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Minuto de silêncio 
no fim de semana 
-> Andebol enlutado pelo faleci-
mento, esta semana, de dois jo-
vens praticantes 

Numa semana particularmente nefasta 
para o andebol nacional, com a morte de 
dois jovens praticantes, André Campos e 
Nelma Fonseca, a Federação de Andebol 
de Portugal decretou um minuto de 
silêncio em todos os jogos a disputar no 
fim de semana. Jogadora de andebol do 
clube algarvio Gil Eanes, de Lagos, Nelma 
Fonseca faleceu na última quarta-feira, 
vítima de um raro tipo de cancro. O 
velório realiza-se a partir das 9 horas de 
hoje, na Capela do Cemitério Novo, em 
Lagos, de onde o funeral sairá às 14 
horas, para o Cemitério Novo. A família, 
amigos e ao clube de Nelma, A BOLA 
apresenta sentidas condolências. 
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AN ME 

Dupla portuguesa 
no Mundial 

Árbitros madeirenses voltam ao 
Campeonato do Mundo, em janei-
ro , na Alemanha e na Dinamarca 

Dupla internacional portuguesa, Ricardo 
Fonseca e Duarte Santos foram nomea-
dos pela Federação Internacional da 
modalidade (IHF) para estarem presentes 
no Campeonato do Mundo masculino de 
andebol do próximo ano, Será a segunda 
presença dos árbitros madeirenses na 
fase final de um Mundial, depois de, em 
2015, terem dirigido quatro encontros na 
prova realizada no Qatar, A 26.a edição 
daquela que é uma das maiores competi-
ções da modalidade, mas para a qual 
Portugal não conseguiu qualificar-se, 
decorrerá de 10 a 27 de janeiro e terá, 
pela primeira vez, inédita organização de 
dois países: Dinamarca e Alemanha. 
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ANDEBOL - MUNDIAL 2019 

FONSECA E SANTOS 
Ricardo Fonseca e 
Duarte San tos foram 
escolhidos pela Federa-
ção Internacional de 
Andebol (IHF) para ar-
bitrar no Mundial mas-
culino de 2019. 
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OBITUÁRIO DIANASANTOSGOMEZ 

NELMA FONSECA 
2000-201a 

JOGADORA 
NÃO RESISTE 
A CANCRO RARO 

Nelma Fonseca tinha 18 anos 

13 A jogadora do Clube Gil 
Eanes, Nelma Jesus Fonse 
ca, de 18 anos, lutou como 
uma guerreira contra um 
cancro. Praticava andebol 
há pelo menos sete anos e 
mesmo doente frequentava 
um curso de higiene e se-
gurança no trabalho. O fu-
neral realiza -se hoje às 
14h00 no cemitério de La - 
gos. O Andebol Gil Eanes 
pede que as pessoas vistam 
urna t -shirt branca com a 
frase: "A força do lobo está 
na alcateia e a força da al 
cateia está no lobo." • 
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A5 Sporting promove campanha de solidariedade e jogadores acabam a jogar com cães
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2018

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d8935c41

 
2018-10-19 08:49:45.000
 
Jogadores de hóquei, andebol e futsal apelaram à adoção dos animais.
 
O Pavilhão João Rocha abriu as suas portas para convidados muito especiais. Seis atletas do Sporting
deram a cara por uma campanha de apoio à União Zoófila e brincaram... com cães.
 
Os hoquistas Henrique Magalhães e Pedro Gil, assim como os andebolistas Carlos Carneiro e Bosko
Bjelanovic estiveram presentes e apelaram à adoção.
 
Os futsalistas Pany Varela e Erick Mendonça também fizeram questão de marcar presença.
 
Correio da Manha
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Ricardo e Duarte apitam 
no Mundial'2019 
A Madeira estará presente na 
edição de 2019 do Campeonato 
do Mundo de andebol masculino, 
que se realiza na Dinamarca e 
Alemanha, entre os dias 10 e 27 
de Janeiro. 

A bandeira madeirense será 'le-
vada' pela dupla de arbitragem Ri-
cardo Fonseca e Duarte Santos, 
que assim volta a figurar nos mais 
importantes eventos da Federação  

Internacional de Andebol (IHF). 
A nomeação foi feita ontem pela 
IHF sendo que a dupla madeirense 
será assim a única representante 
portuguesa em termos de arbitra-
gem neste Campeonato do Mundo. 

A edição de 2019 do Mundial 
conta com um total de 24 selecções, 
sendo a fase de grupos jogada entre 
10 e 17 de Janeiro e a fase final entre 
19 e 27 do mesmo mês. P. V. L. 

Dupla madeirense é a única representante portuguesa no Mundial. 
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Andebol 
português 
de luto 
Nelma Fonseca, jovem de 23 
anos, andebolista da equipa al-
garvia do Gil Eanes, perdeu 
esta semana a luta contra uma 
forma rara de cancro. 

Refira-se que esta jovem 
portuguesa, no decorrer da 
época passada foi alvo de uma 
simples mas comovente home-
nagem na Madeira, nomeada-
mente no Pavilhão do Funchal 
com a recolha de 'dinheiros' 
para ajudar nesta luta. 

Também esta semana André 
Campos com 23 anos, jogador 
do São Paio de Oleiros perdeu 
a vida vítima de morte súbita 
durante um treino. Uma pro-
messa da modalidade que par-
tiu cedo demais. 

Com tudo isto, este fim-de-
semana a Federação de Ande-
bol de Portugal e todos os an-
debolistas lusos irão prestar 
uma justa homenagem com um 
minuto de silêncio em sua me-
mória, em todas as competi-
ções nacionais. H.D.P. 
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Árbitros madeirenses voltam a estar na fase final de um Mundial. 

Ricardo Fonseca e Duarte Santos no Mundial de andebol 
!"-% s árbitros internacionais por- 

tugueses Ricardo Fonseca e 
Duarte Santos, de origem ma- 

deirense, foram designados para 
o Campeonato do Mundo mascu- 
lino que se realiza no próximo 
ano, em 2019, que terá lugar na 
Dinamarca e na Alemanha, infor- 
mou ontem a Federação Interna- 
cional de Andebol (IHF). 

Os árbitros madeirenses voltam 
a estar presentes na fase final de 
um Mundial, depois de já terem 
dirigido quatro partidas na edição 
de 2015, realizada no Qatar, com- 
provando uma vez mais a sua 
vasta experiência em eventos de 
andebol à escala internacional. 

A edição do Campeonato 
do Mundo de Andebol - para o 
qual Portugal não conseguiu qua- 
lificar-se, após empatar com a Sér- 
via, 25-25, na Póvoa de Varzim, 
em jogo da segunda mão do play- 
off de qualificação, em junho - vai  

realizar-se pela primeira vez em 
dois países, na Dinamarca e na 
Alemanha, entre 10 a 27 de janeiro 
de 2019. 

A competição abrange 24 fina- 
listas. Na fase final, a seleção  

francesa, atual campeã do mundo 
da modalidade, irá defender o tí- 
tulo, contando com concorrência 
à altura, como é o caso da seleção 
espanhola, atual campeã da Eu- 
ropa. 
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ANDEBOL. Os árbitros Ricardo 
Fonseca e Duarte Santos foram 
designados para o Mundial 
masculino de 2019, que vai ter 
lugar na Dinamarca e na 
Alemanha. 
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ANDEBOL. Em virtude do 
falecimento dos atletas André 
Campos e Nelma Fonseca, a 
Federação vai promover um 
minuto de silêncio em lodos os 
jogos este fim de semana. . 
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ANDEBOL 

Gilberto é estreia lusa 
na final da Super Globe 
R O internacional Gilberto Duarte vai 
ser o primeiro português a disputar 
uma final da Super Globe (Mundial de 
clubes), com o seu Barcelona, de Espa-
nha, a enfrentar o Fuchse Berlin, da Ale-
manha, em jogo (hoje) no Qatar. 
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