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Seleção Nacional tenta voltar a um Mundial 14 anos depois da prova organizada em Portugal 

mais desporto 

ANDEBOL 'PLAY-OFF' MUNDIAL FRANÇA-17 

Mundial está a 60 minutos 
Portugal joga esta noite com a Islândia para virar três golos de desvantagem 7L-5 Seleção não vai 

a uma fase final há 10 anos Dragão Caixa pode ser trunfo no sucesso do 'play-off' 

PEDRO TRINDADE/ASF 
ror 

EDITE DIAS 

p
OUCAS vezes como esta 
noite Portugal terá estado 
tão perto de regressar aos 
grandes palcos mundiais. 
A partir das 21 horas, no 

Dragão Caixa, a Seleção Nacional 
enfrenta a Islândia e quatro golos -
ou até três, se a Islândia não marcar 
mais de 23 - separam a equipa de 
Rolando Freitas do Mundial de Fran-
ça de 2017. Os portugueses perderam 
em Reiquiavique por 26-23 na pri-
meira mão cio play - off, mas mantém 
intactas as ambições de regressar a 
uma fase final, 10 anos depois do 
Europeu da Suíça e 13 após o Mun-
dial de Portugal. 

As palavras cio capitão, Tiago 
Rocha, nas redes sociais, dedica-
das aos adeptos, são claras quan-
to à importância dos 60 minutos 
que se seguem: «Amanhã [hoje] 
poderá ser um dos jogos mais im-
portantes da minha carreira, da-
remos tudo para estar presentes 
em janeiro em França. Contamos 
com o vosso apoio e entusiasmo 
para derrotar a Islândia.» Mas o 
pivô do Wisla Plock não é o único 
ciente do trunfo que pode ser um 
pavilhão cheio. O central do FC 
Porto, Rui Silva, a jogar em casa, 
faz um apelo no mesmo sentido. 
«Amanhã [Hoje] é o dia! Queremos 
voltar às grandes competições!» 

Um desejo que é seguramente 
partilhado por muitos e naturalmen-
te também pelo técnico Rolando 

CALENDÁRIO 
4 Hoje 4 2' mão do 'play-off 

PORTUGAL-Islândia 
Dragão Caixa, no Porto 

Freitas: «Estamos preparados para o 
jogo e acreditamos que é possível al-
cançar o nosso objetivo. Esperemos 
que seja um bom espetáculo e, cla-
ro, esperamos que seja Portugal a 
ganhar e a fazer a festa», começou 
por dizer o técnico. Com  três dias 
mais de trabalho e pouco descanso, 
devido aos problemas com voos, o 
treinador garante que o grupo está 

`PLAY-OFF' 
ACESSO MUNDIAL 

2."Mik 
Hungria-Sérvia 
Macedonla -Rep. Checa 3-4-27 22-28 
Holanda-Polónla 25-24 21-27 
Noruega-Eslovénia 29-27 18-24 
Bosnia-Suéda 27-27 19-27 
Montenegro-Rússia 19-29 22-29  
Letónia-Bielomíasia 28-26 24-26 
Áustria-Dinamarca 20-23 27-35  

HOJE 23-26 

PORTUGAL EM MUNDIAIS 

ANO LOCAL LUGAR 
1997 Japão 
2001 França 
2003 Portugal 

PORTUGAL EM EUROPEUS 

ANO LOCAL LUGAR 
2000 Croácia 7."  
2002 Suécia 9.'  
2004 Eslovénia 14."  
2006 Suíça 1S: 

preparado e sem receio do confron-
to decisivo com os nórdicos e da sua 
pequena vantagem: «A Islândia via-
jou com os mesmos 16 jogadores, 
sabemos que todos têm bom nível, 
mas nós também e vamos entrar em 
campo igualmente com 16 jogado-
res de excelente nível, preparados 
para lutar pela vitória». E terão um 
País a fazer figas. 

21.00 h 
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ANDEBOL 

Reforços 
oficializados 
O »0 Benfica e FC Porto 

oficializaram a contratação de um 
ponta-esquerda. A Luz chega Fábio 
Vidrago, 27 anos, vindo do ABC onde 
sempre jogou. «O Benfica é um 
clube grande e onde toda a gente 
quer jogar. Ganhar mais títulos é 
sempre o meu objetivo», disse. Ao 
Dragão, ruma o espanhol José Mario 
Carrillo, 25 anos, oriundo da equipa 
espanhola do Ademar Leon. 

Página 2



A3

  Tiragem: 140038

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 44

  Cores: Cor

  Área: 4,98 x 8,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64891437 16-06-2016

AGENDA 

HOJE 
ANDEBOL 
21h00 
Portugal-Islândia, apuramento 
para o Mundial, Porto. 

AMANHA 
FUTSAL, FINAL 
19h00 
Benfica-Sporting, Luz, Lisboa. 

HÓQUEI, P. FERREIRA 
22h00 
J. Pacense-Paço de Rei, sub-20. 
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ANDEBOL 

CARRILLO NO FC PORTO 
O ponta-esquerda espanhol 
José Mario Carrillo assinou 
pelo FC Porto para as próximas 
duas temporadas. O andebolis-
ta de 25 anos tem 1,80 metros 
e jogava nos espanhóis do 
Adernar Leon. 
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Veteranos do S. Bernardo
competiram em Espanha
Presença A equipa do clube da Rosa foi a “outsider” numa prova só com
formações espanholas e que registou elevado nível competitivo 

A equipa de veteranos do S.Ber-
nardo/Knock-Out deslocou-se
a Espanha para participar em
mais um Torneio Internacional
de Andebol, desta vez em Valla-
dolid (região de Castilla y Leon),
cidade com tradição na moda-
lidade. Não foi a participação
desejada a nível de resultados,
pois os aveirenses prepararam-
se bem para uma boa prestação,
mesmo sabendo que neste es-
calão o mais importante é par-
ticipar, conviver e criar laços en-
tre todas as equipas.

O S.Bernardo/Knock-Out
ombreou com mais 15 equipas,
todas elas espanholas e, clara-
mente, a qualidade foi elevada.
Os veteranos portugueses fica-
ram inseridos no Grupo D, com
Navarra, San Carlos e Virgen Eu-
ropa. Era essencial entrar bem
no primeiro jogo, até porque
cada partida era de tempo re-
duzido, tornando a margem de
erro muito curta. No primeiro
encontro, o adversário foi o San
Carlos, equipa ao alcance dos
“homens de rosa ao peito”, só
que a finalização foi desastrosa,
marcando seis golos em 19 re-
mates, contra a boa eficácia dos
espanhóis de San Carlos, que ti-
veram nove remates certeiros.
Depois deste desaire, nada me-
lhor do que um bom período
de descanso antes do jogo se-

guinte, que surtiu algum efeito.
No segundo encontro, o S.Ber-
nardo/Knock-Out defrontou o
Navarra - vinha de uma vitória
sobre o San Carlos - sabendo
que, com uma vitória, entraria
na corrida pelos primeiros lu-
gares da competição. 

Apesar de algum nervo-
sismo, mas com muita garra e
querer, a equipa de Aveiro,
mesmo não jogando muito
bem, alcançou o desejado e
merecido triunfo, por 10-9.

Sem tempo para descanso,
seguiu-se o jogo com a equipa
Virgen Europa (Madrid), na-
quele que terá sido o melhor
encontro dos aveirenses e tal-

vez um dos melhores de todo
o torneio. Bem disputado, com
qualidade e entrega de todos
os intervenientes, as duas for-
mações impuseram alta inten-
sidade na disputa de todos os
lances, numa entrega global
muito interessante. A vitória
acabou por sorrir aos madri-
lenos, por 12-9, mas se caísse
para os portugueses também
seria merecida.

Com esta derrota, o S. Ber-
nardo/Knock-Out iria, auto-
maticamente, ficar do meio da
tabela para baixo na classifica-
ção final, ou seja a partir do
nono lugar. Cruzando com o
Grupo A, os aveirenses defron-

taram o terceiro classificado
desse grupo, a equipa Basca do
Feneume. Nessa partida, no-
tou-se algum desânimo por
parte dos aveirense, que não
evitaram nova derrota, desta
vez por 11-8, terminando a
prova na 11.ª posição, classifi-
cação ainda assim nada des-
prestigiante, pois o torneio teve
imensa qualidade.

A foto mostra a composição
da comitiva do S. Bernardo/
Knock-Out, que se deslocou a
Espanha. Em baixo, da esquer -
da para a direita: Paulo Lito,
Luciana Esteves (dirigente),
Ana Matos (dirigente) e Lean-
dro Teixeira (Estatistica); na se-
gunda linha: Rui Estima, Raul
Lemos e Décio Matos; na ter-
ceira linha: João Teixeira,Nuno
Leite, Fábio Santos, Pedro Cam -
pos e David Balseiro; e na quar -
ta linha: Litos Rodrigues, Antó-
nio Ribeiro, Paulo Brêda e Rui
Oliveira.|

1.º Granada
2.º Ademar Leon
3.º Yo Jugué
4.º San Carlos
5.º Virgen Europa
6.º Mislata
7.º La Salle
8.º Corvera
9.ºs Feneume e Deusto
11.ºs S.Bernardo/Knock-Out e
Zamora
13.ºs Navarra e Lourdes
15.ºs Orense e Castrillón

Classificação

Comitiva do S. Bernardo/Knock-Out que se deslocou a Espanha

D.R.Andebol
Torneio Internacional

Página 5



A6

  Tiragem: 30430

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 4,46 x 18,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64891594 16-06-2016

 

A 

 

 

  

Seleção Nacional - 
Play-oft. de apuramento 
para Mundial 2017: 
Portugal-Islândia, 21h00, 
no Dragão Caixa. 

Volta à Suíça, com 
a participação de Rui 
Costa e Mário Costa 
(Lampre Merida), Tiago 
Machado (Katusha) 
e Bruno Pires (Team 
Roth), a decorrer até dia 
19 - 6.3  etapa: Weese - 
Amden,162, 8 km. 

Campeonato da Europa 
França 2016 - Grupo B: 
Inglaterra-País de Gales, 
14h00 - Grupo C: 
Ucrânia-Irlanda do Norte, 
17h00; Alemanha-Polónia, 
20h00. 

Gerry Weber Open, com 
a participação de João 
Sousa, a decorrer em Halle, 
na Alemanha, até dia 19. 
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ANDEBOL CAMBAS NA RENTE 
PARA NEWOR GUARDA-REDES 
Ricardo Candeias está nomeado para melhor 
guarda-redes na Pro D2, a 1.1divisão francesa. 
Ontem, o internacional português, que irá 
cumprira segunda época pelo Pontault 
C onbault, era lider com 912 votos, mas a 
votação está renhida, pois Vladimir Perisic 
(Massy) soma 810, JefLettens (Saran) tem 
643 e ArnaudTabaran (Billere) 243. Avotação 
é online ("Handnews.fr) e termina dia 20. 
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••• O Benfica apresentou 
ontem Fábio Vidrago, 27 anos, 
como reforço. Chegado do 
ABC, pelo qual conquistou a 
Taça Challenge, o Nacional e a 
Supertaça, o ponta-esquerda 
assinou contrato por dois 
anos. "Estou muito contente. 
Todos sabem que o Benfica é 
um clube grande, onde toda a 
gente quer jogar", disse o ex-
tremo de 1, 80 metros. Natural 
de Braga, Vidrago esteve 16 
anos ao serviço do ABC, que 
vai deixar pela primeira vez. 
"Será uma enorme mudança, 
nunca joguei noutro clube, 
mas tenho a certeza de que vai 
ser muito bom. Quero ganhar 
mais títulos", comentou. 
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amaro 
CONFIRMA 
CARRI110 
Tal como O JOGO adiantou, 
o espanhol José Mario 
Carrillo, ponta-esquerda, 
será jogador do PC Porto 
nas próximas duas épocas 

~IIART&PMIAZIDEB 
O espanhol José Mario Carril-
lo, que O JOGO adiantara em 
março como reforço do FC 
Porto, foi ontem anunciado 
pelo clube azul e branco. O 
ponta-esquerda de 25 anos, 
1,80 metros e 75 kg, chegou a 
custo zero e assinou por duas 
épocas, juntando-se ao croata 
Nikola Spelic (lateral-esquer-
do) na lista de contratações. 
Carrillo chega do Ademar 
León, único clube onde jogou 
e pelo qual foi um dos melho-
res marcadores na última épo-
ca da Liga Asobal, com123 go-
los em 29 jogos, tendo nas 
duas anteriores contabilizado 
179 em ambas. Sendo extre-
mo, é um bom marcador de 
sete metros e, por vezes, tam-
bém atira de meia distância, 
com uma eficácia assinalável: 
81% na última época. Carrilho 
já defrontou o FC Porto, que o 
ano passado eliminou o Ade-
mardaTaça FITE, apesar dos 13 
golos marcados pelo ponta. 
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ceita: "Há que sair bem para o 
contra-ataque; é uma das nos-
sas melhores armas." Para os 
60 minutos desta noite, o la-
teral que fez uma grande épo-
ca na Bundesliga lembra outro 
ponto positivo: "Pela primeira 
vez temos vantagem em fazer 
o segundo jogo em casa.Ainda 
por cima, há um conhecimen-
to acrescido por termos já jo-
gado contra eles. É uma vanta-
gem nossa." A restante é o pa-
vilhão. "Esta casa é 
importante, pois os adeptos 
têm conhecimento do que é 
andebol. Já viveram aqui gran- 

des momentos e todos nos vão 
ajudar. Estou muito feliz por 
voltar a jogar no Dragão." 

Umaseleçãoportuguesa com 
uma mão-cheia de emigrantes 
é outra mais-valia, reconhece 
quem dá boa conta de si na liga 
mais forte do andebol mun-
dial: "Já me perguntaram se os 
portugueses têm qualidade 
para jogar noutros países e res-
pondo que qualquer um da Se-
leção tem capacidade para os 
grandes campeonatos. Ganha-
se muita experiência lá fora. 
Ter jogadores que estão no es-
trangeiro é importante." 

I 

Ter o 
conheci-
mento de 
ter já jogado 
contra eles 
é uma 
vantagem 
para nós,.  

"Os adeptos 
já viveram 
grandes 
momentos 
de andebol 
no Dragão 
Caixa e vão-
nos ajudar 
imenso. 
Estou muito 
feliz por 
voltar a 
jogar aqui" 

João Ferraz 
Internacional 
português 

Oito países já se apuraram ontem 
Os oito jogos da segunda mão do play-off de qualificação 
ontem disputados valeram o apuramento a Suécia, 
Macedónia, Polónia, Rússia, Hungria, Eslovénia, Bie-
lorrússia e Dinamarca, realçando-se o facto de Montene-
gro, orientado por Ljubomir Obradovic, ter caído frente à 
Rússia e de a Bielorrússia só ter eliminado a Letónia ao 
marcar mais golos como visitante. Com  França, Catar, 
Barém, Japão, Arábia Saudita, Angola, Egito, 'Tunísia, 
Croácia, Alemanha e Espanha apurados anteriormente, 
faltam os três americanos, um convite final e o vencedor 
do confronto de hoje entre Portugal e Islândia para 
fechar os 24 que jogarão de ir a 29 de janeiro de 2017. 

11! Portugal tem de bater a Islândia, hoje, no Dragão Caixa, 
por mais de três golos para conseguir o apuramento para o Mundial 

UM JOGO PARA 
FAZER HISTÓRIA 

A Seleção Nacional fez ontem, ao início da noite, o último treino no Dragão Caixa 

A derrota, por 26-23, do 
passado domingo em 
Reiquejavique tem de ser 
revertida hoje, no Dragão 
Caixa, pela Seleção 
Nacional frente à Islândia, 
para poder ter acesso ao 
Mundial de França'2oi7 

AUGUSTOPERRO 

***João Ferraz, lateral-direi-
to que brilhou no FC Porto e 
agora se destaca no alemão 
Wetzlar, sabe o que está em 
causa esta noite (21h00). "É 
um jogo muito importante. 
Temos hipótese de entrar no 
Mundial de França, uma com-
petição de onde estamos au-
sentes há muito anos." Portu-
gal vai entrar esta noite num 
Dragão Caixa que se prevê de 
lotação esgotada tendo três 
golos para recuperar, uma 
margem considerada acessí-
vel até pelos islandeses, que 
admitem ter sido o seu favori-
tismo posto em causa. "Eles 
defendem bem. Portugal evo-
luiu muito. Tem jogadores 
confiantes e grandes", disse 
Pall Gustavsson, guarda-redes 
que na primeira mão valeu... a 
vitória à sua equipa. 
Ferraz, que ontem fez o últi-
mo treino no Dragão, tem a re- 
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Andebol F. C. Porto amuada Carrillo 
e Buliu contrata Fábio Vidrava (ex-ABC) 

• O ponta-esquerda espa-
nhol José Mario Carrillo (fo-
to). 25 anos, ex-Ademar 
Leon, é o segundo reforço 
da equipa de andebol do F. 
C. Porto, tendo assinado por 
duas épocas. lá o Benfica foi 
buscar ao campeao ABC o 
internacional portugués Fá-
bio Vidrago, ponta-esquer-
da de 27 anos, que assinou 
por duas épocas. 
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Lesos decidem quallfIcaçao no Dragão Portugal defronta hoje (21 horas), no Draga° Caixa, a !siando, no jogo decisivo 
para o apuramento para o Mundial de andebol de 2017 As quinas perderam fora por 26-23 
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Andebol

Benfica contrata

Fábio Vidrago ao ABC

O Benfica anunciou ontem a contra-
tação do ponta-esquerda Fábio
Vidrago, ex-ABC, num contrato por
duas épocas, válido até 2017/18.
Vidrago, 27 anos e 1m80, fez o
percurso como andebolista desde
a formação do ABC e da seleção
portuguesa, tendo conquistado três
vezes a Taça de Portugal, uma Super-
taça e um campeonato nacional.
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TRUNFO. Pivô Tiago Rocha vai atacar as redes islandesas 

"Nós é que vamos 
afastar a Islândia" 

ME o sonho de toda uma geração 
que está perto de se concretizar. 
Portugal entra hoje (21h) em ação 
no Dragão Caixa, no Porto, com o 
objetivo de anular a desvantagem 
de 3 golos (23-26) trazida da Islân-
dia, que permite aqualificaçãopara 
o Mundial de França de 2017. 

O capitão Tiago Rocha, um dos 
melhores marcadores (5 golos) 
Racionais no jogo da P mão, nun-
ca teve o privilégio de representar 
a Seleção numa grande competi- 

• ção, pois no Europeu de 2006 este-
ve concentrado coma equipa, mas 
nem sequer chegou a aquecer o 
banco. "Queremos muito que seja 
desta, pois apesar de muito traba-
lho ao longo destes anos não va-
mos a um grande palco desde há 
uma década.. Estamos com um 
grande espírito de grupo e acredi-
tamosquevarnos retificar a derro-
ta de Reykjavik", considerou o 
pivô do Wisla Plock, da Polónia. 

Depois do empate (1-1) no Eu-
ropeu de futebol entre Portugal e 
Islândia, seria paradoxal que a 
equipa de Ronaldo fosse eliminada 
e que a Seleção de andebol passas-
se perante -os vice - campeões 
olímpicos em Pequim'2008. Tiago 
Rocha, que viu com os compa-
nheiros "Portugal sempre a atacar 
mas sem marcar o golo da vitória", 
acredita que as duas seleções vão  

passar: "Nós é que vamos afastar 
desde já a Islândia, mas temos 
qualidade para passarmos nas 
duas modalidades." 

Para o internacional, de 30 anos, 
perder por 3 golos é recuperável 
num playoff a duas mãos: "Se ti-
véssemos ganho por três em casa 
e, agora, fôsselhos jogar na Islân-
dia torcia o nariz. Cóm um Dragão 
Caixa cheio e a puxar por uma 
equipa confiante como a nossa,  

temos tudo para ultrapassar este 
obstáculo e carimbar °passaporte 
para França." - 

Relembrando o jogo da mão, 
Tiago Rocha diz que Portugal pode 
evoluir: "Defendemos bem, mas 
falhámos na eficácia ofensiva. Po-
díamos ter conseguido melhor re-
sultado ou até ganhar a partida, 
mas foi um jogo com muita pres -
são e num ambiente adverso. Va-
mos melhorar o rendimento." O  

QUALIFICAÇÃO MUNDIAL'zow 
PLAYOFF EUROPEU I# mão 21  mão 
Islândia-PORTUGAL 26-23 21h00 
R. Checa-Macedónia 28-22 27-34 
Eslovénia-Noruega 24-18 27-29 
Sérvia-Hungria 25-26 25-30 
Polónia-Holanda 27-21 24-25 
Suécia-Bósnia 27-19 27-27 
Rússia-Montenegro 29-22 29-19 
Bielorrússia-Letónia 26-24 26-28 
Dinamarca-Áustria 35-27 23-20 
Equipas qualificadas para o Mundial: 
França (anfitrião e campeão); Qatar (2.° 
no Mundiar2o is); Bahrain, Japão e 
Arábia Saudita (Ásia); Angola, Egito e 
Tunísia (África); Alemanha. Espanha e 
Croácia. Macedónia. Eslovénia. Hungria. 
Polónia. Suécia. Rússia, Bielorrússia e 
Dinamarca (Europa); Sobram s vagas: 
Portugal ou Islândia; 3 seleções 
panamericanas e 1 por repescagern 

Eslovénia arreda 
Noruega de França 
A Eslovénia causou sensação ao 
afastar ontem a Noruega do 
Mundial. Apesar da derrota (27-
29) em Stavanger, os eslovenos 
fizeram valer o triunfo (24-18) 
trazido da la  mão para elimina-
rem o 40 classificado do Euro-
peu'2oi6. Os outros cabeças-de-
série ultrapassaram os respeti-
vos obstáculos. A Letónia esteve 
à beira da surpresa, ao vencer a 
(28-26) a Bielorrússia, que se sa-
fou devido ao triunfo com me-
nos golos sofridos (26-24) em 
Minsk. Já a Macedónia venceu 
(34-27) em Skopje e virou uma 
desvantagem de 6 golos (22-28) 
frente à República Checa. 

Capitão Tiago Rocha quer 
cumprir o sonho de toda 
uma geração e apurar 
Portugal para o Mundial 

ALEXANDRE REIS 
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JOSÉ MARIO CARRILLO ASSINA 

Do Ademar para o FC Porto 
O FC Porto também se refor-

çou para as.próximas duas épocas 
com um ponta-esquerda, o espa-
nhol José Mario Carrillo, oriundo 
do Ademar Leon, 3P-classificado da 
Liga Asobal. Depois da entrada do 
lateral-esquerdo croata Nikola 
Spelic, os dragões tentam colmatar 
as limitações no seu plantei, refor-
çando um sector que até à data tem 
estado a cargo de Hugo Santos e do 
francês Jordan Pitre. 

José Mario.  Carrillo (1,80 m/75 
kg) tem 25 anos, tendo representa- 

do sempre o clube de Leon, onde 
eraumadasreferèncias, tal como o 
treinador do FC Porto, Ricardo 
Costa, que representou o mesmo 
emblema por alguns anos. 

O ponta espanhol marcou 123 
golos em 29 jogos em 2015/16, mas 
nas duas épocas anteriores ainda 
esteve melhor, com 179 golos em 
30 jogos, emcada. Canino defron-
tou os heptacampeões em 2014/15, 
sendo eliminado na Taça EHF, 
apesar de melhor marcador da sua 
equipa (13 golos nas duas mãos). o 
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REFORÇO DO BENFICA 

Fábio Antunes quer tftulos 
EM O ponta-esquerda Fábio 
Antunes, que hoje defronta pela 
Seleção a Islândia, assinou um 
contrato por duas temporadas 
como Benfica. 

"Toda a gente sabe que o Ben-
fica é um grande clube, onde 
toda a gente quer jogar e por isso 
escolhi o Benfica. Ganhar títulos 
é o meu objetivo", considerou à 

. BTV o internacional, de 27 anos, 
que se sagrou campeão nacional 
pelo ABC, depois de vencer os 
encarnados na 'negra' da final do  

playoff. O jogador, com1,80 me-
tros, soma ainda no palmarés 
uma Supertaça e três Taças de 
Portugal pelo clube de Braga, ci-
dade de onde é natural, tendo 
marcado no campeonato que 
findou 84 golos, com uma eficá-
cia de 66 por cento. 

A terminar, Fábio Antunes de-
monstrou confiança: "Vai ser 
uma enorme mudança, uma ex-
periência nova, pois nunca jo-
guei noutro clube. Vai ser muito 
bom", afiançou o extremn. o 
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A17Tiago Rocha: Nós é que vamos afastar a Islândia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7d728b6d

 
É o sonho de toda uma geração que está perto de se concretizar. Portugal entra hoje (21h) em ação
no Dragão Caixa, no Porto, com o objetivo de anular a desvantagem de 3 golos (23-26) trazida da
Islândia, que permite a qualificação para o Mundial de França de 2017. O capitão Tiago Rocha, um dos
melhores marcadores (5 golos) nacionais no jogo da 1ª mão, nunca teve o privilégio de representar a
Seleção numa grande competição, pois no Europeu de 2006 esteve concentrado com a equipa, mas
nem sequer chegou a aquecer o banco. "Queremos muito que seja desta, pois apesar de muito
trabalho ao longo destes anos não vamos a um grande palco desde há uma década. Estamos com um
grande espírito de grupo e acreditamos que vamos retificar a derrota de Reykjavik", considerou o pivô
do Wisla Plock, da Polónia. Depois do empate (1-1) no Europeu de futebol entre Portugal e Islândia,
seria paradoxal que a equipa de Ronaldo fosse eliminada e que a Seleção de andebol passasse perante
os vice-campeões olímpicos em Pequim'2008. Tiago Rocha, que viu com os companheiros "Portugal
sempre a atacar mas sem marcar o golo da vitória", acredita que as duas seleções vão passar: "Nós é
que vamos afastar desde já a Islândia, mas temos qualidade para passarmos nas duas modalidades."
Continuar a ler Para o internacional, de 30 anos, perder por 3 golos é recuperável num playoff a duas
mãos: "Se tivéssemos ganho por três em casa e, agora, fôssemos jogar na Islândia torcia o nariz.
Com um Dragão Caixa cheio e a puxar por uma equipa confiante como a nossa, temos tudo para
ultrapassar este obstáculo e carimbar o passaporte para França." Relembrando o jogo da 1ª mão,
Tiago Rocha diz que Portugal pode evoluir: "Defendemos bem, mas falhámos na eficácia ofensiva.
Podíamos ter conseguido melhor resultado ou até ganhar a partida, mas foi um jogo com muita
pressão e num ambiente adverso. Vamos melhorar o rendimento." Eslovénia arreda Noruega de
França A Eslovénia causou sensação ao afastar ontem a Noruega do Mundial. Apesar da derrota (27-
29) em Stavanger, os eslovenos fizeram valer o triunfo (24-18) trazido da 1ª mão para eliminarem o
4º classificado do Europeu'2016. Os outros cabeças-de-série ultrapassaram os respetivos obstáculos.
A Letónia esteve à beira da surpresa, ao vencer a (28-26) a Bielorrússia, que se safou devido ao
triunfo com menos golos sofridos (26-24) em Minsk. Já a Macedónia venceu (34-27) em Skopje e
virou uma desvantagem de 6 golos (22-28) frente à República Checa. Autor: Alexandre Reis
 
 05h58
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Tiago Rocha: Nós é que vamos afastar a Islândia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-06-2016

Meio: Sábado Online

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

 
O capitão Tiago Rocha, um dos melhores marcadores (5 golos) nacionais no jogo da 1ª mão 05:58 .
Record Por Record É o sonho de toda uma geração que está perto de se concretizar. Portugal entra
hoje (21h) em ação no Dragão Caixa, no Porto, com o objetivo de anular a desvantagem de 3 golos
(23-26) trazida da Islândia, que permite a qualificação para o Mundial de França de 2017.O capitão
Tiago Rocha, um dos melhores marcadores (5 golos) nacionais no jogo da 1ª mão, nunca teve o
privilégio de representar a Seleção numa grande competição, pois no Europeu de 2006 esteve
concentrado com a equipa, mas nem sequer chegou a aquecer o banco. "Queremos muito que seja
desta, pois apesar de muito trabalho ao longo destes anos não vamos a um grande palco desde há
uma década. Estamos com um grande espírito de grupo e acreditamos que vamos retificar a derrota
de Reykjavik", considerou o pivô do Wisla Plock, da Polónia.Depois do empate (1-1) no Europeu de
futebol entre Portugal e Islândia, seria paradoxal que a equipa de Ronaldo fosse eliminada e que a
Seleção de andebol passasse perante os vice-campeões olímpicos em Pequim'2008. Tiago Rocha, que
viu com os companheiros "Portugal sempre a atacar mas sem marcar o golo da vitória", acredita que
as duas seleções vão passar: "Nós é que vamos afastar desde já a Islândia, mas temos qualidade para
passarmos nas duas modalidades."Para o internacional, de 30 anos, perder por 3 golos é recuperável
num playoff a duas mãos: "Se tivéssemos ganho por três em casa e, agora, fôssemos jogar na
Islândia torcia o nariz. Com um Dragão Caixa cheio e a puxar por uma equipa confiante como a nossa,
temos tudo para ultrapassar este obstáculo e carimbar o passaporte para França."Relembrando o jogo
da 1ª mão, Tiago Rocha diz que Portugal pode evoluir: "Defendemos bem, mas falhámos na eficácia
ofensiva. Podíamos ter conseguido melhor resultado ou até ganhar a partida, mas foi um jogo com
muita pressão e num ambiente adverso. Vamos melhorar o rendimento."Eslovénia arreda Noruega de
FrançaA Eslovénia causou sensação ao afastar ontem a Noruega do Mundial. Apesar da derrota (27-
29) em Stavanger, os eslovenos fizeram valer o triunfo (24-18) trazido da 1ª mão para eliminarem o
4º classificado do Europeu'2016. Os outros cabeças-de-série ultrapassaram os respetivos obstáculos.
A Letónia esteve à beira da surpresa, ao vencer a (28-26) a Bielorrússia, que se safou devido ao
triunfo com menos golos sofridos (26-24) em Minsk. Já a Macedónia venceu (34-27) em Skopje e
virou uma desvantagem de 6 golos (22-28) frente à República Checa.
 
 05:58 . Record
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24/6/2016 a 24/6/2016Carlos Resende no Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-06-2016

Meio: Tudo Sobre Rodas Online - Propedalar Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b63105d7

 
Carlos Resende, considerado um dos melhores andebolistas portugueses de sempre, participará no
Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal que a Associação de Ciclismo do Minho promove no dia 24 de
junho, em Guimarães.
 
 Confirmada está igualmente a participação de Tiago Machado (Katusha), José Mendes (Bora-Argon
18), Delmino Pereira (ex-ciclista e Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo), Cândido Barbosa
(ex-ciclista) e de Carlos Rocha (Campeão do Minho de BTT XCM). Carlos Resende conquistou como
atleta 7 Campeonatos Nacionais, 5 Taças de Portugal, 1 Supertaça e 3 Taças da Liga. Ao serviço da
seleção nacional obteve 250 internacionalizações e participou por quatro vezes em grandes
competições internacionais. Em 2000 foi eleito o melhor lateral esquerdo do Europeu da Croácia e foi-
lhe atribuída a medalha de mérito desportivo. Começou a sua carreira como treinador em 2006, tendo
conquistado três troféus em três anos, ao serviço do FC Porto. É desde 2011 o treinador do ABC de
Braga, clube ao serviço do qual venceu um título de campeão nacional e a Taça Challenge 2015/2016.
O Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal é de participação gratuita (oferta de t-shirt oficial, seguro e
sorteio de vários prémios), havendo a possibilidade de inscrição no Passeio, Mini Passeio e Trilho de
BTT (inscrições em www.acm.pt). A iniciativa pretende incentivar a prática desportiva e a utilização da
bicicleta como opção de mobilidade, para além de assinalar uma importante data histórica, a Batalha
de São Mamede (24 de Junho de 1128) que viria a ser designada como "a primeira tarde portuguesa".
A 8ª edição do Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal terá dois percursos de dificuldade baixa (passeio
e mini passeio) e um trilho de BTT (Trilho do Fundador/Profº Orlando Lemos), procurando-se assim
incentivar a participação de todos os interessados, independentemente da idade e da condição física. A
participação de figuras públicas e de referências do desporto tem sido uma das características do
Passeio Dia 1 de Portugal, proporcionando-se assim momentos de interação e de convivência no
contexto de uma autêntica "festa do ciclismo de lazer" em que pode participar toda a família. O Trilho
do Fundador/Profº Orlando Lemos, uma das três opções de participação, é promovido em parceria
com a ERDAL - Escolas de Referência de Desportos de Ar Livre. Com partida e chegada junto ao
Estádio D. Afonso Henriques (início às 10 horas), a iniciativa terá três percursos (Passeio, Mini Passeio
e Trilho de BTT), sendo o trajeto inicial (no Centro Histórico de Guimarães) efetuado em conjunto por
dois grupos de participantes (Passeio e Mini Passeio). À passagem pelo local da partida, depois do
trajeto inicial no Centro Histórico, termina o Mini Passeio. O Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal
conta, entre outros, com os seguintes apoios: Câmara Municipal de Guimarães, Federação Portuguesa
de Ciclismo, Liberty Seguros, Cision, Arrecadações da Quintã, Raiz Carisma - Soluções de Publicidade,
POPP Design, Tempo Livre / Centro de Medicina Desportiva de Guimarães, Vitrus Ambiente, Salvaggio,
União de Freguesias de Atães e Rendufe, Like Bike, Controlsafe, Decathlon, Hermotor - Ford, Foto
Fundador - Imagens Aéreas, GuimarãeShopping, Guimarpeixe, Hotel ibis - Guimarães, Enfcare -
Serviços de Enfermagem, Lda., IPDJ, Roda na Frente e Ciclismo a Fundo (revista oficial). Nas edições
anteriores o Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal integrou a programação de Guimarães 2012 -
Capital Europeia da Cultura, de Guimarães 2013 - Cidade Europeia do Desporto, foi o evento escolhido
pelo Comité Olímpico de Portugal para assinalar o Dia Olímpico (2013), integrou o programa oficial
das Comemorações dos 8 Séculos da Língua Portuguesa (2014) e o programa do centenário do Centro
Juvenil de São José (2015).
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ANDEBOL

Ales no Benfica
mais dois anos
OBenfica acionou a cláusula
de opção sobre o andebolista
internacional brasileiroAles
Silva, que irá continuar ligado
ao clube pormais duas épocas.
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Andebol: Carrillo no Dragão até 2018
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1f380694

 
Agora
 
 Ponta-esquerdo chega do Ademar Leon da Liga espanhola
 
 O FC Porto continua a reforçar a equipa de andebol. Depois de Nikola Spelic, esta quarta-feira o clube
azul e branco anunciou a contratação de José Mario Carrillo para as próximas duas épocas.
O ponta-esquerdo, de 25 anos, chega proveniente do Ademar Leon e foi um dos melhores marcadores
das últimas edições da Liga espanhola: em 2015/16, marcou 123 golos em 29 jogos; em 2014/15, foi
o mais eficaz ao apontar 179 golos em 30 jogos, os mesmos que anotou em 2013/14.
Carrillo jogou contra o FC Porto em 2014/15, na Taça EHF, tendo feito 13 golos nos dois encontros:
seis na primeira mão, sete na segunda.
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Emoção lusa para
derreter nórdicos

O País mais a Sudoeste da Eu-
ropa - Portugal - conhecido por
elevadas temperaturas meteo-
rológicas e por grande calor nos
sentimentos do seu Povo defron-
ta o País mais a Noroeste do Ve-
lho Continente - Islândia - ca-
racterizado pelas reduzidas tem-
peraturas e pela frieza nas rela-
ções humanas do seu Povo. Quis
o destino que estas duas Nações
- que nos últimos anos estiveram
próximo da bancarrota econó-
mica - se cruzassem em dois
momentos especiais para o des-
porto Português. Em Andebol,
discute-se o apuramento para o
Mundial, tendo a nossa Seleção
Nacional boas possibilidades de
carimbar o passaporte, onde o
Madeira SAD estará representado
pelo Cláudio Pedroso. A ele e a
toda a comitiva, que a mim pes-
soalmente merecem elevado res-
peito, os votos de muito sucesso!
Em Futebol, o madeirense Cris-
tiano Ronaldo, a grande bandeira
do desporto Nacional, procura
a 1.ª vitória Portuguesa no EURO
2016, curiosamente jogado em
França tal como o próximo Mun-
dial de Andebol. Neste jogo de
curiosidades e coincidências es-
peramos todos que o caloroso
sentimento Português derreta a
frieza dos Nórdicos e tal como o
nosso Povo fez frente à crise fi-
nanceira, que os nossos atletas
Nacionais sejam capazes de su-
portar todas as adversidades da
competição e eliminem dupla-
mente estes frios Islandeses. Cui-
dado, no Futebol eles já gelaram
Turcos, Checos e Holandeses,
por isso, Força Portugal, Madeira
está contigo! JM

OPINIÃO

PAULO FIDALGO
Treinador de Andebol (SAD)
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A eqipa sénior da WEL Azul garanti; 
astida ao CarTIP104910  naciollai da 
21,  **leão de andebol em 2016-20f1. A 

egtipa txgeneetenninai a fase final do 
campeonato da 31  clkião na se(onda 
pasçâo da Zona Si; com 37 Pala 
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1° Campeonato de 
Andebol-5 em Alcobaça 

()1.. A cidade de Alcobaça recebeu 
de 28 a 29 de maio, o 1(2  Campeonato 
Nacional de Andebol-5 para pessoas 
com deficiência intelectual. Uma orga-
nização da ANDDI-Portugal e contou 
com a colaboração do Cister Sport de 
Alcobaça e CEERIA. Os jogos realizaram-
-se no pavilhão da escola D.Pedro 1, casa 
do Cister, tendo a competição envolvido 
os vários campeões regionais de Nível 
1 e Nível 2. No Nível 1, o atual Campeão 
Nacional de Andebol 7, Clube de Gaia, 
tornou-se também campeão na variante 
5 ao vencer o CERCIVAR (OVAR) e a 
APPACDM/Clube Naval Setubalense. Já 
no Nível 2, a Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde sagrou-se campeã ao 
vencer as equipas A e B do CEERIA / 
Cister Sport de Alcobaça. Deste modo, 
a equipa A de Alcobaça é Vice-Campeã 

Nacional da variante Andebol - 5. 
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Dirigente de Leiria é candidato à comissão europeia da variante

O andebol de praia europeu
à espera de Mário Bernardes
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

�Há duas décadas, quando a Praia do
Pedrógão acolheu a primeira com-
petição de andebol de praia em Por-
tugal, Mário Bernardes foi um dos jo-
gadores participantes. Os anos pas-
saram, mas a paixão pela variante
manteve-se, de tal forma que tem
sido um dos principais impulsiona-
dores desta variante em território
luso. Em Novembro vai haver elei-
ções para a European Handball Fe-
deration (EHF) e a influência poderá
alargar-se a todo o Velho Continente,
pois foi indicado pela Federação de
Andebol de Portugal (FAP) para can-
didatar-se à comissão de andebol de
praia daquela estrutura europeia. 

O anúncio surgiu na última apari-
ção pública de Ulisses Pereira en-
quanto presidente da FAP, na Naza-
ré, em plena cerimónia de apresen-
tação do Europeu de sub-16, com-
petição que irá decorrer na vila pis-
catória de 8 a 10 de Julho. 

Além de ser presidente da Asso-
ciação de Andebol de Leiria há dé-
cada e meia, Mário Bernardes é tam-
bém coordenador nacional da va-
riante estival. “O meu nome surge
pelo que se tem feito no andebol de
praia em Portugal e pela visibilidade
que o fenómeno tem granjeado em
termos internacionais”, salientou.
“Não é por acaso que um torneio de
andebol com a importância do que se
vai realizar na Nazaré vem para Por-
tugal. É um Europeu que vai dar
acesso a um Mundial e, posterior-
mente, esse Mundial dará acesso a
uns Jogos Olímpicos da Juventude”,
sublinhou Mário Pereira, que tem tra-
balhado com a comissão para a qual
é apontado.

Esta distinção é, pois, motivo de
regozijo. “É óptimo”, diz. “Apesar de
não passar de candidato, no fundo
fico satisfeito por ser reconhecido”,
explicou o dirigente. “Mesmo o feed-
back que tenho lá de fora tem sido
importante. Já recebi mensagens
agradáveis de pessoas de outras fe-
derações e, claro, fico contente.”

A verdade é que, segundo Mário
Bernardes, o andebol de praia tem
tido um “crescimento exponencial”,
não só em Portugal como em todo o
planeta. “O forte envolvimento da
International Handball Federation
(IHF) teve que ver com isso. A pos-
sibilidade de fazer parte dos Jogos
Olímpicos está em cima da mesa. Já
foi feita uma apresentação ao Comité
Olímpico Internacional e os feed-
backs foram muito positivos.”

Em Portugal, o potencial de evo-
lução é “muito elevado”. “O andebol
de praia tinha uma imagem muita
negativa, mas aos poucos temos
conseguido ultrapassá-la, com exi-
gência e rigor, o que ajudou a credi-

Mário Bernardes é presidente da Associação de Andebol 
de Leiria há 15 anos

JOÃO MIGUEL

1994
Foi em 1994 que a Praia do
Pedrógão recebeu a primeira
competição de andebol de praia
em território português. Mário
Bernardes foi um dos atletas
participantes. 

2000
A variante disputada no areal
tem tido um crescimento
exponencial no País. Desde 2013,
o número de praticantes mais do
que triplicou, sendo agora de
dois mil atletas.

Os números bilizar. E tem um futuro fantástico:
em 2013 tínhamos 600 praticantes,
mas hoje já chegamos aos dois mil.
Temos condições óptimas para a
prática da modalidade: clima, praias
e a capacidade de organização de
eventos”, enfatizou o presidente da
Associação de Andebol de Leiria.

Quando se fala de praia é normal
falar-se também da resistência de
muitos dos agentes da variante de pa-
vilhão. “É um problema transversal
em termos internacionais, sobretudo
na Europa e que não vejo que num
futuro próximo possa ser ultrapas-
sado. No entanto, nestas convocató-
rias para o Europeu sub-16, os gran-
des clubes – FC Porto, ABC, Sporting
e Benfica – já mostraram disponibi-
lidade para colaborar com o projec-
to. Cederam os atletas, acompanha-
ram os estágios, e isso é muito im-
portante”, explicou.  “Compreen-
demos que com os seniores seja mais
complexo, apesar de FC Porto e ABC
terem disponibilidade total. São atle-
tas profissionais, com contratos, e
percebemos que não permitam que
vão à praia.”
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Andebol APD Leiria
revalida conquista da
Taça de Portugal

A equipa de andebol em cadeira de
rodas da delegação de Leiria da
Associação Portuguesa de
Deficientes está bem lançada para
repetir o feito da temporada
transacta, quando conquistou os
quatro títulos nacionais disputados.
Já depois de ter revalidado os
campeonatos das variantes de
quatro e de sete, este fim-de-semana
renovou a conquista da Taça de
Portugal, variante de quatro. O
último troféu joga-se a 18 de Junho.
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AC Sismaria e Juve Lis 
com bons desempenhos 
na formação 
A fase final de iniciados mascu-
linos de andebol decorreu no pa-
vilhão da Gândara. no último fim 
de semana, e a equipa da casa, o 
Atlético Clube Sismaria, classifi-
cou-se na 6° posição. Em Leça 
da Palmeira, as juvenis femini-
nas da Juve Lis conseguiram a 
quarta posição, após o empate 
com o vencedor, Colégio de Gaia. 
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andebol

SeNioreS femiNiNaS 
da Sir veNcem

As seniores femininas da SIR 
1º Maio, em jogo da antepenúl-
tima jornada da fase final, rece-
beram e venceram o Ílhavo, por 
33-18, num jogo que de equilí-
brio só teve os primeiros dez mi-
nutos, altura em que o marcador 
registava 5-4. A partir daí, só 
deu SIR 1º Maio, que chegou ao 
intervalo a vencer por 16-7. No 
segundo tempo, a SIR manteve o 
domínio e venceu folgadamente. 

Com esta vitória e com duas 
jornadas por jogar a SIR 1º de 
Maio garante pelo menos o 3º 
lugar e ainda busca a subida ao 
2º que se afigura difícil mas pos-
sível, numa jornada em que a Ju-
ventude do mar desde já garante 
a subida à 1ª Divisão. 

No próximo sábado, viajam 
até Lisboa para medir forças com 
o Vale Grande que segue atual-
mente na quarta posição. ß
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AD ALDICASTRENSE 

Cumprido 
o sonho 
da subida 
DEPOIS de três anos a perse-
guir o objetivo, a Associação 
Desportiva Albicastrense 
(ADA) conseguiu, finalmen-
te, subir à II Divisão Nacional 
de andebol em seniores mas-
culinos, depois de ter ganho a 
zona sul da fase de subida. 

Agora, o conjunto de Cas-
telo Branco quer a cereja no 
topo do bolo, ou seja a con-
quista do título nacional da 
III Divisão. E nessa fase final 
tem a vantagem de jogar em 
casa, pois será o clube orga-
nizador da fase final, nos dias 
10, 11 e 12 de junho, frente a 
Marítimo e Santo Tirso B. 
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queStão CoM a diSponiBilização 
doS BilHeteS poderá ditar alteração

“travessas” poderá receber 
último jogo do play-off 
do Campeonato Fidelidade de andebol

o último jogo do “play-
off” do Campeonato Fidelida-
de de andebol, para atribui-
ção do título nacional, entre 
o aBC e o Benfica, poderá vir 
a realizar-se no pavilhão das 
travessas, no próximo sába-
do. o encontro, inicialmente 
agendado para o passado dia 
1 de junho, em Braga, acabou 
adiado pela Federação de 
andebol de portugal (Fap) 
depois do clube bracarense 
não ter disponibilizado ao 
Benfica 15% dos bilhetes 
como estabelecido pelo re-
gulamento desportivo. 

Num comunicado, a Fe-
deração sublinha que após 
a requisição de 250 bilhetes 
por parte do Benfica, o aBC 
informou o clube da luz que 
os ingressos se encontra-
vam esgotados. perante a 
posição dos bracarense, a 
Federação informa, no mes-
mo documento, que as várias 
tentativas para a resolução 
da questão foram “todas 
frustradas”.

Sem uma solução à vis-
ta, a Fap optou por adiar 
o encontro para o próximo 
sábado, mantendo o jogo 

no pavilhão Flávio Sá leite, 
em Braga, desde que o aBC 
assegure, até às 12h00 de 
hoje, a entrega de ingressos 
ao clube adversário. 

Caso isso não se verifi-
que, a Federação de andebol 
de portugal já decidiu que o 
encontro irá realizar-se no 
mesmo dia, mas no pavilhão 
das travessas, em S. João 
da Madeira, “sendo neste 
caso o jogo integralmente 
organizado pela Federação, 
disponibilizando-se 85% dos 
bilhetes ao aBC Braga e 15% 
ao Sl Benfica”.
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CaMpEoNato NaCioNal 
dE JuvENiS MaSCuliNoS

priMeira derrota 
FeCHa Segunda 

FaSe

SiSmaria b, 28
SanjoanenSe, 15

a Sanjoanense terminou a 
segunda fase com uma derrota, 
a única consentida nesta etapa 
do campeonato e depois de ter 
vencido todas as outras jornadas.

Frente a uma equipa perfei-
tamente ao seu alcance, na des-
locação a Marrazes os alvinegros 
não conseguiram ultrapassar 
a formação local, que impôs a 
primeira derrota  nesta segunda 
fase ao conjunto de S. João da 
Madeira.

CaMpEoNato NaCioNal
 dE iNFaNtiS MaSCuliNoS

vitória eSCaSSa

feirenSe b, 19
SanjoanenSe b, 20

Sanjoanense: afonso tavares, pedro Silva, 
Bruno lima, diogo Cunha, tomás Silva, 
Bernardo Morais, diogo Moreira, João 

Batista, vasco Silva.
treinador: ricardo gaspar.

Jogo equilibrado entre duas 
equipas que ocupam posições 
semelhantes na tabela classifi-
cativa. Com uma primeira parte 
dividida, foram os alvinegros que 
estiveram mais eficazes na fina-
lização, chegando ao intervalo 
com dois golos de vantagem. Na 
segunda parte o Feirense con-
seguiu um parcial de 10-9, não 
evitando a vitória dos alvinegros 

pela margem mínima.

CaMpEoNato NaCioNal 
dE iNFaNtiS MaSCuliNoS

adS derrotada 
eM CaSa

SanjoanenSe a, 17
eStarreja, 28

Sanjoanense: andré teixeira, Miguel leite, 
gonçalo oliveira, Bruno Costa, Marcos 

Carvalho, José almeida, João lourenço, 
Miguel almeida, João Henriques.
treinador: Mário lopes.

a derrota da Sanjoanense 
diante do Estarreja deixou a equi-
pa vizinha com apenas quatro 
pontos de atraso relativamente 
aos alvinegros. Foi um jogo 
controlado, na maioria, pelos 
visitantes, que ao intervalo já 
contavam com cinco golos de 
vantagem. Na segunda parte, 
depois de um parcial de 10-16, o 
Estarreja acabou por vencer com 
nove golos de vantagem.

CaMpEoNato rEgioNal 
dE iNFaNtiS FEMiNiNoS

SanJoanenSe Foi 
MaiS Forte

feirenSe a, 11
SanjoanenSe, 17

Sanjoanense: patrícia Faria, Mariana ba-
rata, Nádia Correia, inês Bastos, Mariana 
pinho, leonor Silva, inês Coelho, Maria 
pinho, andreia Correia, inês lima, patrícia 
pereira, ana gonçalves.
treinador: rui andrade.

desde cedo que a San-
joanense procurou assumir o 
comando do encontro e no pe-
ríodo de descanso as alvinegras 
já contavam com cinco golos 

de vantagem (4-9). a segunda 
parte foi mais equilibrada, ainda 
assim com nota positiva para a 
Sanjoanense, que, mais uma vez, 
saiu a vencer.

CaMpEoNato rEgioNal 
dE MiNiS MaSCuliNoS

adS doMinou e 
goleou

SanjoanenSe a, 25
ÍlhaVo, 9

Sanjoanense: afonso tavares, pedro Silva, 
Bruno Costa, ivo Silva, davide Carvalho, 
rodrigo lopes, antónio devile, Francisco 
Brandão, andré Ferreira, rúben Ferreira, 
duarte rainho.
treinador: José pedro Silva.

Frente a uma equipa te-
oricamente mais fraca, a San-
joanense dominou o encontro, 
nomeadamente na primeira 
parte, em que o intervalo chegou 
sem que os visitantes tivessem 
apontado qualquer golo (14-0). 
No segundo tempo a equipa do 
Ílhavo entrou com outra postura 
e conseguiu manter o jogo equi-
librado, ainda que com ligeira 
vantagem para os alvinegros, 
que acabaram por vencer sem 
grandes dificuldades.

 

CaMpEoNato rEgioNal 
dE MiNiS FEMiNiNoS

vitória JuSta

Valongo Vouga, 15
SanjoanenSe, 42

Sanjoanense: Sofia vlasyuk, Mariana Barata, 
ana duarte, Sofia Sousa, Joana Martins, 
Maria pinho, leonor Silva, daniela Sebastião, 
laura tavares, luciana rebelo.
treinador: Carlos Ferreira.

a Sanjoanense foi a melhor 
equipa em campo ao longo de todo 
o encontro, conseguindo chegar ao 
intervalo já com uma vantagem 
bastante confortável (4-21). Na 
segunda parte não se registaram 
grandes alterações com as alvine-
gras a manterem-se na frente do 
encontro e do marcador.

agenda
infantis masculinos
Sanjoanense B-oleiros
dia 4, às 11h00, pavilhão travessas

infantis femininos
Sanjoanense-Salreu
dia 4, às 15h00, pavilhão travessas

infantis masculinos
Sanjoanense B-alavarium
dia 5, às 11h00, pavilhão travessas

Minis masculinos
Sanjoanense-laaC
dia 5, às 11h00, pavilhão travessas
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Seleção naCional viSitou eSColaS do ConCelHo

travessas recebe hoje jogo de qualificação 
entre portugal e rússia 
a Seleção 
naCional 
FeMinina 
de andeBol 
deFronta HoJe, 
no pavilHão 
daS traveSSaS, 
a rúSSia, 
nuM doS 
doiS últiMoS 
JogoS de 
qualiFiCação 
para o 
CaMpeonato 
da europa 
SuéCia 2016. 
a preparar 
o enContro 
deSde o 
paSSado dia 

30 de Maio, 
eM S. João da 
Madeira, a 
equipa luSa 
aproveitou 
para viSitar 
alguMaS 
eSColaS 
da Cidade, 
CoM viSta a 
proMover a 
partida e a 
Modalidade

desde o passado dia 30 de 
maio que a Seleção Nacional 
feminina de andebol se encontra 
em S. João da Madeira a prepa-
rar o encontro de hoje com a 
rússia. a partida, que terá como 
palco o pavilhão das travessas, 
é um dos dois últimos jogos de 
qualificação para o Campeonato 
da Europa de Seniores Femininos 

Suécia 2016, e que são decisivos 
para a equipa das quinas.

No encontro de hoje, agen-
dado para as 19h45, que terá 
entrada livre e transmissão em 
direto pela a Bola tv, portugal 
defronta a rússia, atual líder do 
grupo 6 e que já tem apuramen-
to garantido para a fase final do 
Europeu.

de recordar que no primeiro 
encontro entre as duas seleções, 
disputado em rostov-don, na 
rússia, portugal perdeu por 
39-19. 

Entre os trabalhos de pre-
paração, a equipa lusa passou 
por alguns estabelecimentos de 
ensino de S. João da Madeira 
com o objetivo de promover 
o encontro com as russas e a 
própria modalidade. Na visita à 
Escola oliveira Júnior, as atletas 
da seleção nacional ana andra-
de e diana roque, formadas na 
associação desportiva Sanjoa-
nense, revelaram um pouco do 
seu percurso escolar, desportivo 
e dificuldades que tiveram de 
superar para alcançar os objeti-
vos, sublinhando a importância 

do desporto na formação dos 
jovens.

ontem a comitiva nacional 
teve oportunidade de conhecer 
a fábrica de lápis viarco.

após o encontro com a 

rússia, a Seleção Nacional ainda 
pernoita em S. João da Madei-
ra, sendo que no dia seguinte 
ruma a lisboa para viajar para 
aarhus, da dinamarca, onde irá 
defrontar, no dia 5 de junho, as 

dinamarquesas, no último jogo 
de qualificação. de salientar que 
no outro encontro entre estas 
duas seleções, realizado em 
portugal, a equipa lusa perdeu 
por 21-26.
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PUBLICIDADE

Maio, Oliveira de Frades 

Oliveira de Frades. Ao todo 

-
vidades desportivas que 

-

Dias.

-

Viseu, dos Agrupamentos 

andebol da região.

das equipas de Oliveira de 

“Durante a entrega dos 

-
-
-

Oliveira de Frades 
recebeu mais uma edição 

do “Andebol 4 Kids”
Liliana Costa
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andeBol de praia   estrutura montada na praia

nazaré prepara-se para  
receber europeu de sub-16

a praia da nazaré recebe, en-
tre os dias 8 e 10 de julho, o 
Europeu de sub-16 de andebol 
de praia, evento que reúne 32 
seleções de 19 países.

trata-se da maior compe-
tição de andebol de praia já 
realizada na Europa, estando 
prevista a montagem de uma 
estrutura com quatro campos 
e capacidade para 2.000 es-
pectadores.

os quatro primeiros classi-
ficados, do setor masculino e 
feminino, ganham direito a 
participar no Mundial, compe-
tição que dará, por seu turno, 
acesso aos jogos olímpicos 
da juventude de 2018, que se 

disputarão em Buenos aires 
(argentina).
“Este Europeu é mais uma 

aposta na promoção inter-
nacional da nazaré”, expli-
cou o presidente da Câmara 
na apresentação do even-
to. Walter Chicharro salienta 
que a presença das “grandes 
potências do andebol inter-
nacional” no Europeu é uma 
garantia de “boa promoção” 
da modalidade.

ulisses pereira, que vai deixar 
em breve a presidência da Fe-
deração de andebol de portugal, 
diz que a escolha da nazaré para 
a realização da competição “foi 
simples”. “por um lado, pelas 

condições naturais da nazaré, 
por outro pelo interesse que o 
município sempre demonstrou 
em acolher grandes eventos de 
andebol de praia e pela capaci-
dade organizativa que o próprio 
município já demonstrou”, de-
clarou o dirigente

Mário Bernardes, presidente 
da associação de andebol de 
Leiria e coordenador do an-
debol de praia da federação, 
considerou que a nazaré era 

“a única escolha possível” para 
a realização do Europeu, dada 
a “tradição” da modalidade no 
concelho e “o envolvimento 
da Câmara” na organização 
do evento.
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andebol adaptado  prova em alcobaça

Ceeria/Cister Sa  
ganha prata no  
nacional de 5

a cidade de alcobaça recebeu, na manhã 
do passado sábado, a primeira edição do 
campeonato nacional de andebol-5 para 
pessoas com deficiência intelectual, com a 
equipa a do Ceeria/Cister sport de alcobaça 
a sagrar-se vice-campeã nacional.

a organização da competição esteve a car-
go da aNddI-portugal, tendo contado com 
a colaboração do Cister sport de alcobaça 
e do Centro de Educação Especial, reabi-
litação e Integração de alcobaça. os jogos 
realizaram-se no pavilhão da escola d.pedro I 
e a competição envolveu os vários campeões 
regionais de nível 1 e nível 2.

No nível 1 o atual detentor do título de 
campeão nacional de andebol 7, Clube de 
Gaia, tornou-se também campeão na va-
riante 5, ao vencer as duas partidas diante 
do CErCIVar (oVar) e a appaCdm/Clube Naval 
setubalense. 

Já no nível 2 a santa Casa da misericórdia de 
Vila do Conde sagrou-se campeã, ao vencer 
os jogos efetuados com as equipas a e B do 
Ceeria/Cister sport de alcobaça.

Na cerimónia da entrega de prémios do 
campeonato, esteve presente o represente 
da aNddI e selecionador nacional de ande-
bol adapatado prof. antónio Costa pereira, 
o presidente do Cister  sa, antónio Lorvão, 
e a vice-presidente da direção do Ceeria, 
Gabriela Brito.
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AGENDKDESPORTIVA 

Campeonato de Portugal 
Apuramento de Campeão 

FC Vizela - Cova da Piedade, 
dom.15h00 

Play Off de Subida 
Fafe - Casa Pia, sáb.14h00 

Divisão de Elite AF Porto 
Paredes - FC Vilarinho, 
dom.17h00 

Futebol Popular 
1a Divisão 
Inflas - Calvos, sáb.16h00 
Nespereira Montesinhos, 
sáb.16h00 
S. Cristóvão Tagilde, 
sáb.16h00 

Nacional de Juniores -
Manutenção 
FC Vizela Gil Vicente, 
sáb.17h00 

Nacional de Juvenis 
Manutenção 
FC Vizela Limianos, sexta, 
19h30 

Distrital de Infantis (futsal) 
Desportivo - Figueiredo, 
sáb.15h00 

Iniciados Masculinos - 
(Andebol) 
Fafe - Callidas Club, dom.15h00 
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Iniciados 
do Callidas 
gotearam 

O último fim de semana 
contou com dois jogos para as 
equipas do Callidas Club. A 
equipa de Juvenis Masculinos, 
que está a segunda fase do 
Campeonato da Associação de 
Andebol de Braga, deslocou-se 
a Gondomar, onde perdeu por 
30-21. 

Em destaque estiveram por 
isso os Iniciados Masculinos que 
receberam e golearam o Vita 
Real e Benfica por 46-22. 
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AT2 de Junho de 2016

AGENDA

Bambis

«10.º Encontro Regional»

Viveu-se uma tarde muito animada no Pavilhão Municipal das Travessas, onde os 
atletas mais novos da modalidade, os bambis, tiveram a oportunidade de brilhar e brincar. 

Contou-se com a presença de cinco clubes (AD Sanjoanense, Maia Stars, CD Feirense, 
SC Espinho e CD S. Paio Oleiros), num total de 12 equipas e dezenas de atletas.

04-06-2016 INFANTIS MASC. ADS/B OLEIROS MUN. TRAVESSAS 11h00

04-06-2016 MINIS FEM ADS LAAC MUN. TRAVESSAS 2 11h00

04-06-2016 INFANTIS FEM. ADS SALREU MUN. TRAVESSAS 15h00

05-06-2016 INFANTIS MASC. ADS/B ALAVARIUM MUN. TRAVESSAS 11h00

Resultados
 Sábado, 28 Maio

Juvenis Masculinos
Sismaria “B”, 26 - Sanjoanense, 15

Infantis Masculinos
Sanjoanense A, 17 - Estarreja, 28
Feirense B, 19 - Sanjoanense B, 20

Infantis Femininos
Feirense A, 11 - Sanjoanense, 17

Domingo, 29 Maio

Minis Masculinos
Sanjoanense A, 25 - Ílhavo, 9
Beira Mar, 23 - Sanjoanense B, 37

Minis Femininos
Val. Vouga, 15 - Sanjoanense, 42
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DEPOIS DA 
SUBIDA, 

SANJOANENSE 
PERSEGUE TÍTULO 

DE CAMPEÃ
 TEXTO FILIPA GOMES FOTOGRAFIA ANTÓNIO LOUREIRO

A equipa de juvenis da 
Sanjoanense tem motivos 

para sorrir, depois de 
assegurar a promoção ao 

escalão mais alto do andebol 
na próxima temporada. 

A época está perto de ser 
perfeita, mas falta cumprir 

uma ambição do plantel, 
que o técnico Miguel 

Sousa assume sem rodeios: 
conquistar o título de 

campeão nacional.

Foi o final esperado de uma época 
bastante consistente protagoniza-
da pelo escalão de juvenis da San-

joanense. Na tarde de 21 de maio, a vitó-
ria caseira frente ao Avanca confirmou o 
objetivo que a equipa estipulou no início 
da temporada: subir à I Divisão. “É uma 
satisfação muito grande ver a alegria dos 
miúdos, saber que para o ano vão estar 
a jogar ao mais alto nível. É totalmente 
diferente jogar numa I Divisão nesta ida-
de e é com grande satisfação que vemos 
que o objetivo foi alcançado e que para 
o ano vão estar a jogar onde merecem”, 
denota o técnico Miguel Sousa. 

Como ponto forte, o timoneiro destaca 
a “união do grupo”, ingrediente essen-
cial para conquistar a subida e carimbar o 
acesso à Final Four. “Entre as mais de cem 
equipas que disputaram a época pode-
mos considerar-nos uns felizardos dado 
que estamos a lutar por um objetivo que 
todas elas gostariam de poder alcançar”, 
realça, assumindo sem rodeios a ambição 
que norteia agora o plantel: “Uma equi-
pa que atinge a fase final não pode pen-
sar de outra forma e o nosso desiderato 
é conquistar o título de forma aberta e 
assumida”.

Pela frente têm o ABC Braga B, que o 
treinador prevê ser um “opositor bas-
tante complicado”, o 1º de Dezembro e 

ESTIVEMOS SEMPRE 
EM PRIMEIRO LUGAR 
NAS DIVERSAS FASES 
DO CAMPEONATO
MIGUEL SOUSA, 
TÉCNICO DA EQUIPA DE JUVENIS 
DE ANDEBOL DA ADS

o SC Horta. A disputa será renhida mas 
Miguel Sousa confia no “valor” da equipa 
e reforça que “quem joga uma fase final 
tem que pensar somente em vencê-la”. 
A Final Four disputa-se entre 10 e 12 de 
junho, num local ainda a definir.

Duas derrotas em mais de quarenta jogos 
disputados espelham bem o percurso 
notável que o plantel trilhou pelo Cam-
peonato Nacional da II Divisão. O técni-
co, que chegou ao clube no início da tem-
porada, faz uma análise com saldo positi-
vo. “Desde o primeiro dia estivemos sem-
pre em primeiro lugar nas diversas fases 
do campeonato. Em termos competitivos 
julgo que a época não poderia ter corri-
do de uma forma mais positiva. Acho que 
os miúdos evoluíram bastante”, revela, 
destacando um plantel muito jovem que 
esteve à altura do desafio. “Temos vários 
atletas do escalão abaixo. Pelo menos qua-

tro jogam com regularidade na equipa 
juvenil e são atletas que têm uma partici-
pação muito ativa e uma responsabilida-
de muito grande na conquista deste obje-
tivo”, explica. 

Respeito pelo outro, solidariedade, 
entreajuda, perseverança e espírito de 
sacrifício. Foram estes os princípios 
que Miguel Sousa incutiu ao conjunto 
ao longo da temporada e que também 
se aplicam fora das quatro linhas. “No 
fundo são princípios que devem nortear 
também a nossa vida. Disse-lhes no final 
do jogo contra o Avanca que o andebol é 
uma escola de valores e virtudes que são 
depois transpostos para a nossa vida e a 
para o nosso dia-a-dia”, conta o técnico, 
que na próxima temporada continuará ao 
leme da equipa alvinegra para “dar conti-
nuidade ao projeto”.

Do primeiro ano ao serviço do clube, o 
técnico destaca o “espírito particular” que 
encontrou na Sanjoanense, “uma autên-
tica família” de onde realça “os incansá-
veis Alex e Álvaro”, seccionistas na equi-
pa de juvenis, bem como o empenho de 
toda a estrutura diretiva, nomeadamente 
Hugo Lima. “As pessoas no clube dão-se 
extremamente bem, não há quase divisão 
entre os vários escalões. Como treinador 
foi um ano extremamente benéfico e ali-
ciante para a minha formação”, remata.
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A MÉDIO PRAZO, 
O OBJETIVO É QUE 

TODA A FORMAÇÃO 
COMPITA NOS 

ESCALÕES PRINCIPAIS 
DO ANDEBOL

JOSÉ PEDRO SILVA, 
DIRETOR DA SECÇÃO DE 

ANDEBOL DA ADS

A conquista dos juvenis é, para José Pedro 
Silva, Presidente da secção de andebol 
da ADS, um “sinal” de que a aposta em 
técnicos de qualidade tem dado frutos. 
O ano também correspondeu às expec-
tativas, já que foram cumpridas as duas 
metas da temporada: a manutenção dos 
seniores na II Divisão Nacional e a subi-
da dos juvenis ao escalão principal. Falta, 
agora, a cereja no topo do bolo. “O obje-
tivo é o título nacional da II Divisão. Há 
grandes hipóteses, são quatro equipas e 
nós devemos ser um dos dois favoritos à 
conquista do título”, aponta. 

Depois dos juvenis, o responsável espera 
que os outros escalões sigam as mesmas 
pisadas e adianta que os preparos para a 
próxima temporada estão praticamente 
concluídos. “Vão entrar mais três técnicos 
que vêm de fora do clube, todos eles licen-
ciados em Educação Física e com bons 
níveis de formação de andebol. Vamos 
ficar com um naipe de técnicos fortíssi-
mo”, garante José Pedro Silva, que espe-
ra colocar novamente todos os escalões de 
formação a competir ao mais alto nível. 
“A secção tem tido ao longo destes anos 
todos muitos altos e baixos. Há dois anos 
estivemos na I Divisão com os juniores, 
há mais de cinco tínhamos os escalões 
todos na I Divisão. A médio prazo o obje-
tivo é que toda a formação compita nos 
escalões principais do andebol”, assegura.  
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