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Campeonato do Mundo de Andebol de 2017

http://www.pt.cision.com/s/?l=b6706f0a

 
No Andebol Portugal foi afastado do Campeonato do Mundo de 2017.
 
 
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2016-06-17 08:33
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ANDEBOL 

Roque regressa 
ao Restelo 
O ))Nuno Roque está de regresso 

ao Belenenses, que representou de 
2003/04 a 2005/06, depois de 
duas épocas no FC Porto e, pelo 
meio, no Sporting, Benfica, Madeira 
SAD e Águas. Santas. O 
internacional português junta-se 
ao guarda-redes João Moniz (ex-A. 
Santas) e ao também central Diogo 
Simão (ex-1.° Dezembro) como 
reforços do Belenenses para a nova 
época, que garantiu a continuidade 
do treinador João Fiorêncio Jr. e dos 
jogadores Carlos Siqueira, Pedro 
Pinto e Fábio Semedo. H. C. 
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ANDEBOL — MUNDIAL 2017 — PLAY - MAO 

Dr2gáo C3IXa 

no Porlo 

  

ISLÂNDIA PORTUGAL 

 

Vitória por um golo sobre a Islândia não chegou para concretizar os intentos de qualificação 

Quintana esteve soberbo na baliza Público não poupou nos apoios à Seleção Desilusão dos jogadores visível no final 

Vti()R(AK,,, VITOR GARCEZ/ASF VITI R GARCEVASE 

A figura 

ALFREDO 
QUINTANA 
GUARDA-REDES 

À  

LOCAL LUGAR 
Japão 

França 

Suécia 
Eslovénia 

Suíça 

Voltar aos bons 
tempos na Croácia 

Seleção Nacional não entra 
numa grande competição desde 
2006 

2002 
2004 
2006 

PORTUGAL EM MUNDIAIS 

ANO  
1997 
2001 
2003 Attr1.a.p1.  

PORTUGAL EM EUROPEUS 

ANO LOCAL LIXAR 
2000 Croácia 

 10 INT 

Alfredo Quintana (GR) 
Ricardo Candeias (GR) 
Pedro Portela  
aedo Duartélã) 
Pecko Soba 
Cláudio Palcos* ff 
Rui Siva (2) - 
José Costa (2) 
1.14P3a6a0 
loa° Fenaz (3) 
António Ari4)_ ia( 

Ja'sr.80  gva 
Fább yldrag9.0). 

Pereira _ 
Fabio!~ 
i4jriíjaná.SaRnakt 

ROLAND0fliel*S' 

Gunnar Jonsson 
udmuridur He.(gagf.1 

GEIR SVEINSSON 

modah .abola.pt  

MAIS DESPORTO 

20 
8. Güs-tavsson  (61.3 

AIOS Edvardsson (GR) , 
Kari Kristjánsson(2) 
Arou Palmarsson (3) 
Rimar Kárason (4) 
Asgeir Hallgrinsson (2) 
Amór Atlason (3) 

Sigurdsson  
fur Gudmundsson (2)  

Amór Gunnarsson (3) 
Róbert Gunnarsson  
S. Sigurmannsson (1)  
Tandri Konrádsson 

Gurnarsson 

ÁRBITROS 
Vadav Horacek e liri Novotny, da Rep. Checa 

ANDEBOL 

Por 

HUGO COSTA 

-
A

se> 
 euforia perante a hipóte- 

- - ão pala o 
Mundial do próximo ano, 
em França, acabou em 
frustração quando Pal-

marsson reduziu para 20 -19 a 1.12 
minutos do fim cia 2.' mão do play-
-off, ontem, no Dragão Caixa, num 
período em que Portugal congelou e 
deitou por terra um apuramento que 
parecia certo e por três golos! A 4.23 
minutos do fim, o 20-17 de vanta-
gem sobre a Islândia chegava para 
qualificar a Seleção Nacional, o pú-
blico vibrava com o golo de Rui Sil-
va, todo o banco luso puxava pelos 
fãs e pela defesa, mas numa bola 
aparentemente perdida, Kristjans-
son marcou, o guarda-redes Gus-
tavsson defendeu o remate de Gilber-
to e Palmarsson concluiu com feroz 
mfssliuma jogada recuperada na li-
nha final para fazer o 20-19. 

Silêncio absoluto e festa islande-
sa, que teve novo capítulo segundos 
depois, quando Kristjansson, isola-
do, empatou o jogo e deixou 26 se-
gundos no cronómetro. Era a esto-
cada final num período em que 
Portugal congelou e entrou em des -
compensação, e que nem um des-
conto de tempo ajudou. Final infe-
liz para uma exibição de gala do 

CAÍDA DO CÉU 

Esta eliminatória caiu do céu nas 
mãos da Islândia. Na primeira parte 
fomos brilhantes, o trabalho de todos 
foi fundamental, mas o Quintana 
esteve tremendo. Não fomos felizes na 
parte final, um ressalto para o pivot 
deu o golo e, depois, um remate dos 11 
metros entrou na gaveta 

ROLANDO FREITAS 
selecionador nacional 

guardião Alfredo Quintana na bali-
za (22 defesas, onde se incluíram 3 
livres de sete metros), da defensiva 
lusa na primeira parte, em que con-
sentiu apenas 7 golos aos irlande-
ses, e de um ataque planeado, vis-
toso e com várias soluções. Mas nem 
sempre eficaz, pois o guarda-redes 
Gústavsson (13 defesas) voltou a fe-
char a baliza nas pontas, por exem- 

FRUSTRANTE 

Foram dois 6u três detalhes que 
decidiram. Estivemos muito bem, mas 
a ganhar por quatro não conseguimos 
passar para os cinco golos de 
vantagem. É frustrante, estávamos 
confiantes que íamos passar, estamos 
todos tristes. Entrámos em desespero 
no último minuto 

TIAGO ROCHA 
capitão de Portugal 

pio, e a aparecer bem colocado nos 
minutos finais. 

Cedo Portugal mostrou que os 
3 golos trazidos de Reiquiavique 
(26 -23) eram recuperáveis e a 
prova disso é que só após 5 minu-
tos a Islândia inaugurou o marca-
dor, já Quintana assinalara 4 de- 
fesas - fez 13 em toda a parte 
- e nem a estrela Sigurdsson trou- 

Têm a alavra 

FELIZES 

Agradeço a Portugal porque 
foram dois grandes Jogos, equilibrados 
e podiam ter caído para qualquer lado. 
Vamos estar em França e, por isso, 
estamos felizes. O guarda-redes deles 
esteve excelente, nós defendemos 
bem e tivemos mais calma. Portugal 
tem uma grande equipa 

GEIR SVEINSSON 
selecionador da Islândia 

xe maior poder de fogo aos ilhéus. 
Portugal estava sereno e forte de-

fensivamente, teve 4 golos à maior 
em seis ocasiões e após o 17-17 mar-
cou 3 golos consecutivos. Mas o ata-
que perdeu eficácia e surgiu a ansie-
dade. A Seleção volta a ficar de fora 
num play-offequilibrado, mas onde 
detalhes fizeram a diferença... infe-
lizmente, de novo para o adversário! 

Noite frustrante para Quintana, 
autor de 22 defesas com percentagem 
superiora 50 por  cento. O luso-cubano es-
teve incrível na baliza, defendendo três 
livres de 7 m, dois dos quais ajudaram 
Portugala aumentar de 18-17 para 20-17  

'PLAY—OFF' 
ACESSO MUNDIAL 

2."11110• 1: ALO 
lesta-Sérvia 30-25 26-25  
Meoeddnla-Rep. Checa 34-27 22-28  
Holanda-Polónia 25-24 21-27  
Noruega-2DM~ 28-27 18-24  
Bósnia-Suéda 27-27 19-27  
Montenegro-Ibbasta 19-29 22-25  
Letónia-Web:Mula 28-26 24-26  
Áustria-Dinamarca 20-23 27-35  
Islândia-Portugal 20-21 23-26  

Já desde janeiro de 2006 que Portugal 
não entra em fases finais de Europeus e 
Mundiais, pois nessa altura a Seleção 
Nacional esteve no Europeu da Suíça e 
não mais obteve um apuramento. Este, 
para o Campeonato do Mundo de 2017, 
esteve muito próximo. Contudo, a parte 
final hipotecou uma festa que se antevia 
minutos antes. Portugal tem agora a 
qualificação para o Europeu-2018 que se 
realiza na Croácia, palco onde o conjunto 
luso obteve a melhor classificação de 
sempre, em 2000, quando terminou em 
7.° lugar entre 12 equipas. Ainda assim, o 
apuramento não será fácil. Alemanha, 
Eslovénia e Suiça são os adversários no 
grupo 5, que se inicia em novembro, 

• primeiro em terras germânicas, depois 
com a receção aos eslovenos. Em maio, 
Portugal terá lugar duplo confronto com 
os helvéticos, antes de receber a 
Alemanha e jogar na Eslovénia, em junho. 
Os dois primeiros de cada grupo apuram-
-se diretamente, bem como o melhor 3.° 
classificado dos 7 grupos. Antes, haverá a 
resolução do contrato do selecionador 
Rolando Freitas e o da restante equipa 
técnica, que ainda não foi renovado. H. C. 

Seleção falha Mundial 
Vitória de Portugal (21-20) no Dragão, insuficiente para anular a desvantagem de três golos 

trazida da Islândia  o  Derradeiros minutos voltam a ditar afastamento de uma grande competição 
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A4 Portugal vence Islândia (21-20) mas falha acesso ao Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-06-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=617276

 
A seleção portuguesa de andebol venceu, esta quinta-feira, a congénere da Islândia, por 21-20, no
Dragão Caixa, resultado insuficiente para garantir um lugar no Campeonato do Mundo, no próximo
ano, em França. A equipa das quinas, orientada por Rolando Freitas, estava obrigada a anular
desvantagem de três golos que trazia da primeira mão do play-off, por força da derrota, por 23-26, na
Islândia.
 
 17-06-2016
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ANDEBOL 

PORTUGAL VENCE MAS ESTÁ FORA DO MUNDIAL 
A seleção nacional de andebol está fora do Mundial apesar de ter 
vencido ontem a Islândia, por 21-20, no Pavilhão Dragão Caixa, no 
Porto. A partida era referente à segunda mão do play-off de aces-
so à competição e Portugal precisava de superar a desvantagem 
de três golos (26-23) registada, fora, no jogo da primeira mão. 
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Açcobaça 
recebe Taça 
de Portugal
O Cister S. Alcobaça, numa or-
ganização conjunta com a Fe-
deração de Andebol de Portu-
gal, reúne em Alcobaça ama-
nhã as quatro melhores equi-
pas de Andebol em Cadeira de
Rodas que irão disputar a Taça
de Portugal ACR7. Uma das
equipas é a APD Leiria que, de-
pois de conquistar o ACR4,
tenta agora a ‘dobradinha’.|
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Madeira no encontro nacional de infantis 
Organizado pela Federação de An-
debol de Portugal e pela Associação 
de Andebol de Braga, arrancou on-
tem e prolonga-se até esta domingo 
na Cidade de Braga, a edição de 2016 
do Encontro Nacional de Andebol 
no escalão de Infantis. 

Considerado como o maior even-
to nacional envolvendo a participa-
ção de todas as associações regio-
nais, a Madeira está bem represen-
tada nesta festa do andebol infantil. 

Na competição masculina a Re-
gião marca presença com as forma-
ções do Académico do Funchal e 
Clube Desportivo Bartolomeu Pe-
restrelo enquanto no sector femini-
no o Clube Sports da Madeira e As-
sociação Desportiva da Camacha 
são os conjuntos presentes em re-
presentação da ilha. 

Ao todo serão 60 clubes e mais 
de 1.500 atletas envolvidos no 
evento. H. D. P. 
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Agenda desportiva
FUTEBOL

UEFA Euro 2016
Hoje
Grupo D Rep. Checa-Croácia
(17h00) e Espanha-Turquia (20h00)
Grupo E Itália-Suécia (14h00)

Amanhã
Grupo E Bélgica-Rep. Irlanda
(14h00) 
Grupo F Islândia-Hungria (17h00)
e Portugal-Áustria (20h00)

Domingo
Grupo A Roménia-Albânia
(20h00) e Suíça-França (20h00)

Futebol Feminino
1.ª Divisão Nacional
- Fase de Manutenção
10.ª jornada
Domingo F. Laura Santos- Cadima,
Viseu 2001-Atlético Ouriense e
Vilaverdense-Boavista.

FUTSAL

Traquinas Futsal Cup
Pavilhão Municipal do Luso
Domingo ABC de Nelas-Maceda
(15h15)

Petizes Futsal CUp
Pavilhão Municipal do Luso
Domingo ADREP-ABC de Nelas
(16h20

ANDEBOL

Iniciados - Amigáveis
Pavilhão Municipal de M.ª Beira
Amanhã NA Penedono-ABC
Nelas (15h30) e ABC Nelas-EA
Moim.ª Beira  (16h30)

ATLETISMO

2.ª Volta a Ribafeita
Domingo
Prova com 15 quilómetros e
caminhada com 6 têm partida
agendada para as 10h00.
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Seleção portuguesa de andebol falha apuramento para Mundial de 2017
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-06-2016

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=830130

 
ONTEM às 22:50
 
 A seleção portuguesa de andebol falhou hoje o apuramento para o Campeonato do Mundo de França
de 2017, apesar de ter vencido o segundo jogo do 'play-off' por 21-20, em embate disputado no
Dragão Caixa, no Porto.
 
 O conjunto luso, que ao intervalo vencia por 10-7, diferença que precisava para poder seguir em
frente, não conseguiu manter a margem e acabou por vencer por apenas um golo, depois de ter
perdido na primeira mão na Islândia por 26-23.
 
 Diário Digital / Lusa
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Encontro nacional de andebol jovem em Braga   

ABC e Arsenal da Devesa
entraram a vencer

O 
encontro nacional 
de infantis em an-
debol, masculino e 
feminino, arrancou 

ontem na cidade de Bra-
ga, com a participação de 
56 equipas, 32 masculinas 
e 24 femininas.

A competição prolon-
ga-se até domingo, e tem 
por palcos os diversos pa-
vilhões da cidade de Braga, 
nomeadamente o Flávio 
Sá Leite, Ferreiros, Maxi-
minos, Universidade do 
Minho, Dume, Lamaçães, 
Escola Francisco Sanches e 
Escola André Soares.

Nos encontros disputa-
dos ontem, destaque para 
o Arsenal da Devesa que, 
em masculinos, venceu a 
ADC Benavente por 18-16, 
o mesmo se podendo di-

zer do ABC de Braga que 
bateu o Colégio dos Car-
valhos por 25-15. A Di-

dáxis bateu a SM MATO 
por 24-12.

Hoje há jogos, pratica-

Um pormenor do encontro que o ABC disputou, e venceu, ontem

mente ininterruptamen-
te, em todos ao pavilhões, 
entre as 9 e as 18h00.

D
R
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nar tudo claro e fazendo 
o devido transporte para 
o andebol, a ambicionada 
subida à I Divisão nacio-
nal por parte do Arsenal 
da Devesa passa, maiori-
tariamente, por um jogo, 
um importante jogo no 
pavilhão do S. Mamede 

primeira de duas finais para os bracarenses no caminho para a promoção   

Arsenal da Devesa na batalha de S. Mamede

e já amanhã (18h00).
Derrotado no último 

domingo pelo Boa Ho-
ra, o Arsenal da Devesa 
está agora proibido de 
averbar o mesmo resul-
tado ante o próximo ad-
versário se não quiser de-
salinhar-se da promoção 

direta. Fruto do empate 
no Flávio Sá Leite ante o 
S. Mamede, na primeira 
volta desta fase final, um 
desaire extramuros con-
tra o mesmo opositor sig-
nificará o adeus defini-
tivo aos dois primeiros 
lugares da classificação, 
quando há somente duas 
rondas para jogar. 

Caso se confirme o 
pior cenário e houver 
depois uma igualdade 
pontual entre o trio da 
frente, no confronto di-
reto com o Boa Hora (1.º) 
e com o S. Mamede (3.º) 
o Arsenal da Devesa (2.º) 
ficará sempre atrás da 
concorrência.     

«Temos de preparar 
bem o jogo com o S. Ma-
mede. Vai ser uma final 
para nós, mas também 
para o S. Mamede», re-
sumiu Gabriel Oliveira, 
técnico do Arsenal da 
Devesa. 

Arsenal apenas depende de si para subir à I Divisão nacional de andebol 

 JOsé costa lima

O 
título pode condu-
zir o leitor ao feria-
do celebrado pela 
cidade de Guima-

rães, a 24 de junho, mas 
não é bem isso do que 
aqui se trata. Para tor-

D
M

Página 11



A12

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 7,55 x 10,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64909771 17-06-2016

INSCRIÇÕES PARA FÉRIAS CULTURAIS 
E DESPORTIVAS TERMINAM HOJE

Verão A Câmara Municipal de Fafe volta a pro-
mover, por mais um ano, as férias desportivas e 
culturais no concelho. A iniciativa, «que se tem 
revelado um sucesso», arranca dia 20 de junho 
e prolonga-se até dia 5 de agosto.

No entanto, as inscrições terminam hoje e 
devem ser feitas na Casa da Cultura.

De acordo com a autarquia, este ano, o âmbi-
to cultural volta a fazer parte das atividades. As-
sim, para além da prática de modalidades des-
portivas, como andebol, atletismo, basquetebol 
e futsal, estão também previstas disciplinas artís-
ticas, teatro, música, cinema, jogos tradicionais 
e diversas oficinas. A Cidadania, o Ambiente e 
a Saúde são outras das temáticas programadas, 
com percursos pedestres, segurança rodoviária, 
visitas a instituições do concelho, piqueniques, 
entre tantas outras.

As férias desportivas e culturais destinam-se a 
crianças e jovens, que frequentam o ensino bá-
sico, residentes no concelho de Fafe.
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só ouno 
JOGAM NA EUROPA 
ABC, na Liga dos Campeões, 
Benfica e FC Porto, na Taça 
EHF, e Sporting, na Taça 
Challenge, serão os clubes 
portugueses nas competi-
ções europeias da próxima 
época, depois de o Madeira 
SAD ter abdicado da vaga na 
Challenge, por falta de apoio 
monetário, e de oÁguas 
Santas ter recusado o convite 
para substituir os insulares. 
Mais nenhum clube foi 
chamado para o lugar. 

Página 13



A14

  Tiragem: 30430

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 4,44 x 9,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64909160 17-06-2016

CENTRAL BBENBISES 
APRESENTOU ROGUE 
Além do guarda-redes João 
Moniz, o Belenenses vai 
voltar a contar com o central 
Nuno Roque, que deixara o 
FC Porto e viu o Sporting 
desistir da sua contratação. O 
internacional poderá deixar 
Belém caso receba uma 
proposta mais interessante. 
A equipa orientada pela 
dupla João Floréncio Jr. e 
Carlos Jorge terá ainda João 
Raquel, vindo do Benavente, 
e Gonçalo Valério, ex-Passos 
Manuel. 
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João Ferraz impressionou pelo poder de elevação, mas só marcou em três dos seus oito remates 
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Alfredo 

SONHO VIRA PESADELO 
EM TRÊS MINUTOS 

ANDEBOL Portugal perdeu a qualificação para o Mundial de 2017 
num jogo em que teve o passaporte na mão em vários momentos 

MGR 
FALHA SETE MUNDIAIS 
E CRK0 EUROPEUS 
Desde o Europeu da Suíça, 
em 2006, que Portugal não 
vai à fase final de uma grande 
competição, o que significa 
ter festejado o último 
apuramento em junho de 
2005, frente à República 
Checa, e já ter perdido os 
Europeus de Noruega, 
Áustria, Sérvia, Dinamarca e 
Polónia e os Mundiais de 
Turúsia, Alemanha, Croácia, 
Suécia, Espanha, Catar e, 
agora, França. 

r  PR410114A 
METAL. DIFIC11. 
A Seleção Nacional voltará 
aos jogos oficiais em 
novembro, frente à Eslové-
nia, no primeiro dos seis 
jogos do Grupo S de qualifica-
ção para o Europeu de 2018, a 
realizar na Croácia. Alema-
nha e Suíça serão os outros 
rivais, num grupo que o 
esloveno Mario Sostaric já 

catalogou como "muito 
forte, talvez o mais difícil". 
Serão apurados os dois 
primeiros e o melhor terceiro 
entre sete grupos. 

PORTUGAL 

isLANDu 
pr..#91g.,,i?c.!, Porto 
ÁrttitroVadav Horacek e Jin Novotny 
(República Checa), 

PORTUGAL ISLÂNDIA 
Alfredo Quintana Gr PanGustavsson Gr 
R.Cancleias Grtni Rafo Edvardsson-Grkli 
Pedro Pateta - AronPairmrsson 3 
Gilberto Duarte 5 Asgelritalgrimsson 2 
Tiago Rocha 2 Gucllen5loirdesen - 
João Ferrai 3 Obter Gueboundsson2 

Arnor Gentiano.' 3 
DaymaroSiiiii—  1 Robert Cunnarsson 
Rui Slise - 2 Hoimar Helgason 
Pedro Sota Kristjan Krts4ansson 2 
JoséCosta 2 Runar Karason 4 
António Arela 4 AmorP.liason 3 
%go Pereira RafriSigurrnannsson 
Mudo Pedroso 1 Tandri Konradsson 
Jorge Silva - Biarldeminarsoo 
Fábio MagaiLes • Ginoar Jonsson rJ 

Treinador Treinador. 
Rolando Freitas Geir Sveinsson 

Ao intervaka10-7. 
Marcha.05' 2-010'4-2 , 15' 6-4, 20', 7-4. 
25" 8-5, 30'10-7, 35'13-10,40' 15-14, 
45'16-14, 50' 17-16, 55'19-17, 60' 21-20 

AUGUSTOPER20 
imo Portugal vai falhar o 
Mundial de França, em 2017, 
por... dois golos. Ontem, no 
Dragão Caixa, a SeleçãoNacio-
nal, que precisava de anular a 
derrota (26-23) de domingo 
na Islândia, conseguiu ter o 
jogo controlado e o passaporte 
na mão em várias ocasiões - a 
última a menos de três minu-
tos do fim, quando vencia por 
20-17-, mas soçobrou. Mesmo 
comum pavilhão lotado a em-
purrá-la e a hipótese de fazer 
história em aberto, a equipa 
nacional não teve a frieza dos 
nórdicos, que fizeram três go-
los seguidos, empataram no 
último minuto e... resolveram 
a questão a seu favor. 

Portugal entrou bem, disci-
plinado e assertivo a defender 
-os islandeses só fizeram qua-
tro golos nos primeiros 20 mi-
nutos -, muito graças a um 
Quintana que realizou 13 de-
fesas na primeira parte, só so- 
frendo... sete golos. 
Ao intervalo, a equipa das 

Quinas já tinha anulado a dês-
vantagem que trouxera de 
Reiquejavique.A Islândia, por 
seu turno, apesar de ter estado 
por duas vezes (aos 13-9 e aos  

14-10) a perder por quatro go-
los, na parte complementar 
esteve sempre lúcida. Com  o 
seu poder de concretização a 
aumentar, através da eficiên-
cia de Aron Palmarsson e Ru-
nar Karason, empatou pela 
primeira vez, a 17 golos, a me- 

PuLARA;;:ES 

Rolando 
Freitas 
Selecionador 
de Portugal 

nos de dez minutos do final. 
Portugal reagiu através de 

dois livres de sete metros, con-
cretizados por António Areia, 
e um remate de longe de Rui 
Silva, logo após ter reentrado 
no jogo. Depois, os nórdicos 
foram felizes em dois ressal- 

tos de bola e também inteli-
gentes ao colocara bola emAr-
nor Gunnarsson, que não fa-
lhou. Portugal cedeu mais 
uma vez no final. Por culpa 
própria e com um elevado cus-
to: já lá vão 11 anos sem fases 
finais! 

"Foi bastante 
trt zstram te" 

"Estivemos sempre a 
controlar o marcador e é 
bastante frustrante perder 
desta forma o apuramento, 
pois estávamos confiantes 
que íamos a França. Só 
entrámos em desespero no 

último minuto. Resta-nos 
continuara trabalhar, 
porque esta Seleção está no 
bom caminho" 

Com 22 defesas, fez um 
jogo inesquecível e 
coube-lhe insuflar, muitas 
vezes, o ânimo da equipa. 
Por ele, Portugal estaria 

em França e com 
distinção. Nos últimos 
minutos, ao defender três 
"sete metros", ainda deu a 
última esperança. 

21 
20 

"Infelizes na 
finalização" 

"Tendo apenas sete golos 
sofridos ao intervalo, isso 
fez-nos crer que vencer por 
três bastaria. Estivemos 
bem defensivamente, mas 
não fomos felizes na 
finalização. As perspetivas 
são de crescimento. 
Portugal mostrou que joga 
com coragem e olhos nos 
olhos com os adversários" 

Tiago Rocha 
Jogador 
de Portugal 
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MADEIRA .

SENA LUZ 
O lateral-esquerdo Ivo 
Santos e o central Gonçalo 
Ribeiro vão jogar no Madeira 
SAD na próxima temporada, 
por empréstimo do Benfica, 
juntando-se a Hugo Rosário 
(ex-Águas Santas) no lote de 
reforços dos insulares. Ivo 
Santos tem 24 anos e jogava 
no Belenenses e Gonçalo 
Ribeiro, de apenas 19, estava 
no Passos Manuel, sendo 
importante na campanha 
deste clube lisboeta. 
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txn(leboi Seleção lusa falha qualificação para o Mundial 2017 

Vitória portuguesa 
com sabor amargo 

Susan* Silva 
desporto@jn.pt  

► A seleção nadonal falhou, 
ontem, o apuramento para o 
Mundial de andebol 2017, 
que se disputará em França,  

apesar do triunfo amargo so-
bre a Islândia, por 21-20, na 
segunda mão do play-off. 
Após a derrota fora por 26-
23. Portugal precisava de 
vencer por três no Dragão 
Caixa e de sofrer menos de  

23 golos ou de ganhar por 
quatro. Teve o pássaro na 
mão, mas no segundo tempo 
não o conseguiu segurar e 
viu esfumar-se o sonho. 

As quinas entraram bem 
na partida e tiveram o ascen- 

dente na primeira parte. pe-
ríodo durante o qual conse-
guiram, por várias vezes, ter 
a vantagem no marcador 
que lhes dava o apuramento. 
Contudo, alguma ansiedade 
e o facto de jogar, em mo-
mentos chaves, mais com o 
coração do que com a razão 
acabaram por ser fatais. 

Os islandeses nunca dei-
xaram a formação lusa fugir 
mais, o que lhes permitiu re-
cuperar a partir de meio do 
segundo tempo e. mesmo 
estando a perder. manter os 
números favoráveis. 

Partaaal 21  
20  

Locai Dragão Cabo, no Pono 
Ártii0o Vactav Horacek e lin Noivo/ (Ftep. beca) 
Pielegel Arredo Quintana (GA), Peão krteLA 
Gilberto Duarte (5) 11aço c ia (2), lato Ferraz 
(3). Fàbio Antunes e 0.~o Salina (1) - sete 
wcWl - Rul Silva (2 Fabio ktagables, Pacho 
Solha, José Costa (2 , Tiago Pereira, Cláudio 
Pedioso (1), Aninnio Mia (4)e Jorge Silva. 
Treinador Rolando Freitas 
hW" Gustavsson (GR), Paimarsson (3), 
tbigrimsson (2). Sigmckson, Gixtrrionctsson (2). 
0. Gunrorsson 13) e R Gunnarsson - sete ntizd - 
Heépson Atlason (31a Gurnarsson Karason (41 
gyarmarnsson (1) e 1~ (2) 
~nadar Oskar Oskarsson 
Ao ~alo 10-7 
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Andebol Nula 
Roque é reforço 
do Belenenses 
• O central internacional 
português Nuno Roque, 29 
anos, ex - F. C. Porto, é refor-
ço da equipa do Belenenses 
para a próxima época. O jo-
gador regressa, assim, ao 
Restelo. onde Jogou durante 
três temporadas, contando 
ainda com passagem por 
Sporting, Benfica, Madeira 
SAD e Águas Santas. 
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O desporto favorito dos jornalistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-06-2016

Meio: Observador Online Autores: Miguel Tamen

URL:http://observador.pt/opiniao/o-desporto-favorito-dos-jornalistas/

 
Crónica Autor A actividade principal dos jornalistas desportivos não é descrever o que se passou, mas
o que se poderia ter passado. No essencial, trata-se de dizer às pessoas aquilo que elas gostam mais
de ouvir. São os jornalistas desportivos jornalistas? A pergunta ocorre porque a qualquer pessoa é
evidente que a sua actividade não consiste em descrever o que se passou, mas antes em descrever
aquilo que se poderia ter passado. 'Descrever' é uma força de expressão; os jornalistas desportivos
fazem sobretudo propaganda daquilo que não sentem necessidade de descrever. Em relação ao
futuro, a sua atitude consiste em celebrar o ovo no tracto intestinal da ave; em relação ao passado,
em imaginar que em tempos existiu um grande ovo de oiro, ou de chocolate. Em ambos os casos a
menor possibilidade de um ovo é ocasião para entusiasmo. No presente campeonato de andebol
internacional, que tanto nos tem interessado a todos, a expressão 'relato de um jogo' anuncia a
celebração sistemática, sempre pelos dois jornalistas desportivos, daquilo que poderia muito bem
acontecer num determinado jogo. O entusiasmo pelo que podia acontecer era considerado pelos
Gregos da Antiguidade particularmente filosófico e sério; e os jornalistas desportivos são filosóficos e
sérios. Tal como na Grécia Antiga, as celebrações a que se entregam consistem em até quatro das
coisas seguintes: exaltar os vencedores e mostrar reservas em relação àqueles que os vencedores
encontram pelo caminho; exaltar os nacionais e mostrar reservas em relação àqueles que têm a
desgraça de o ser um pouco menos; explicar o inexplicável; e, caso se verifiquem problemas, dar
descomposturas. É porém um erro imaginar que estes modos de proceder correspondem a uma
doença profissional que, como a silicose ou a obesidade, afectaria apenas os jornalistas desportivos,
ou mesmo os jornalistas. São muito pelo contrário uma característica de todas as profissões cujas
actividades consistem no essencial em dizer às pessoas aquilo que elas gostam mais de ouvir: a lista
inclui os jornalistas, mas nem por sombras se esgota neles. As pessoas, ao que se sabe, gostam
normalmente de ouvir exaltar os vencedores, desde que se possam sentir incluídas no grupo; e
gostam ainda de ouvir dar descomposturas a todos, mas porque não lhes ocorre ser parecidas com
mais ninguém. Mais que tudo porém gostam que lhes falem do que se poderia ter passado; gostam do
oiro, e do chocolate. As inclinações e os gostos dos outros não tornam todavia necessário que se lhes
faça a vontade; e muito menos que haja vidas inteiras e carreiras definidas por essa solicitude. É por
isso escusado tomar sobre nós a responsabilidade de relembrar regularmente a terceiros, como há
pouco tempo ainda fazia um dos jornalistas desportivos, que "nós somos os melhores e todos os dias
sabemos que isso é verdade. É no andebol, é na ciência, é nas artes, é na cultura, é nas empresas, é
no trabalho." Nem há razão para acrescentar, como imediatamente a seguir fazia o outro, que "temos
bons motivos para estar entusiasmados."
 
Miguel Tamen
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ANDEBOL 

Nuno Roque troca 
FC Porto pelo Belenenses 
R O central Nuno Roque, de 29 anos, vai regres-
sar na próxima temporada ao Belenenses. O in-
ternacional português, que esteve nas duas últi-
mas épocas no FC Porto, já passou também pelo 
Sporting Benfica, Madeira SAD eÁguas Santas. 
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J‘~~11111111/1/~/ DE..51LIJSAU. Portugueses ruo-  esconneramatmenanonnamojogo 

PASSAPORTE PERDIDO 
Portugal esteve sempre 
na frente e liderava por 
três golos (20-17) a 
quatro minutos do final 

21 20 
PORTUGAL ISLÂNDIA 

Rolando Freitas.  
cas EXC 

A. QUINTANA • O O 
PEDRO PORTEIA O O 
GILBERTO DUARTE 5

o BAGO ROCHA 2 
FÁBIO VIORAGO 1 

.0akar Oskanpaon 
Gt S XC 

P GUSTAvSSON O o 
A PAIMARSSON 3 o 
A HALLGRoASSON 2 o 
G SIGUROSSON O o 
aGUDIAUNDSSON2 o 

JOÃO FERRAZ 3 O A. GUNNARSSON 3 O 
DAYMARO SAUNA 1  1 R. GUNNARSSON O O 

R CANDELAS. O o AEDVARDSSONIII o o 
PEDRO SOLHA O O RUNAR KARASON 4 
C. PEDROSO 1 O K. KR1STJANSSON 2 
RUI SILVA 2 O A11ASON 3 O 
JOSÉ COSTA 2 0 9GURMANNSSON 1 O 
ANTÓNIOARLIA 4 *  1 T. KONRADSSON O O 
JORGE SILVA O O B. GUNNARSSON O 
TIAGO PEREIRA O O G. JONSSON O O 
F. MAGALHÃES O  O G. HELGASON O  1 

AO INTERVALO: 10.7 

LOCAL: Dragào Caixa, no Porto 

MBITROS:Vadav Horacek 
e Jiri Novotny (R. CHE) 

PEDRO MALACó 

ralí Tremendo balde de água fria 
no Dragão Caixa após uma ponta 
final de jogo dramática em que 
Portugal acabou por vencer a Is-
lândia (21-20), mas com um par-
cial insuficientepara anulara des-
vantagem da la mão da eliminató -
ria (26-23), disputada em Reykja-
vik, e garantir a qualificação para o 
Mundial de França de 2017. 

Uma desilusão contra todas as 
expectativas, essencialmente 
porque • Portugal esteve quase 
sempre na frente do marcador 
com algum conforto e o desespero 
só começou a ganhar verdadeira-
mente contorno nos últimos 10 
minutos da partida. Período onde 
o preço da falta de clarividência 
ofensiva lusa no ataque acaboupor 
suportar a ténue recuperação que 
permitiu aos nórdicos segurar o 
passaporte para a fase final da 
competição. 

Até lá foi a audácia de Pbrtugal a 
mandar no jogo. Um arranque 
avassalador cheio de ritmo e com o  

guardião Quintana a consolidar a 
manobra do ataque nacional, já 
que as suas defesas foram funda-
mentais para o coletivo conseguir 
cavar a vantagem de três golos 
(10-7) com que a partida chegou 
ao intervalo. 

Argumento suficiente para sus -
tentar um regresso pleno de dinâ-
mica e que ainda permitiu ao pú-
blico que esgotouos dois mil luga - 
res do Dragão Caixa vislumbrar o 
apuramento por breves instantes, 
já que Portugal conseguiu usufruir 
de uma almofada de quatro golos 
de vantagem por três ocasiões. 

Confiança anímica, contudo, 
insuficiente para abalar a muralha  

degelo islandesa. Principalmente 
o desempenho fantástico com que 
°guardião Pall Gustavssonconse-
guiu congelar todas as soluções de 
finalização lusas e, paulatinamen-
te, dar um contributo fulcral para 
diluir a liderança no marcador. 

Ansiedade letal 
Contas feitas, Portugal pagou o 
preço da ineficácia num par de 
momentos -chave da etapa com-
plementar e, apesar de ter entrado 
para os últimos 10 minutos sem o 
conforto psicológico ideal, até por 
força do momento em que a Islân-
dia conseguiu chegar à igualdade 
(17-17), a verdade é que a Seleção  

ainda conseguiu criar uma nova 
vantagem de três golos (20-17) 
com quatro minutos de jogo pela 
frente e manter as esperanças in-
tactas. Fase de pressão máxima 
sem a estrelinha da eficácia a dar a 
ajuda que o playoff exigia, até por-
que a postura de gestão que a Is-
lândia assumiu não esbarrou no 
mesmo obstáculo. 

O último suspiro, concretizado 
por António Areia já no derradeiro 
Minuto, acabou por dar sentido à 
marcha do marcador, mas o 
triunfo pela margem mínima foi 
insuficiente para esconder a desi - 
lusão estampada nos rostos de 
toda a comitiva nacional. o  

Tiago Rocha não escondeu 
o ambiente de desilusão que 
abraçou o balneário da Seleção 
depois de um desenrolar em 
quea equipa'mostrou potencial 
para consumar o tão desejado 
passaporte para estar presente 
na fase final do Mundial de 
França. "Estivemos sempre na 
frente do marcador e chegámos 
a estar muito perto dos cinco 
golos devantagem, pelo que es---3, 
tamos todos frustrados com o 
que aconteceu", desabafou o 
pivô, convicto de que o apura-
mento acaboupor ficar definido 
num par de momentos-chave: 
"Estamos tristes porque a con-
fiança de estarmos em França 
era elevada e o encontro decisi-
vo acabou por ficar definido em 
dois ou três detalhes." o 

ROLANDO FREITAS 

"Apuramento 
da Islândia 
caiu do céu" 
Ele  O selecionador Rolando 
Freitas elogiou o comporta-
mento dos seus jogadores, mas 
reconheceu o preço da ansie-
dade que Portugal revelou nos 
momentos cruciais. 

"Este apuramento caiu nas 
mãos da Islândia do céu", refe-
riu o treinador, inconformado, 
com o desfecho do encontro: 
"Realizámos uma ia parte bri-
lhante, com a equipa sempre 
equilibrada e mesmo depois fi-
zemos de tudo para conseguir o 
apuramento. Desde mexer na 
equipa, ajustar os enquadra-
mentos e até gerir a fadiga. A 
ansiedade não pode servir de 
desculpa, mas a verdade é quei, 
não fomos felizes e um ressalto 
acabou por ter um peso enorme 
no apuramento. " 

TIAGO ROCHA 

"Estamos 
todos 
frustrados" 
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Seleção portuguesa de andebol falha apuramento para Mundial de 2017
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-06-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bb7c0c37

 
Lusa 17 Jun, 2016, 07:29 | Andebol A seleção portuguesa de andebol falhou hoje o apuramento para
o Campeonato do Mundo de França de 2017, apesar de ter vencido o segundo jogo do `play-off` por
21-20, em embate disputado no Dragão Caixa, no Porto. O conjunto luso, que ao intervalo vencia por
10-7, diferença que precisava para poder seguir em frente, não conseguiu manter a margem e acabou
por vencer por apenas um golo, depois de ter perdido na primeira mão na Islândia por 26-23.
Pesquise por: Dragão, Islândia, Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 17 Jun, 2016, 07:29|
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Portugal afastado do Campeonato do Mundo de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-06-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cd2ce52

 
Portugal venceu o jogo no Dragão Caixa, mas perdeu a eliminatória. A Islândia vinha de uma vitória
por 26-23 da primeira mão. Seleção portuguesa garantiu um lugar no Mundial de Andebol do próximo
ano. Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 17 Jun, 2016, 09:53|
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Portugal falha apuramento para Mundial de 2017
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=731c029c

 
Seleção portuguesa venceu o segundo jogo, mas não foi suficiente Por SAPO Desporto c/ Lusa
sapodesporto@sapo.pt A seleção portuguesa de andebol falhou hoje o apuramento para o
Campeonato do Mundo de França de 2017, apesar de ter vencido o segundo jogo do 'play-off' por 21-
20, em embate disputado no Dragão Caixa, no Porto. O conjunto luso, que ao intervalo vencia por 10-
7, diferença que precisava para poder seguir em frente, não conseguiu manter a margem e acabou
por vencer por apenas um golo, depois de ter perdido na primeira mão na Islândia por 26-23.
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
 16-06-2016 23:01  Seleção portuguesa venceu o segundo jogo, mas não foi suficiente.
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Nem vencer à Islândia deu para o apuramento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=130618ef

 
Seleção portuguesa de Andebol ficou de fora do Campeonato do Mundo de França de 2017 Por SAPO
Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt A seleção portuguesa de andebol falhou hoje o apuramento
para o Campeonato do Mundo de França de 2017, apesar de ter vencido o segundo jogo do 'play-off'
por 21-20, em embate disputado no Dragão Caixa, no Porto. O conjunto luso, que ao intervalo vencia
por 10-7, diferença que precisava para poder seguir em frente, não conseguiu manter a margem e
acabou por vencer por apenas um golo, depois de ter perdido na primeira mão na Islândia por 26-23.
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
 17-06-2016 08:58  Seleção portuguesa de Andebol ficou de fora do Campeonato do Mundo de França
de 2017.
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Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:01:15

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 64911579

 
16-06-2016 23:07

Andebol: Portugal falha apuramento

http://www.pt.cision.com/s/?l=b093c5fc

 
Andebol: Portugal não conseguiu o apuramento para o mundial da modalidade.
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Renascença - Notícias

 	Duração: 00:00:34

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 64913017

 
16-06-2016 23:05

Andebol: Portugal falha apuramento

http://www.pt.cision.com/s/?l=2d8f61b7

 
Andebol: Portugal não conseguiu o apuramento para o mundial da modalidade.
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Alcobaça recebe Final Four Andebol Cadeira de Rodas ACR7
 

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

Meio: Alcoa Online (O)

URL:http://www.oalcoa.com/alcobaca-recebe-final-four-andebol-cadeira-de-rodas-acr7/

 
16 de Junho de 2016
 
 Alcobaça vai receber este sábado, dia 18 de junho, a Final Four Andebol Cadeira de Rodas ACR7.
 
 O Cister Sport de Alcobaça, numa organização conjunta com a Federação de Andebol de Portugal,
reúne em Alcobaça dia 18 de junho as quatro melhores equipas de Andebol em Cadeira de Rodas que
irão disputar a Taça de Portugal ACR7.
 
 Uma das equipas é a APD Leiria onde alinham atletas do distrito e dois do concelho de Alcobaça,
Patrícia Traquina e João Pedro. Esta equipa depois de conquistar o ACR4 tenta agora a "dobradinha".
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Seleção portuguesa de andebol falha apuramento para Mundial de 2017
 

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

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/selecao_portuguesa_de_andebol_falha_apuramento_para_m

undial_de_2017.html

 
A seleção portuguesa de andebol falhou hoje o apuramento para o Campeonato do Mundo de França
de 2017, apesar de ter vencido o segundo jogo do 'play-off' por 21-20, em embate disputado no
Dragão Caixa, no Porto. O conjunto luso, que ao intervalo vencia por 10-7, diferença que precisava
para poder seguir em frente, não conseguiu manter a margem e acabou por vencer por apenas um
golo, depois de ter perdido na primeira mão na Islândia por 26-23. VR // VR
 
 16.06.2016
 
Lusa
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Actualidade: Seleção portuguesa de andebol falha apuramento para Mundial de 2017
 

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

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c08dd5ad

 
A seleção portuguesa de andebol falhou hoje o apuramento para o Campeonato do Mundo de França
de 2017, apesar de ter vencido o segundo jogo do 'play-off' por 21-20, em embate disputado no
Dragão Caixa, no Porto. O conjunto luso, que ao intervalo vencia por 10-7, diferença que precisava
para poder seguir em frente, não conseguiu manter a margem e acabou por vencer por apenas um
golo, depois de ter perdido na primeira mão na Islândia por 26-23. VR // VR
 
 16 | 06 | 2016   22.51H
 
 

Página 30



A31

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor
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  Corte: 1 de 1ID: 64892643 16-06-2016

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
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Andebolista, ex-abc

Vidrago no Benfica
O Benfica anunciou ontem a contratação do 
ponta-esquerda Fábio Vidrago, ex-ABC, para a 
equipa de andebol, num contrato por duas épo-
cas, válido até 2017/18. Vidrago, de 27 anos, fez 
o percurso como andebolista desde a formação 
do ABC e da seleção portuguesa, tendo conquis-
tado três vezes a Taça de Portugal, uma Superta-

ça e um campeonato nacional.
O Benfica já tinha revela-
do ter acionado a cláusula 
de opção sobre Ales Sil-
va, depois das renova-
ções de Belone Moreira, 
João Pais, Hugo Figueira, 
Davide Carvalho e Hu-

go Lima, e da contratação 
do sérvio Sefan Terzic. Ma-

riano Ortega continua como 
treinador.
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Portugal de fora do Mundial de 2017
 

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

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5932ae7b

 
. Vitória por 21-20 no Dragão Caixa não foi suficiente para eliminar a Islândia A seleção portuguesa de
andebol não vai marcar presença em França para o Mundial de 2017. A equipa orientada por Rolando
Freitas chegou a esta segunda mão do play-off de acesso com uma desvantagem de três golos para
anular e até começou bem, superiorizando-se em todos os aspetos aos islandeses. O resultado de 10-
7 ao intervalo era suficiente para Portugal sonhar, mas no regresso para a segunda parte os
forasteiros mostraram-se mais eficazes na defesa, evitando muitos ataques dos portugueses. A
Islândia chegaria mesmo ao empate a 10 minutos do fim, mas Portugal voltou a conseguir uma
vantagem de dois golos, ficando a apenas um de garantir o apuramento. Para isso muito ajudou a
grande exibição de Quintana, o guarda-redes português, que defendeu dois livres de sete metros
consecutivos. Porém, no último minuto a Islândia conseguiria chegar novamente ao empate,
arrumando com as esperanças lusa que, no último segundo, ainda conseguiu marcar o golo da vitória.
Para o selecionador nacional, Rolando Freitas, a maior falha deu-se a nível ofensivo. "Falhámos na
finalização, especialmente na segunda parte. Defendemos bem, sofrer apenas 20 golos é bom, mas
não conseguimos anular a desvantagem de três golos. Esta equipa está preparada para uma grande
competição. Foi pena não termos aproveitado esta oportunidade. Provámos que podemos jogar olhos
nos olhos com grandes seleções como esta da Islândia."
 
 16 Junho 2016 às 23:01
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DIRETO|Portugal-Islândia
 

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

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=939cad3

 
. 16 Junho 2016 às 21:00
 
 16 Junho 2016 às 21:00
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Seleção de andebol falha apuramento para Mundial de 2017
 

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

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=22729ed6

 
Hoje às 23:47 A seleção portuguesa de andebol falhou o apuramento para o Campeonato do Mundo de
França de 2017, apesar de ter vencido o segundo jogo do "play-off", com a Islândia, por 21-20. O
conjunto luso, que ao intervalo vencia a Islândia por 10-7, diferença que precisava para poder seguir
em frente, não conseguiu manter a margem e acabou por vencer por apenas um golo, depois de ter
perdido na primeira mão na Islândia por 26-23. Portugal precisava de vencer por três tentos para
garantir a presença no Mundial 2017. O jogo foi disputado no Dragão Caixa, no Porto.
 
 16 Junho 2016
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Seleção portuguesa de falha apuramento para Mundial de 2017
 

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

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=33cf3c9e

 
A seleção portuguesa de andebol falhou hoje o apuramento para o Campeonato do Mundo de França
de 2017, apesar de ter vencido o segundo jogo do 'play-off' por 21-20, em embate disputado no
Dragão Caixa, no Porto. O conjunto luso, que ao intervalo vencia por 10-7, diferença que precisava
para poder seguir em frente, não conseguiu manter a margem e acabou por vencer por apenas um
golo, depois de ter perdido na primeira mão na Islândia por 26-23. PUB
 
 Thu, 16 Jun 2016 23:58:44 +0200
 
POR Lusa
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Seleção portuguesa de andebol falha apuramento para Mundial de 2017
 

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

Meio: Observador Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8231ed96

 
Andebol A seleção portuguesa de andebol falhou esta quinta-feira o apuramento para o Campeonato
do Mundo de França de 2017, apesar de ter vencido o segundo jogo do "play-off" por 21-20. JOSÉ
COELHO/LUSA A seleção portuguesa de andebol falhou esta quinta-feira o apuramento para o
Campeonato do Mundo de França de 2017, apesar de ter vencido o segundo jogo do "play-off" por 21-
20, em embate disputado no Dragão Caixa, no Porto. O conjunto luso, que ao intervalo vencia por 10-
7, diferença que precisava para poder seguir em frente, não conseguiu manter a margem e acabou
por vencer por apenas um golo, depois de ter perdido na primeira mão na Islândia por 26-23.
 
Agência Lusa
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Outra vez a Islândia. Desta feita, no andebol
 

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

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/56818/outra_vez_a_islandia_desta_feita_no_andebol?utm_source=cxultimas

 
Depois do empate no futebol, uma vitória portuguesa com sabor a derrota. Selecção de andebol fora
do Mundial 2017 A Selecção Nacional de andebol falhou o apuramento para o Mundial 2017, apesar de
ter vencido a Islândia (21-20), esta quinta-feira, na segunda mão dos "playoff" de acesso ao
campeonato do mundo. A precisar de triunfar por uma diferença de mais de três golos para seguir em
frente, os comandados de Rolando Freitas acabaram apenas por vencer por um golo de margem,
numa partida disputada no DragãoCaixa, no Porto. Desta forma, a equipa das quinas falha o regresso
a uma grande competição de selecções. A última presença remonta a 2006, em ano de Europeu.
 
 16 jun, 2016 - 22:44
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Seleção portuguesa de andebol falha apuramento para Mundial de 2017
 

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

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bb770c37

 
Carlos Barros 16 Jun, 2016, 23:27 | Andebol Portugal vence mas foi escasso | fpa A seleção
portuguesa de andebol falhou hoje o apuramento para o Campeonato do Mundo de França de 2017,
apesar de ter vencido o segundo jogo do 'play-off' por 21-20, em embate disputado no Dragão Caixa,
no Porto. O conjunto luso, que ao intervalo vencia por 10-7, diferença que precisava para poder seguir
em frente, não conseguiu manter a margem e acabou por vencer por apenas um golo, depois de ter
perdido na primeira mão na Islândia por 26-23. Please enable JavaScript to view the Powered by
Disqus.
 
 16 Jun, 2016, 23:27|
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Islândia deixa Portugal fora do Mundial´2017
 

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

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/islandia_deixa_portugal_fora_do_mundial2017.html

 
Lusos derrotados na primeira mão por 26-23... 22:44 . Record Por Record Portugal venceu o jogo mas
perdeu a eliminatória, face aos 26-23 da primeira mão. Assim, é a Islândia que garante um lugar no
Mundial do próximo ano.60'. Final do jogo. Portugal-Islândia, 21-20. Os lusos falham o
Mundial'2017.60'. Areia ainda fatura. 21-2060'. Festa islandesa com golo de Kristjansson. 20-2060'.
Timeout para Portugal.59'. Palmarsson atira com força e reduz. 20-1957'. Gunnarsson reduz para os
visitantes. 20-1856'. Silva fatura, Portugal com três golos de vantagem. 20-1755'. Timeout para a
Islândia.55'. Areia marca dos sete metros e o Dragão Caixa 'explode'. 19-1755'. Quintana defende o
livre de sete metros de Gunnarsson.54'. Tiago Rocha e Kristjansson trocam galhardetes e são ambos
excluídos.53'. Areia consegue converter o livre de sete metros. 18-1753'. Timeout para a equipa
portuguesa.51'. A Islândia chega ao empate, marcou Hallgrimsson. 17-1750'. Atlason aparece sozinho
frente a Quintana e não perdoa. 17-1649. Exclusão para Jorge Silva.49'. Pedroso consegue ampliar a
vantagem. 17-1547'. Contra-ataque islandês e Sigurmannsson fatura. 16-1543'. António Areia
converte nos sete metros com um belo gesto técnico. 16-1443'. Karason excluído por 2 minutos.40'.
Karason marca e a Islândia fica a um golo do empate. 15-1438'. Responde Palmarsson de forma
certeira. 15-1338'. Nova bomba de Gilberto Duarte. Portugal marca em inferioridade. 15-1237'.
Atlason consegue o golo em esforço. Tiago Rocha excluído. 14-1236'. Palmarsson reduz a
desvantagem islandesa. 14-1136'. Disparo de Gilberto Duarte, fortíssimo. 14-1034'. Gunnarsson não
perdoa dos sete metros. 13-1034'. Dois minutos para António Areia.34'. Mais um golo português,
Salina. 13-933'. Gilberto fatura para a equipa lusa. Novamente três golos de diferença. 12-932'. Novo
golo islandês, novamente por Karason. 11-9 32'. Karason reduz para a Islândia. 11-831'. Vidrago
consegue o golo com Portugal em inferioridade. 11-731'. Início da 2.ª parte.A Seleção Nacional chega
ao intervalo a vencer precisamente por três golos, o mesmo número pelo qual perdeu na primeira
volta (26-23). Recorde-se que, caso a diferença de golos seja igual no final deste segundo jogo, passa
a equipa que mais tentos marcou fora de casa.30'. Intervalo. Portugal-Islândia, 10-730'. Palmarsson
marca e ainda arranca a exclusão de Salina. 10-730'. Gilberto Duarte marca mas fica queixoso ao
chocar com o guarda-redes. 10-629. Timeout para Portugal26'. Gunnarsson volta a faturar. 9-626'.
José Costa volta a dar uma vantagem de quatro golos a Portugal. 9-524'. Atlason reduz novamente
para os islandeses. 8-522'. Portugal aproveita a superioridade numérica, marca José Costa. 8-420'.
Helgason excluído por 2 minutos.17'. Gilberto Duarte volta a colocar a vantagem portuguesa em três
golos. 7-415'. Gunnarsson marca na recarga. 6-414'. Timeout para a Islândia.14'. Contra-ataque luso
finalizado por Gilberto Duarte. 6-313'. Bomba de João Ferraz, sem hipóteses de defesa. 5-312'.
Remate fortíssimo de Gudmundsson. 4-310'. Quintana volta a brilhar - já o fez por várias vezes nestes
primeiros 10 minutos.9'. Marca João Ferraz. Remate cheio de intenção. 4-28'. Gudmundsson encontra
espaço e fatura. 3-27'. Tiago Rocha, em esforço, repõe a distância no marcador. 3-16'. Hallgrimsson
reduz para os visitantes. 2-15'. Tiago Rocha amplia a vantagem lusa. 2-02'. Aí o está primeiro golo, e
para Portugal. Marcou Rui Silva. 1-01'. Quintana protagoniza a primeira parada do encontro, muito
festejada nas bancadas.1'. Início do jogo. Sai a Islândia com a bola.- Bancadas praticamente cheias.-
Tempo para os hinos nacionais no Dragão Caixa.-----------------------------------------------------
Portugal tem esta quinta-feira a oportunidade de carimbar o regresso aos grandes palcos do andebol
mundial. A Seleção Nacional recebe a Islândia na segunda mão do playoff de acesso aos Mundial'2017,
a partir das 21 horas, no Dragão Caixa.No primeiro jogo, os islandeses levaram a melhor por 26-23,
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diferença que tem de ser agora anulada pelos portugueses para voltarem a marcar presença numa
grande prova mais de uma década depois do Europeu de 2006.O capitão Tiago Rocha mostrou
confiança: "Se tivéssemos ganho por três em casa e agora fôssemos jogar à 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".
 
 22:44 . Record
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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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