) e os quatro de 

Borja Vidal (Espanha).

Antes, a melhor participação de 

uma selecção asiática pertencia à 

Coreia do Sul, que, em 1997, lidera-

da pelo grande marcador de golos 

Kyung-Shin Yoon, terminou em 8.º. 

No duelo entre Qatar e Polónia 

não há favorito à partida. Se a na-

ção anfi triã vencer, assistir-se-á à 

primeira fi nal sem duas selecções 

europeias — quando Egipto e Tunísia 

se apuraram para as meias-fi nais, 

acabaram por terminar no quarto 

lugar. Segunda em 2007 e terceira 

em 2009, a Polónia volta a ter uma 

oportunidade para estrear-se na lis-

ta de vencedores da prova. A Espa-

nha pode chegar ao terceiro título 

e a França ao quinto.

Legião 
estrangeira 
do Qatar 
faz história

Andebol
Manuel Assunção

Primeiro país asiático nas 
meias-finais da prova. 
Espanha, França e Polónia 
também se apuraram
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A7 Benfica ´apanha´ ABC no terceiro lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca656fff

 
Carlos Carneiro, jogador de andebol do Benfica
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Benfica venceu, esta quarta-feira, o Águas Santas por 27-20, no desafio referente à 18.ª jornada
do campeonato português de andebol.
 
 Ao intervalo, o Benfica já vencia por 14-10.
 
 A formação lisboeta termina esta ronda com 47 pontos, os mesmos que o ABC, e instala-se na
terceira posição. Já a equipa da Maia é sexta, com 34.
 
 28-01-2015 23:53Águias venceram o Águas Santas.
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A8 Benfica vence Águas Santas (27-20)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-01-2015

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=77dd3775

 
O Benfica recebeu e venceu o Águas Santas por 27-20, partida da 18.ª jornada do campeonato de
andebol que foi transmitida em direto n'A BOLA TV.
 
 Carlos Carneiro, José Costa e António Areia, com cinco golos cada, foram os melhores marcadores do
Benfica que ao intervalo já vencia por 14-10.
 
 Com este resultado, os encarnados sobrem provisoriamente ao segundo lugar, ultrapassando ABC e
Sporting que se defrontam neste momento em Odivelas.
 
 28-01-2015
 
Redação
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A9 Sporting vence ABC (31-29) e sobe ao segundo lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-01-2015

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=77da377c

 
O Sporting venceu o ABC por 31-29 e ultrapassou a equipa de Braga no campeonato de andebol.
 
 Pedro Portela (7) e Fábio Magalhães (6) foram os melhores marcadores dos leões que saíram para o
intervalo a vencer por 16-13.
 
 Com este resultado, o Sporting salta para o segundo lugar, agora com 48, ultrapassando o ABC que
fica em terceiro empatado com o Benfica, ambos com 47.
 
 Resultados da 18.ª jornada:
 
 20 de janeiro:
 
 Passos Manuel - Sp. Horta, 27-28
 
 Segunda-feira, 27 de janeiro:
 
 FC Porto - Madeira SAD, 27-19
 
 Terça-feira, 28 de janeiro:
 
 Benfica - Águas Santas, 27-20
 
 Sporting - ABC, 31-29
 
 Ginásio Santo Tirso - Belenenses, 22-24
 
 Xico Andebol - Ismai, 23-31
 
 Classificação:
 
 1 FC PORTO 52 pontos/ 18 jogos
 
 2 SPORTING 48/ 18
 
 3 ABC 47/ 18
 
 4 BENFICA 47/ 18
 
 5 MADEIRA SAD 36/ 18
 
 6 ÁGUAS SANTAS 34/ 18
 
 7 BELENENSES 33/ 18
 
 8 SC HORTA 33/ 18

Página 9



 
 9 PASSOS MANUEL 31/ 18
 
 10 ISMAI 30/ 18
 
 11 SANTO TIRSO 22/ 18
 
 12 XICO ANDEBOL 19/ 18
 
 28-01-2015
 
Redação
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A11Meias-finais do Mundial definidas: Qatar faz história
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-01-2015

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=77df3776

 
A jogar em casa, o Qatar fez história ao tornar-se a primeira equipa asiática a conseguir chegar às
meias-finais de um Campeonato do Mundo de andebol.
 
 A equipa orientada pelo espanhol Valero Rivera bateu a Alemanha por 26-24 e carimbou apuramento
inédito para as meias-finais, onde vai defrontar a Polónia, que afastou a Croácia por 24-22.
 
 Um golo no último minuto valeu o triunfo da Espanha diante da Dinamarca (25-24), pelo que vai
haver um duelo entre campeões do Mundo (Espanha) e campeões da Europa (França) nas meias-
finais.
 
 Resultados dos quartos de final:
 
 Croácia - Polónia, 22 - 24
 
 Qatar - Alemanha, 26 - 24
 
 Eslovénia - França, 23 - 32
 
 Dinamarca - Espanha, 24 - 25
 
 Meias-finais, marcadas para sexta-feira:
 
 Polónia - Qatar
 
 Espanha - França
 
 28-01-2015
 
Redação
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  País: Portugal
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  Corte: 1 de 1ID: 57685465 28-01-2015

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Um ponto apenas, é a vantagem
que o ABC/UMinho defende
hoje, a partir das 21 horas, no
Pavilhão Municipal de Odivelas,
onde mede forças com o Spor-
ting, em jogo a contar para a 18.ª
jornada do campeonato nacional
Andebol 1.

A equipa minhota entra no jogo
em segundo lugar com 46 pon-
tos, mais um do que o Sporting,
que é terceiro com 45.  

Ambos trazem triunfos da ron-
da anterior. Os verde-brancos fo-
ram sábado à Maia vencer o
Águas Santas (23-33), enquanto
os bracarenses ganharam em ca-
sa ao Xico Andebol (33-28).

Ainda recente é o triunfo da

16.ª jornada, que o ABC/UMi-
nho no Dragão Caixa conquistou
sobre o primeiro classificado,
FC Porto (25-30).

Também sobre este encontro,
na antevisão feita ontem, aos
jornalistas falaram tanto o trei-
nador Carlos Resende como o
central Pedro Seabra. 

“São três pontos, trata-se de
um adversário directo na con-
quista do título e no início da
época, nós numa fase menos boa
perdemos (em casa) por um com
o Sporting”. Estes são factores
que o treinador  Carlos Resende,
referiu ontem, como capazes de
dispensar da parte do treinador
esforços para motivar mais a
equipa minhota.

Sobre o facto de, na primeira
volta, o Sporting ter vencido em
Braga — numa fase em que o

clube minhoto não podia contar
com vários dos seus elementos
mais preponderantes na acção
defensiva, o treinador considera
que há diferença.

“Felizmente temos a equipa to-
da disponível, o que para nós é
uma mais-valia”, acentuou.

“Se nós tivermos a capacidade
que tivemos no Dragão daremos
um passo para conseguirmos
uma excelente vitória”, acres-
centou Carlos Resende.

Questionado sobre a integração
de Gabriel Teca, o reforço mais
recente, o treinador elogiou não
só o pivot angolano, de quem diz
demonstrar “a cultura do clube”,
mas também o resto do plantel,
que facilita a sua integração ao
“abraçar um novo elemento”.

Pedro Seabra, o central do
ABC/UMinho, salientou que

“toda a gente gosta de jogar es-
tes jogos”. 

Realçando tratar-se de um ad-
versário directo e fora de casa,
garantiu que “estamos confian-
tes de que podemos ganhar o jo-
go” e assegurou que a confiança
seria a mesma ainda que o jogo
no Dragão Caixa não tivesse
corrido tão bem como correu.

ABC/UMinho visita Sporting
a defender segundo lugar
HOJE, A PARTIR DAS 21 HORAS no Pavilhão Municipal de Odivelas, o ABC/UMinho visita o Sporting,
em jogo a contar para a 18.ª jornada do campeonato nacional Andebol 1. Bracarenses defendem
segundo lugar, que ocupam com avanço sobre os ‘leões’ — de um só ponto.

DR

Carlos Resende e Pedro Seabra, ontem, em conferência de imprensa

Hoje
Santo Tirso-Belenenses
Xico Andebol-Maia ISMAI
Benfica-Águas Santas
Sporting-ABC/UMinho

Ontem
FC Porto, 27
Madeira SAD, 19
Dia 20 de Janeiro
Passos Manuel, 27 
Sp. Horta, 28  

+ 18.ª jornada

“Se tivermos a capacidade
que tivemos no Dragão
daremos um passo para
uma excelente vitória”

“Felizmente temos a equipa
toda disponível, o que para
nós é uma mais-valia.”

Carlos Resende
(Treinador)
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Cid Ramos

Maria Pereira é a mais recente
emigrante do andebol femi-
nino português. A ex-jogadora
do Colégio João de Barros, de
Meirinhas, vai representar o
Havre AC da primeira divisão
francesa. Ao Diário de Leiria, a
jogadora leiriense revelou que
não podia deixar passar esta
oportunidade única. 

"Viram-me jogar pela selec-
ção na Áustria, o clube preci-
sava de laterais e contactaram-
me. Vi uma oportunidade que
provavelmente nunca mais iria
ter na vida. Decidi arriscar",
disse, acrescentando que este
é o momento mais alto da sua
carreira: "Antes era amadora,
agora sou profissional. É com-

pletamente diferente".
Recorde-se que o Havre AC

é um dos crónicos candidatos
ao título e Maria Pereira quer
ser mais uma a ajudar. "Ainda
estamos em quatro competi-
ções, campeonato, Taça da
Liga e de França e a Challenge
CUP. O objectivo  é sempre  fa-
zer o melhor", frisou.

Apesar de estar feliz com esta

nova etapa na carreira, Maria
Pereira confessa alguma má-
goa por não ter ganho títulos
ao serviço do Colégio João de
Barros. "Gostava de ter ganho,
claro, mas não me sinto triste,
porque tenho muito orgulho
em ter feito parte deste clube.
Demos sempre o máximo em
prol do Colégio João de Bar-
ros", concluiu.|

Maria Pereira feliz com 
mudança para o Havre AC
Andebol
Feminino

Maria Pereira é internacional portuguesa

D.R.
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A17Ivano Balic, melhor andebolista do mundo em 2003 e 2006, anuncia fim da carreira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-01-2015

Meio: Diário de Notícias Online Autores: João Ruela

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6de2be69

 
O andebolista de 35 anos confirmou que vai retirar-se da alta competição, no final da temporada, ao
serviço do Wetzlar. O croata Ivano Balic, eleito o melhor andebolista do mundo em 2003 e 2006, vai
terminar a carreira no final da temporada, anunciou o clube alemão Wetzlar, atual equipa do central.
"Foi uma decisão difícil. Custou-me muito tomá-la, mas penso que é o melhor para mim, para a minha
família e, sobretudo, para o meu corpo, porque tantos anos no andebol de alto nível deixam marca.
Temos de saber qual é o momento adequado para por fim a uma carreira e penso que o próximo
verão é o momento indicado", afirmou. Balic, que celebrará 36 anos em abril, é considerado um dos
melhores jogadores da história e tem no seu palmarés uma medalha de ouro olímpica, conquistada
em Atenas, em 2004, e o título de campeão mundial em 2003, em Portugal.
 
por João Ruela, com Lusa
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ABC/UMinho «confiante» em Odivelas

Pedro Seabra (à esquerda) e Carlos Resende confi antes numa vitória, hoje, ante o Sporting

SEABRA DIZ QUE NO GRUPO NADA MUDOU MAS...
«Adversários olham-nos 
de forma diferente depois 
de termos vencido no Dragão»

Pedro Seabra diz que os andebolistas «gostam é 
destes jogos». «O Sporting é um adversário direto, o 
jogo é fora de casa mas estamos confiantes e acredi-
tamos no nosso valor e, por isso, esperamos vencer 
o jogo», atirou o ponta-direita. Seabra diz que, para o 
grupo de trabalho, a vitória no recinto do Porto «nada 
mudou», mas reconhece que «talvez os adversários» 
os olhem, agora, «de forma diferente».

Resende: «Teka integrou-se bem no clube»
A integração de Gabriel Teka tem sido «muito boa». 

«Integrou-se muito bem na cultura e percebe os valores 
do clube. Mas também é preciso dar mérito ao grupo 
que o recebeu, porque deu uma lição de como receber 
bem», disse Carlos Resende.

Jogos de hoje: Xico recebe ISMAI
Eis os outros jogos de hoje: Benfica-Águas Santas 

(20h30, Benfica TV, Bola TV e ANDEBOLtv), Ginásio 
St. Tirso-Belenenses (21h00) e Xico Andebol-ISMAI 
(21h00).

ABC/UMINHO

CARLOS RESENDE E PEDRO SEABRA FALAM DO JOGO DESTA NOITE (21H00) COM O SPORTING

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho joga, 
esta noite, a partir das 
21h00, no Pavilhão Muni-
cipal de Odivelas, com o 
Sporting, em partida rela-
tiva à 18.ª jornada do An-
debol 1.

A turma bracarense 
soma mais um ponto que 

claro, porque queremos os 
três pontos. Segundo por-
que se trata de um adver-
sário direto na luta pelo 
título e, terceiro, porque 
perdemos aqui em Braga 
por um numa fase em que 
tínhamos muitas lesões e, 
agora, queremos vencer e 
por mais de um golo. Seria 
extremamente importante 

ter essa vantagem», atirou 
Carlos Resende.

A receita será, ao que 
tudo indica, a que foi uti-
lizada no Dragão Caixa, 
onde o ABC/UMinho der-
rotou a turma portista.

«Se tivermos a mes-
ma capacidade de traba-
lho que tivemos no Dra-
gão certamente que esta-
remos mais perto da vitó-
ria», reconheceu, comen-
tando, de seguida, o jogo 
menos conseguido com o 
Xico Andebol.

«Por vezes fazem-se avi-
sos e colocam-se sinais lu-
minosos nas estradas mas 
os acidentes acontecem na 
mesma. Temos é de, inde-
pendentemente de quem 
jogar, jogar sempre num 
patamar qualitativo bas-
tante elevado. Deu, pelo 
menos, para rodar joga-
dores», finalizou.

os lisboetas e, por isso, 
espera-se um jogo equi-
librado.

Carlos Resende, técni-
co dos minhotos, garante 
um grupo «ambicioso» an-
tes da viagem até à capital 
portuguesa. «Jogaremos 
com ambição e humilda-
de. Queremos vencer, por 
diversas razões. Primeiro, 
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A19Sporting e Benfica vencem - O Jogo
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Meio: Jogo Online
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Leões sobem uma posição, enquanto os encarnados passam a estar em igualdade pontual com o ABC.
 
 Na receção ao ABC, o Sporting venceu por 31-29, subindo ao segundo lugar do campeonato,
somando agora 48 pontos, menos quatro do que o líder FC Porto - que vencera, em jogo antecipado, o
Madeira SAD -, enquanto os minhotos desceram uma posição (3º, 47 pontos).
 
 Na 18ª jornada, o Benfica recebeu e venceu o Águas Santas por 27-20, ocupando o quarto posto,
com 47 pontos. Já os maiatos são sextos classificados, com 34 pontos.
 
 Em Guimarães, o Xico Andebol foi derrotado pelo ISMAI por 23-31. Com este resultado, o ISMAI
continua em 10º, agora com 30 pontos. O Xico não saiu da 12ª e última posição (19 pontos).
 
 O Belenenses foi a Santo Tirso vencer por margem curta, 24-22, e com este triunfo conseguiu subir
um lugar. Agora é sétimo, com 33 pontos. O anfitrião deste jogo é 11º, com 22 pontos.
 
 No dia 31 disputa-se a 19ª jornada. O jogo ABC-Benfica é o jogo grande desta ronda.
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  Corte: 1 de 1ID: 57685406 28-01-2015

O quadro dos quartos de final do Mundial 2015 de andebol, a
decorrer no Qatar, ficou definido, com os apuramentos de
França, Alemanha, Polónia e Dinamarca. Antes, já se tinham apu-
rado a Espanha, campeã mundial em título, Croácia, Eslovénia e
Qatar, que passa a ser a única seleção não europeia ainda na cor-
rida ao título, graças a uma seleção formada por vários jogadores,
de primeiro plano mundial, naturalizados. A França, atual campeã
olímpica e da Europa, ̀ arrasou´ a Argentina, por 33-20, enquanto
que a Alemanha também derrotou por margem expressiva o
Egito, por 23-16. A Dinamarca, vice-campeã mundial e europeia,
derrotou a Islândia, por 30-25, e a Polónia surpreendeu a Suécia,
por 24-20. Para os quartos de final há um jogo grande na agenda,
com a Espanha a defrontar a Dinamarca, numa reedição da última
final. Croácia-Polónia, Alemanha-Qatar e França-Eslovénia são os
outros três jogos.

Contagem final no MundialLU
SA
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Começou no passado fim de semana
a disputa da “2.ª Taça Méguin Service
Center” em minis, onde participaram
cerca de 170 crianças entre os oito e os
11 anos que encheram a manhã de do-
mingo, no Pavilhão do Funchal (andebol
de 5 masculino e feminino) e nos Sale-
sianos 

Nos campeonatos regionais, o desta-
que da jornada vai para o confronto en-
tre o AM Madeira Andebol SAD e o CD
Bartolomeu Perestrelo A em iniciados
masculinos. Foi um jogo extremamente
bem disputado onde a diferença de re-
sultado nunca ultrapassou os três golos.
Duas equipas que já nos habituaram a
grandes jogos e que mais uma vez não
defraudaram as expetativas de quem se
fez deslocar a um Pavilhão do Funchal,
muito bem composto e com um am-
biente ao rubro da parte das duas cla-
ques. Num final épico, a equipa do
CDBP conseguiu empatar (26-26) a um
segundo do final da partida, deixando
tudo como tinha começado.

Nos infantis femininos, realce para as
vitórias do CS Madeira A e B e do CD B.

Perestrelo. Já no mesmo escalão mas
em masculinos, Bartolomeu Perestrelo e
Infante venceram na 1.ª divisão man-
tendo a classificação com que entraram
para esta jornada (1.º e 2.º, respetiva-
mente). Já na 2.ª divisão, é de enaltecer
a estreia do Clube Escola da Levada e
logo com uma vitória ante o AM Ma-
deira Andebol SAD.

Em iniciados femininos, CS Madeira
A e Académico do Funchal conquista-
ram boas vitórias e mantêm-se assim em
igualdade pontual no topo da tabela
classificativa.

Para terminar a jornada da formação,
no escalão de juvenis, o CD Bartolomeu
Perestrelo derrotou facilmente o CS Ma-
deira B e continua desta forma isolado
no 1.º lugar. Já nos masculinos, o mesmo
clube venceu, bem, o CDE Santa Cruz e
também manteve a sua invencibilidade
tal como o Académico do Funchal e o
AM Madeira Andebol SAD.

Na competição sénior nacional, o Ma-
rítimo deslocou-se em jornada dupla ao
continente e foi derrotado pelo Arsenal
Devesa e pelo Porto B mas mantém o
4.º lugar, enquanto o AM Madeira An-
debol SAD recebeu e venceu conforta-
velmente o Ginásio de Santo Tirso ultra-
passando o Águas Santas e fixando-se
no 5.º lugar do Andebol.

SAD e “Bartolomeu”
empataram em iniciados

D
R

O “jogo grande” em iniciados masculinos terminou com uma igualdade (26-26).

MAIS UM FIM DE SEMANA EM
GRANDE DO ANDEBOL MADEI-
RENSE COM A DISPUTA DE 15
JOGOS DOS CAMPEONATOS REGIO-
NAIS (PROVA QUE APURA O RE-
PRESENTANTE DA AAM NOS
CAMPEONATOS NACIONAIS) E O
INÍCIO DA “2.ª TAÇA MÉGUIN SER-
VICE CENTER” EM MINIS.
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A22Modalidades - Andebol - Mundial de andebol: Espanha bate Dinamarca com golo a
dois segundos do fim | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=96aaedf5

 
A Espanha qualificou-se para as meias-finais do Mundial de andebol, batendo a Dinamarca por 25-24,
em jogo disputado em Lusail, no Qatar, com o golo decisivo a ser marcado a dois segundos do final.
Qatar é a primeira seleção asiática nas meias-finais Quando o jogo o jogo entre o campeão e o vice-
campeão do Mundo parecia destinado ao prolongamento, Joan Canellas rematou de meia distância,
abrindo caminho para as meias-finais, onde a Espanha vai encontrar a França que, entretanto, bateu a
Eslovénia com facilidade (32-23). Não se repetiu o  massacre  de 2013, quando a Espanha ganhou por
35-19, e o jogo foi equilibrado do princípio ao fim, sem que se registassem diferenças superiores a
dois golos. Depois de 11-11 ao intervalo, o jogo foi mais animado na segunda parte, com a Espanha
em ligeira vantagem até aos 54 minutos, quando os dinamarqueses passaram para a frente (23-22) e
mostraram que queriam mesmo vingar a derrota de há dois anos. A pouco mais de dez segundos para
acabar, e com 24-24 no marcador, a Espanha pediu a paragem do jogo e, no regresso, ensaiou a sua
última jogada para evitar o prolongamento, conseguindo o golo que valeu o apuramento. Valero
Rivera, com 10 golos, também foi determinante no ataque espanhol. O dinamarquês Anders Eggert
apontou seis. O caminho para a revalidação do título por parte dos espanhóis não será fácil, já que
agora terão pela frente a França, uma das potências dos últimos anos. Em Doha, a Eslovénia ainda
inaugurou o marcador, mas depois os Bleus marcaram sete golos de seguida, entre o minuto 2 e o 14.
Ao intervalo, já havia 18-10, fechando o marcador com 32-23, depois de uma segunda parte sem
pressão para os gauleses.
 
 há 4 minutos
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O Qatar, anfitrião do Campeonato do Mundo de andebol, ultrapassou todas as expetativas ao tornar-
se na primeira seleção asiática a alcançar as meias-finais da competição com uma surpreendente
vitória sobre a Alemanha (26-24), em jogo disputado em Lusail. A forte aposta dos anfitriões no
Mundial 2015 está a dar frutos e o Qatar vai agora defrontar a Polónia, que bateu a Croácia (24-22),
para tentar aceder à final de domingo em Doha. Com uma equipa composta por jogadores
naturalizados, que inclui jogadores oriundos da França, Espanha, Montenegro, Bósnia-Herzegovina,
Cuba, Egito e Tunísia, o Qatar foi fortemente apoiado pelos cerca de 15 mil espectadores que lotavam
a Lusail Sports Arena. A federação do Qatar não se poupou a esforços e contratou mesmo o espanhol
Valerio Rivera, que levou a Espanha ao título mundial em 2013, para gerir um projeto milionário,
destinado ao sucesso imediato. Em Lusail, o Qatar chegou ao intervalo a ganhar por 18-14 e depois
geriu bem o avanço na segunda parte, nunca permitindo aos germânicos a recuperação no marcador.
Rafael Capote, de origem cubana, foi o melhor marcador do jogo, com oito golos, seguido por Zarko
Markovic, ex-internacional montenegrino, que marcou seis golos. Esta é apenas a terceira vez que
uma seleção não europeia chega às meias-finais de um mundial, depois dos brilharetes de Egito e
Tunísia, nos campeonatos que organizaram. Em 2001, a Jugoslávia bateu o Egito por 27-17, no jogo
para o terceiro lugar, e, em 2005, a França superou a Tunísia, por 26-25, também no jogo de
atribuição da medalha de bronze. A outra meia-final fica definida ainda esta quarta-feira depois dos
jogos Eslovénia-França e Espanha-Dinamarca.
 
 há 11 minutos
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A24Notícias ao Minuto - Espanha apura-se para as `meias´ do Mundial a dois segundos
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A Espanha, com um golo a dois segundos do fim, apurou-se hoje para as meias-finais do Mundial de
andebol, batendo a Dinamarca por 25-24, em jogo disputado em Lusail, no Qatar. Joan Canellas
rematou de meia distância, quando o jogo parecia destinado ao prolongamento, colocando o atual
campeão mundial nas meias-finais, nas quais vai defrontar a França, muito fácil vencedora da
Eslovénia por 32-23. PUB Nos outros jogos dos quartos de final, também hoje disputados, a seleção
anfitriã bateu a Alemanha, para se tornar na primeira formação asiática nas `meias', e a Polónia
superou a Croácia, por 24-22. O jogo entre espanhóis e dinamarqueses era, decididamente, destaque
no cartaz de hoje, já que opunha o campeão mundial de há dois anos ao vice-campeão do mundo e da
Europa. Não se repetiu o `massacre' de 2013, quando a Espanha ganhou por 35-19, e o jogo foi
equilibrado do princípio ao fim, sem que se registassem diferenças superiores a dois golos. Depois de
11-11 ao intervalo, o jogo foi mais `vivo' na segunda parte, com a Espanha em ligeira vantagem até
aos 54 minutos, quando os dinamarqueses passaram para a frente (23-22) e mostraram que queriam
mesmo vingar a derrota de há dois anos. A pouco mais de dez segundos para acabar, e com 24-24 no
marcador, a Espanha pediu a paragem do jogo e, no regresso, ensaiou a sua última jogada para evitar
o prolongamento, conseguindo o golo que valeu o apuramento. Valero Rivera, com 10 golos, também
foi determinante no ataque espanhol. O dinamrquês Anders Eggert apontou seis. O caminho para a
revalidação do título por parte dos espanhóis não será fácil, já que agora terão pela frente a França,
uma das potências dos últimos anos. Em Doha, a Eslovénia ainda inaugurou o marcador, após o que
tudo se resolveu, com sete golos de seguida para os franceses, entre o minuto dois e o 14. Ao
intervalo, já havia 18-10, fechando o marcador com 32-23, depois de uma segunda parte sem pressão
para os gauleses. Esta tarde, em Lusail, o Qatar tornara-se a primeira seleção asiática a apurar-se
para as meias-finais de um Mundial, após derrotar a Alemanha por 26-24. A forte aposta dos anfitriões
nesta prova está a dar frutos em pleno e o Qatar vai agora defrontar a Polónia (vencedora da Croácia,
por 24-22), para tentar aceder à final de domingo. Com uma verdadeira `legião estrangeira', que
inclui jogadores naturalizados de França, Espanha, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Cuba, Egito e
Tunísia, o Qatar foi fortemente apoiado pelos cerca de 15 mil espetadores que lotavam a Lusail Sports
Arena. A federação do Qatar não se poupou a esforços e contratou mesmo o espanhol Valerio Rivera,
que levou a Espanha ao título mundial em 2013, para gerir um projeto milionário, destinado ao
sucesso imediato. O Qatar chegou ao intervalo a ganhar por 18-14 e depois geriu bem o avanço na
segunda parte, nunca permitindo aos germânicos a recuperação no marcador. Rafael Capote, de
origem cubana, foi o melhor marcador do jogo, com oito golos, seguido por Zarko Markovic, ex-
internacional montenegrino, que marcou seis golos. Em Doha, ficou conhecido o adversário da seleção
do Qatar - a Polónia, que se impôs à Croácia por 24-22, com 12-10 ao intervalo. O polaco Mariusz
Jurkiewicz, com seis golos, foi o melhor marcador do jogo. Os croatas Marko Kopljar e Domagoj
Duvnjak, com cinco golos cada, foram os mais concretizadores pela sua equipa.
 
 20:45 - 28 de Janeiro de 2015 | Por
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A25Benfica vence Águas Santas e cola-se ao ABC
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Águias triunfaram em casa por 27-20 O Benfica superiorizou-se esta quarta-feira ao Águas Santas e
levou a melhor por 27-20, em encontro da 18.ª jornada do campeonato nacional. Os encarnados já
venciam ao intervalo por 14-10 e ampliaram a diferença na segunda metade, com Carlos Carneiro,
António Areia e José Costa a faturarem, cada um, cinco vezes na partida. O melhor marcador do
encontro pertenceu, ainda assim, aos visitantes: Pedro Cruz, com oito tentos. Na, as águias somam
agora 47 pontos e apanharam o ABC no terceiro lugar. Já o Águas Santas é sexto, com 34.
 
 , 28 janeiro de 201522:56
 
 

Página 25



A26Sporting bate ABC e sobe ao segundo lugar
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leões com triunfo caseiro por 31-29 O Sporting recebeu e venceu esta quarta-feira a formação do ABC
por 31-29, em encontro referente à 18.ª jornada do campeonato nacional. De nada serviu assim aos
visitantes terem o melhor marcador do encontro, Nuno Grilo, com 9 golos, contra os 7 de Pedro
Portela. De realçar que o Sporting já vencia ao intervalo por 16-13. Os leões somam agora 48 pontos
e sobem assim ao segundo lugar da, ultrapassando precisamente o ABC, que tem 47.
 
 , 28 janeiro de 201522:38
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A27Mundial´2015: Qatar surpreende Alemanha e ruma às "meias"
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ESPANHA TAMBÉM AVANÇA COM VITÓRIA SOFRIDA A Espanha, com um golo a dois segundos do fim,
apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais do Mundial de andebol, batendo a Dinamarca por 25-
24, em jogo disputado em Lusail, no Qatar. Joan Canellas rematou de meia distância, quando o jogo
parecia destinado ao prolongamento, colocando o atual campeão mundial nas meias-finais, nas quais
vai defrontar a França, muito fácil vencedora da Eslovénia por 32-23. Nos outros jogos dos quartos de
final, também esta quarta-feira disputados, a seleção anfitriã bateu a Alemanha, para se tornar na
primeira formação asiática nas "meias", e a Polónia superou a Croácia, por 24-22. O jogo entre
espanhóis e dinamarqueses era, decididamente, destaque no cartaz, já que opunha o campeão
mundial de há dois anos ao vice-campeão do mundo e da Europa. Não se repetiu o "massacre" de
2013, quando a Espanha ganhou por 35-19, e o jogo foi equilibrado do princípio ao fim, sem que se
registassem diferenças superiores a dois golos. Depois de 11-11 ao intervalo, o jogo foi mais "vivo" na
segunda parte, com a Espanha em ligeira vantagem até aos 54 minutos, quando os dinamarqueses
passaram para a frente (23-22) e mostraram que queriam mesmo vingar a derrota de há dois anos. A
pouco mais de dez segundos para acabar, e com 24-24 no marcador, a Espanha pediu a paragem do
jogo e, no regresso, ensaiou a sua última jogada para evitar o prolongamento, conseguindo o golo que
valeu o apuramento. Valero Rivera, com 10 golos, também foi determinante no ataque espanhol. O
dinamrquês Anders Eggert apontou seis. O caminho para a revalidação do título por parte dos
espanhóis não será fácil, já que agora terão pela frente a França, uma das potências dos últimos anos.
Em Doha, a Eslovénia ainda inaugurou o marcador, após o que tudo se resolveu, com sete golos de
seguida para os franceses, entre o minuto dois e o 14. Ao intervalo, já havia 18-10, fechando o
marcador com 32-23, depois de uma segunda parte sem pressão para os gauleses. Esta tarde, em
Lusail, o Qatar tornara-se a primeira seleção asiática a apurar-se para as meias-finais de um Mundial,
após derrotar a Alemanha por 26-24. A forte aposta dos anfitriões nesta prova está a dar frutos em
pleno e o Qatar vai agora defrontar a Polónia (vencedora da Croácia, por 24-22), para tentar aceder à
final de domingo. Com uma verdadeira "legião estrangeira", que inclui jogadores naturalizados de
França, Espanha, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Cuba, Egito e Tunísia, o Qatar foi fortemente
apoiado pelos cerca de 15 mil espetadores que lotavam a Lusail Sports Arena. A federação do Qatar
não se poupou a esforços e contratou mesmo o espanhol Valerio Rivera, que levou a Espanha ao título
mundial em 2013, para gerir um projeto milionário, destinado ao sucesso imediato. O Qatar chegou ao
intervalo a ganhar por 18-14 e depois geriu bem o avanço na segunda parte, nunca permitindo aos
germânicos a recuperação no marcador. Rafael Capote, de origem cubana, foi o melhor marcador do
jogo, com oito golos, seguido por Zarko Markovic, ex-internacional montenegrino, que marcou seis
golos. Em Doha, ficou conhecido o adversário da seleção do Qatar - a Polónia, que se impôs à Croácia
por 24-22, com 12-10 ao intervalo. O polaco Mariusz Jurkiewicz, com seis golos, foi o melhor
marcador do jogo. Os croatas Marko Kopljar e Domagoj Duvnjak, com cinco golos cada, foram os mais
concretizadores pela sua equipa.
 
 , 28 janeiro de 201521:01
 
LUSA REUTERS
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28-01-2015 23:12
 
 Leões batem minhotos. Benfica vence o Àguas Santas. Confira os resultados da 18ª jornada do
campeonato.
 
 O Sporting recebeu e bateu o ABC, por 31-29, esta quarta-feira, em jogo da 18ª jornada do Nacional
de andebol, ultrapassando os bracarenses no segundo lugar da tabela.
 
 Já o Benfica venceu o Águas Santas, no Pavilhão da Luz (27-20), ficando agora igualado com o ABC
na classificação.
 
 O FC Porto, que nesta ronda derrotou o Madeira SAD, continua a liderar o campeonato, com 52
pontos. O Sporting é segundo, com 48, enquanto ABC e Benfica partilham a terceira posição, ambos
com 47.
 
 Andebol
 
 Nacional
 
 Resultados da 18ª Jornada
 
 Passos Manuel - Sp. Horta, 27-28
 
 FC Porto - Madeira SAD, 27-19
 
 Benfica - Águas Santas, 27-20
 
 Sporting - ABC, 31-29
 
 Ginásio Santo Tirso - Belenenses, 22-24
 
 Xico Andebol - Ismai, 23-31
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Pedro Portela marcou sete golos na partida
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting venceu, esta quarta-feira, o ABC por 31-29, no desafio referente à 18.ª jornada do
campeonato português de andebol.
 
 Ao intervalo, o Sporting já vencia por 16-13.
 
 Terminada esta ronda, a formação lisboeta sobe ao segundo lugar, agora com 48 pontos,
ultrapassando precisamente o ABC, que tem 47.
 
 28-01-2015 23:33Leões venceram o ABC.
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Pedro Portela festeja um golo pelo Sporting Clube de Portugal
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting recebe esta quarta-feira o ABC em jogo a contar para a 18ª jornada do Campeonato de
Andebol 1. Pedro Portela fez a antevisão do jogo com a equipa bracarense, e perspectivou muitas
dificuldades para a equipa leonina.
 
 Em declarações ao site oficial do Sporting, Pedro Portela considerou o ABC um adversário muito
complicado que ataca muito bem as equipas contrárias, o que irá obrigar a equipa leonina a uma
atenção especial na defesa.
 
 "É uma equipa que luta pelo título, muito bem organizada e que joga muito rápido. Vai ser um jogo
muito difícil. Temos de defender bem para alcançarmos a vitória", começou por dizer Pedro Portelo.
 
 "Vai ser um jogo com muita pressão, porque o ABC vem para ganhar. Se não entrarmos
concentrados, vão criar-nos muitas dificuldades", acrescentou Portela sobre o ABC, equipa que vai a
Odivelas com um ponto de vantagem sobre os leões no campeonato.
 
 "A vitória na Maia foi muito importante para a equipa, é a prova do que somos capazes de fazer.
Neste encontro, temos a vantagem jogar na nossa casa com o apoio dos nossos adeptos. Por isso,
temos de dar o nosso melhor", sentenciou o atleta leonino sobre a importância da equipa jogar em
casa moralizada com o triunfo sobre o Águas Santas.
 
 28-01-2015 17:18Leões recebem o ABC de Braga no Pavilhão Multiusos de Odivelas.
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A31Espanha apura-se para as meias finais do Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=663b9b4d

 
Jorge Maqueda e Cristian Ugalde festejam a vitória espanhola
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A Espanha, com um golo a dois segundos do fim, apurou-se hoje para as meias-finais do Mundial de
andebol, batendo a Dinamarca por 25-24, em jogo disputado em Lusail, no Qatar.
 
 Joan Canellas rematou de meia distância, quando o jogo parecia destinado ao prolongamento,
colocando o atual campeão mundial nas meias-finais, nas quais vai defrontar a França, muito fácil
vencedora da Eslovénia por 32-23.
 
 Nos outros jogos dos quartos de final, também hoje disputados, a seleção anfitriã bateu a Alemanha,
para se tornar na primeira formação asiática nas `meias', e a Polónia superou a Croácia, por 24-22.
 
 O jogo entre espanhóis e dinamarqueses era, decididamente, destaque no cartaz de hoje, já que
opunha o campeão mundial de há dois anos ao vice-campeão do mundo e da Europa.
 
 Não se repetiu o `massacre' de 2013, quando a Espanha ganhou por 35-19, e o jogo foi equilibrado
do princípio ao fim, sem que se registassem diferenças superiores a dois golos.
 
 Depois de 11-11 ao intervalo, o jogo foi mais `vivo' na segunda parte, com a Espanha em ligeira
vantagem até aos 54 minutos, quando os dinamarqueses passaram para a frente (23-22) e
mostraram que queriam mesmo vingar a derrota de há dois anos.
 
 A pouco mais de dez segundos para acabar, e com 24-24 no marcador, a Espanha pediu a paragem
do jogo e, no regresso, ensaiou a sua última jogada para evitar o prolongamento, conseguindo o golo
que valeu o apuramento.
 
 Valero Rivera, com 10 golos, também foi determinante no ataque espanhol. O dinamrquês Anders
Eggert apontou seis.
 
 O caminho para a revalidação do título por parte dos espanhóis não será fácil, já que agora terão pela
frente a França, uma das potências dos últimos anos.
 
 Em Doha, a Eslovénia ainda inaugurou o marcador, após o que tudo se resolveu, com sete golos de
seguida para os franceses, entre o minuto dois e o 14. Ao intervalo, já havia 18-10, fechando o
marcador com 32-23, depois de uma segunda parte sem pressão para os gauleses.
 
 Esta tarde, em Lusail, o Qatar tornara-se a primeira seleção asiática a apurar-se para as meias-finais
de um Mundial, após derrotar a Alemanha por 26-24. A forte aposta dos anfitriões nesta prova está a
dar frutos em pleno e o Qatar vai agora defrontar a Polónia (vencedora da Croácia, por 24-22), para
tentar aceder à final de domingo.
 
 Com uma verdadeira `legião estrangeira', que inclui jogadores naturalizados de França, Espanha,
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Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Cuba, Egito e Tunísia, o Qatar foi fortemente apoiado pelos cerca de
15 mil espetadores que lotavam a Lusail Sports Arena.
 
 A federação do Qatar não se poupou a esforços e contratou mesmo o espanhol Valerio Rivera, que
levou a Espanha ao título mundial em 2013, para gerir um projeto milionário, destinado ao sucesso
imediato.
 
 O Qatar chegou ao intervalo a ganhar por 18-14 e depois geriu bem o avanço na segunda parte,
nunca permitindo aos germânicos a recuperação no marcador. Rafael Capote, de origem cubana, foi o
melhor marcador do jogo, com oito golos, seguido por Zarko Markovic, ex-internacional montenegrino,
que marcou seis golos.
 
 Em Doha, ficou conhecido o adversário da seleção do Qatar - a Polónia, que se impôs à Croácia por
24-22, com 12-10 ao intervalo.
 
 O polaco Mariusz Jurkiewicz, com seis golos, foi o melhor marcador do jogo. Os croatas Marko Kopljar
e Domagoj Duvnjak, com cinco golos cada, foram os mais concretizadores pela sua equipa.
 
 28-01-2015 20:32O apuramento foi conseguido a dois segundos do fim.
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A33Qatar é primeira seleção asiática a chegar às meias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-01-2015
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Online
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Jogadores do Qatar celebram o triunfo sobre a Alemanha
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Qatar tornou-se hoje a primeira seleção asiática a apurar-se para as meias-finais de um Mundial de
andebol, após derrotar a Alemanha por 26-24, em jogo disputado em Lusail, no Qatar.
 
 A forte aposta dos anfitriões no Mundial 2015 de andebol está a dar frutos em pleno e o Qatar vai
agora defrontar a Polónia (vencedora da Croácia, por 24-22), para tentar aceder à final de domingo
em Doha.
 
 Com uma verdadeira `legião estrangeira', que inclui jogadores naturalizados de França, Espanha,
Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Cuba, Egito e Tunísia, o Qatar foi fortemente apoiado pelos cerca de
15 mil espetadores que lotavam a Lusail Sports Arena.
 
 A federação do Qatar não se poupou a esforços e contratou mesmo o espanhol Valerio Rivera, que
levou a Espanha ao título mundial em 2013, para gerir um projeto milionário, destinado ao sucesso
imediato.
 
 Em Lusail, o Qatar chegou ao intervalo a ganhar por 18-14 e depois geriu bem o avanço na segunda
parte, nunca permitindo aos germânicos a recuperação no marcador.
 
 Rafael Capote, de origem cubana, foi o melhor marcador do jogo, com oito golos, seguido por Zarko
Markovic, ex-internacional montenegrino, que marcou seis golos.
 
 Esta é apenas a terceira vez que uma seleção não europeia chega às meias-finais de um mundial,
depois dos brilharetes de Egito e Tunísia, nos campeonatos que organizaram.
 
 Em 2001, a Jugoslávia bateu o Egito por 27-17, no jogo para o terceiro lugar, e, em 2005, a França
superou a Tunísia, por 26-25, também no jogo de atribuição da medalha de bronze.
 
 Em Doha, ficou conhecido o adversário da seleção qatari - a Polónia, que se impôs à Croácia por 24-
22, com 12-10 ao intervalo.
 
 O polaco Mariusz Jurkiewicz, com seis golos, foi o melhor marcador do jogo. Os croatas Marko Kopljar
e Domagoj Duvnjak, com cinco golos cada, foram os mais concretizadores pela sua equipa.
 
 As outras duas meias-finais jogam-se ainda hoje: Eslovénia-França e Espanha-Dinamarca, que oporá
o atual campeão ao vice-campeão.
 
 28-01-2015 18:21Seleção anfitriã derrotou a Alemanha por 26-24.
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A34Espanha apura-se para as `meias´ do Mundial de andebol a dois segundos do fim
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-01-2015
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Sapo Online - Sapo Notícias da
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ae539899

 
28 de Janeiro de 2015, às 20:40
 
 A Espanha, com um golo a dois segundos do fim, apurou-se hoje para as meias-finais do Mundial de
andebol, batendo a Dinamarca por 25-24, em jogo disputado em Lusail, no Qatar.
 
 Joan Canellas rematou de meia distância, quando o jogo parecia destinado ao prolongamento,
colocando o atual campeão mundial nas meias-finais, nas quais vai defrontar a França, muito fácil
vencedora da Eslovénia por 32-23.
 
 Nos outros jogos dos quartos de final, também hoje disputados, a seleção anfitriã bateu a Alemanha,
para se tornar na primeira formação asiática nas `meias', e a Polónia superou a Croácia, por 24-22.
 
 O jogo entre espanhóis e dinamarqueses era, decididamente, destaque no cartaz de hoje, já que
opunha o campeão mundial de há dois anos ao vice-campeão do mundo e da Europa.
 
 Não se repetiu o `massacre' de 2013, quando a Espanha ganhou por 35-19, e o jogo foi equilibrado
do princípio ao fim, sem que se registassem diferenças superiores a dois golos.
 
 Depois de 11-11 ao intervalo, o jogo foi mais `vivo' na segunda parte, com a Espanha em ligeira
vantagem até aos 54 minutos, quando os dinamarqueses passaram para a frente (23-22) e
mostraram que queriam mesmo vingar a derrota de há dois anos.
 
 A pouco mais de dez segundos para acabar, e com 24-24 no marcador, a Espanha pediu a paragem
do jogo e, no regresso, ensaiou a sua última jogada para evitar o prolongamento, conseguindo o golo
que valeu o apuramento.
 
 Valero Rivera, com 10 golos, também foi determinante no ataque espanhol. O dinamrquês Anders
Eggert apontou seis.
 
 O caminho para a revalidação do título por parte dos espanhóis não será fácil, já que agora terão pela
frente a França, uma das potências dos últimos anos.
 
 Em Doha, a Eslovénia ainda inaugurou o marcador, após o que tudo se resolveu, com sete golos de
seguida para os franceses, entre o minuto dois e o 14. Ao intervalo, já havia 18-10, fechando o
marcador com 32-23, depois de uma segunda parte sem pressão para os gauleses.
 
 Esta tarde, em Lusail, o Qatar tornara-se a primeira seleção asiática a apurar-se para as meias-finais
de um Mundial, após derrotar a Alemanha por 26-24. A forte aposta dos anfitriões nesta prova está a
dar frutos em pleno e o Qatar vai agora defrontar a Polónia (vencedora da Croácia, por 24-22), para
tentar aceder à final de domingo.
 
 Com uma verdadeira `legião estrangeira', que inclui jogadores naturalizados de França, Espanha,
Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Cuba, Egito e Tunísia, o Qatar foi fortemente apoiado pelos cerca de
15 mil espetadores que lotavam a Lusail Sports Arena.
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 A federação do Qatar não se poupou a esforços e contratou mesmo o espanhol Valerio Rivera, que
levou a Espanha ao título mundial em 2013, para gerir um projeto milionário, destinado ao sucesso
imediato.
 
 O Qatar chegou ao intervalo a ganhar por 18-14 e depois geriu bem o avanço na segunda parte,
nunca permitindo aos germânicos a recuperação no marcador. Rafael Capote, de origem cubana, foi o
melhor marcador do jogo, com oito golos, seguido por Zarko Markovic, ex-internacional montenegrino,
que marcou seis golos.
 
 Em Doha, ficou conhecido o adversário da seleção do Qatar - a Polónia, que se impôs à Croácia por
24-22, com 12-10 ao intervalo.
 
 O polaco Mariusz Jurkiewicz, com seis golos, foi o melhor marcador do jogo. Os croatas Marko Kopljar
e Domagoj Duvnjak, com cinco golos cada, foram os mais concretizadores pela sua equipa.
 
 FB // VR
 
 Lusa/fim
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A36Sporting bate ABC e sobe ao segundo lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-01-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=68891cdc

 
22:58 . Record Por Record O Sporting recebeu e venceu esta quarta-feira a formação do ABC por 31-
29, em encontro referente à 18.ª jornada do campeonato nacional.De nada serviu assim aos visitantes
terem o melhor marcador do encontro, Nuno Grilo, com 9 golos, contra os 7 de Pedro Portela. De
realçar que o Sporting já vencia ao intervalo por 16-13.Os leões somam agora 48 pontos e sobem
assim ao segundo lugar da classificação, ultrapassando precisamente o ABC, que tem 47.
 
 22:58 . Record
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A37Benfica vence Águas Santas e cola-se ao ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-01-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=13b4612a

 
23:17 . Record Por Record O Benfica superiorizou-se esta quarta-feira ao Águas Santas e levou a
melhor por 27-20, em encontro da 18.ª jornada do campeonato nacional.Os encarnados já venciam ao
intervalo por 14-10 e ampliaram a diferença na segunda metade, com Carlos Carneiro, António Areia e
José Costa a faturarem, cada um, cinco vezes na partida. O melhor marcador do encontro pertenceu,
ainda assim, aos visitantes: Pedro Cruz, com oito tentos.Na classificação, as águias somam agora 47
pontos e apanharam o ABC no terceiro lugar. Já o Águas Santas é sexto, com 34.
 
 23:17 . Record
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A38Mundial´2015: Qatar surpreende Alemanha e ruma às "meias"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-01-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=acee974e

 
21:23 . Record Por LUSA - Record A Espanha, com um golo a dois segundos do fim, apurou-se esta
quarta-feira para as meias-finais do Mundial de andebol, batendo a Dinamarca por 25-24, em jogo
disputado em Lusail, no Qatar.Joan Canellas rematou de meia distância, quando o jogo parecia
destinado ao prolongamento, colocando o atual campeão mundial nas meias-finais, nas quais vai
defrontar a França, muito fácil vencedora da Eslovénia por 32-23.Nos outros jogos dos quartos de
final, também esta quarta-feira disputados, a seleção anfitriã bateu a Alemanha, para se tornar na
primeira formação asiática nas "meias", e a Polónia superou a Croácia, por 24-22.O jogo entre
espanhóis e dinamarqueses era, decididamente, destaque no cartaz, já que opunha o campeão
mundial de há dois anos ao vice-campeão do mundo e da Europa. Não se repetiu o "massacre" de
2013, quando a Espanha ganhou por 35-19, e o jogo foi equilibrado do princípio ao fim, sem que se
registassem diferenças superiores a dois golos.Depois de 11-11 ao intervalo, o jogo foi mais "vivo" na
segunda parte, com a Espanha em ligeira vantagem até aos 54 minutos, quando os dinamarqueses
passaram para a frente (23-22) e mostraram que queriam mesmo vingar a derrota de há dois anos. A
pouco mais de dez segundos para acabar, e com 24-24 no marcador, a Espanha pediu a paragem do
jogo e, no regresso, ensaiou a sua última jogada para evitar o prolongamento, conseguindo o golo que
valeu o apuramento. Valero Rivera, com 10 golos, também foi determinante no ataque espanhol. O
dinamrquês Anders Eggert apontou seis.O caminho para a revalidação do título por parte dos
espanhóis não será fácil, já que agora terão pela frente a França, uma das potências dos últimos
anos.Em Doha, a Eslovénia ainda inaugurou o marcador, após o que tudo se resolveu, com sete golos
de seguida para os franceses, entre o minuto dois e o 14. Ao intervalo, já havia 18-10, fechando o
marcador com 32-23, depois de uma segunda parte sem pressão para os gauleses.Esta tarde, em
Lusail, o Qatar tornara-se a primeira seleção asiática a apurar-se para as meias-finais de um Mundial,
após derrotar a Alemanha por 26-24. A forte aposta dos anfitriões nesta prova está a dar frutos em
pleno e o Qatar vai agora defrontar a Polónia (vencedora da Croácia, por 24-22), para tentar aceder à
final de domingo. Com uma verdadeira "legião estrangeira", que inclui jogadores naturalizados de
França, Espanha, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Cuba, Egito e Tunísia, o Qatar foi fortemente
apoiado pelos cerca de 15 mil espetadores que lotavam a Lusail Sports Arena. A federação do Qatar
não se poupou a esforços e contratou mesmo o espanhol Valerio Rivera, que levou a Espanha ao título
mundial em 2013, para gerir um projeto milionário, destinado ao sucesso imediato. O Qatar chegou ao
intervalo a ganhar por 18-14 e depois geriu bem o avanço na segunda parte, nunca permitindo aos
germânicos a recuperação no marcador. Rafael Capote, de origem cubana, foi o melhor marcador do
jogo, com oito golos, seguido por Zarko Markovic, ex-internacional montenegrino, que marcou seis
golos.Em Doha, ficou conhecido o adversário da seleção do Qatar - a Polónia, que se impôs à Croácia
por 24-22, com 12-10 ao intervalo. O polaco Mariusz Jurkiewicz, com seis golos, foi o melhor
marcador do jogo. Os croatas Marko Kopljar e Domagoj Duvnjak, com cinco golos cada, foram os mais
concretizadores pela sua equipa.
 
 21:23 . Record
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Nas palavras do presidente do clube co-
memorar 12 anos “significa crescimento e 
um percurso que, apesar de recente, já co-
meça a ter alguma dimensão”. José Pereira 
lembrou que atualmente o clube conta com 
mais de 100 atletas, a competir em 5 es-
calões. Para o presidente, o concelho está 
a assistir ao “ressurgimento do andebol”. 
“Há muitas pessoas que anteriormente es-
tiveram ligadas ao andebol do Clube Des-
portivo e que agora estão a voltar, portanto 
penso que é uma nova vaga”. Atualmente 
o clube conta com os escalões de Minis, 
Infantis, Iniciados, Juvenis e Juniores e es-
pera no prazo de dois anos constituir uma 
equipa sénior, com os atletas que estão a 
formar. “Nós neste momento estamos com 
o primeiro ano da equipa de juniores, que 
é maioritariamente constituída por atletas 
juvenis, portanto penso que a equipa de 
seniores irá acontecer num espaço tempo-
ral de dois anos”.

Na década de 80, o andebol era uma 
secção do Clube Desportivo da Póvoa, 
com destaque para a conquista de títu-
los e o reconhecimento nacional. Agora, o 
objetivo é tentar voltar a alcançar títulos 
semelhantes e recuperar esses resultados. 
José Pereira adianta: “Em termos de Infan-
tis temos tido bons resultados, fomos vice 
campeões, fomos 5º lugar a nível nacional; 
a equipa de Juvenis já disputou o nacional; 
as equipas de Juniores e Juvenis estão a 
ter um excelente desempenho; a equipa de 
Minis ganhou o Maia Cup. Portanto se con-
siderarmos a formação, que tem tido bons 
resultados, penso que é de facto uma espe-
rança a nível dos seniores. É uma questão 
de agora esperar que estes jovens cheguem 
à equipa de sénior e com a experiência que 
estão a ter, teremos uma excelente equipa”.

A tarde do passado sábado contou, ainda, 

com um jogo de antigos praticantes da 
modalidade, que juntou cerca de 40 ex-atle-
tas, um número que surpreendeu a orga-
nização. “Apareceram mais do que aque-
les que estávamos a contar, o que nos faz 
satisfez, e que toda a gente gostou da expe-
riência, a repetir ao longo do ano”, confes-
sou o presidente do clube.

“São mais que merecedores 
do nosso apoio”

Quanto ao futuro em termos de instala-
ções e apoios, o presidente explicou que o 
apoio do município na cedência das insta-
lações do pavilhão municipal para os trei-
nos e jogos “é imprescindível”, mas garante 
que com os apoios dos patrocinadores e 
apelando à angariação de sócios, será pos-

sível crescer. “Se continuarmos com esta 
dinâmica penso que vamos crescer”. 

Da parte da autarquia, Luís Diamantino, 
vice-presidente, revelou que a Câmara irá 
apoiar mais este clube. “Com o apoio dos 
pais, treinadores e patrocinadores, penso 
que o andebol na Póvoa está assegurado”. 
No entanto, o vice-presidente considera que 
é tempo da Câmara e do clube se reuni-
rem para colaborar. “Nós fazemos parte da 
solução”, desafiando os responsáveis pelo 
clube a “apresentarem uma proposta para 
o desenvolvimento sustentável do ande-
bol na Póvoa de Varzim e a Câmara com 
certeza vai apoiar com muito mais do que 
está a apoiar agora. Há pessoas que apa-
recem, que formam clubes e instituições 
e vêm logo bater à porta da Câmara. Isso 
não aconteceu convosco, vocês mostraram 
durante 12 anos que conseguiram fazer 

um trabalho sustentado, portanto são mais 
que merecedores do nosso apoio”. VT/VR

Resultados 
do fim de semana

Minis 
Póvoa 25 Gondomar 7 

Infantis
Póvoa 36 Boavista 27

Juvenis 
Póvoa 39 Santana 24 

Juniores
Póvoa 25 Penafiel 25

Póvoa Andebol Clube festeja 
12 anos e projeta equipa 
sénior daqui a dois anos 
Foi com uma tarde de atividades e um jantar que juntou atletas, familiares e patrocinadores, que o Póvoa Andebol Clube comemorou 
o seu 12º aniversário. Atualmente com mais de cem atletas, o clube espera num futuro próximo constituir uma equipa sénior de com-
petição e continuar a afirmar-se no panorama da formação

Antigos atletas de andebol com direção atual

Atletas festejam aniversário Clube comemora 12 anos
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DESPORTO
Póvoa Andebol Clube 
festeja 12 anos com convívio 
entre antigos e atuais atletas 
PÁGINA 11

N
If

ot
o

Página 44



A45

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: +2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,01 x 12,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57668478 21-01-2015

Página 45


