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Bracarense Daniel Freitas e vimaranense César Carvalho já tinham ocupado primeira posição

Minhotos no 2.º lugar nacional apitam ‘Europeu’
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

A dupla de árbitros de andebol
formada por Daniel Freitas, bracarense filiado na Associação de
Andebol da Guarda por estar naquela região a desempenhar funções profissionais, e o vimaranense César Carvalho, estudante
da Universiodade do Minho, filiado na Associação de Andebol
de Braga (AAB), obteve o segundo lugar na classificação de
nível 4, ficando no ranking nacional só atrás da dupla constituída pelas gémeas Vânia e Marta Sá (Porto).
Aquela classificação incide
num conjunto de seis observações, dois testes escritos, dois
testes físicos e na assuidade.
“A classificação final é algo
que nos deixa satisfeitos, pelo
reconhecimento do trabalho efetuado ao longo da época transacta”, comentaram.

DR

César Carvalho e Daniel Freitas

“A nossa principal preocupação incide na constante evolução
e no sentimento de um bom trabalho realizado no final de cada
jogo, com a aceitação de todos
os intervenientes”, acrescentaram, explicando adiante que,
sendo a observação o único pa-

râmetro subjectivo, pois “depende apenas da opinião dos observadores”.
Lembrando que em épocas anteriores, esta dupla tinha sido cotada com a primeira posição,
realçam que a actual classificação “não altera o nosso sentido
de compromisso e exigência”.
Sobre a compatibilidade da arbitragem com os restantes compromissos, Daniel admite que no
curso de Medicina teve “imensa
dificuldade em conciliar a arbitragem com os estudos; frequentemente tinha exames que coincidiam com competições de
carácter obrigatório para quem
tinha como objectivo ser árbitro
internacional”.
Organização e sacrifícios permitiram “um equilíbrio” e conciliar actividades. Numa semana
típica, entra no Hospital às 9 e
sai às 18, vai ao ginásio ou à
pista de atletismo. No fim da
tarde de sexta-feira viaja da

Guarda para Braga, jantar com a
família. O sábado é para a arbitragem, conseguindo no final
dos jogos jantar com a namorada
e amigos. A manhã de domingo
para a arbitragem e, quando não
tem nomeações, aproveita para
participar em provas de atletismo, que é uma outra paixão.
César considera difícil conciliar vida profissional e pessoal
com arbitragem, mas é possível.
“Estou a trabalhar e a estudar em
pós-laboral, o que faz com que
entre às 8:30 para trabalhar, para
sair às 17:30 e daí ir para a Universidade para ter aulas das 18
às 22”, explica. “A única altura
que poderia descansar dos ‘dois
trabalhos’ é o fim-de-semana,
que é quando normalmente vou
arbitrar”, acrescenta, concluindo
que sendo o tempo escasso, tenta
ao máximo “todos os momentos
dar à minha namorada e à minha
família, para poder compensar
todas as minhas ausências”.

§Associação
Manuel Moreira,

“São árbitros
ao nível da EHF”
O presidente da Associação de
Andebol de Braga, Manuel Moreira, também ele um ex-árbitro,
comentou a classificação como
segunda melhor dupla nacional
de Daniel Freitas/César Carvalho
e a sua nomeação para o Europeu
de sub-21, considerando que são
juízes “já ao nível da EHF”.
De facto, aqueles juízes minhotos
ainda na época passada apitaram
jogos das provas europeias de
clubes, como o Ademar León Elverum Handball, para a Liga
dos Campeões.
Por outro lado, Manuel Moreira
lembra que também os campeonatos europeus universitários de
andebol tiveram na final uma
dupla minhota de árbitros:
Fernando Coelho e Diogo Teixeira,
que fora convidados também a
integrar um projecto europeu de
formação.
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§fase final

Selecção nacional sub-20
defronta hoje a Espanha

Nuno Santos

Vitória quase
garante meias-finais

COM TRÊS JOGADORES FORMADOS NO ABC, a selecção nacional de andebol sub-20 venceu, só com
vitórias, o Grupo D do campeonato da Europa a decorrer na Eslovénia e joga hoje com a Espanha.
ANDEBOL 1

| Rui Serapicos |

A selecção nacional de andebol
sub-20, que joga na Eslovénia o
campeonato europeu da categoria, terminou a fase de grupos na
primeira posição do Grupo D,
contando por vitórias os jogos
disputados com França, Dinamarca e Hungria.
A abrir o ‘Main Round’, a formação lusa, que é orientada pelo
vimaranense Nuno Santos, vai
defrontar a Espanha, hoje, às 14
horas (hora de Lisboa).
A turma das ‘quinas’ conta
com três jogadores de primeira
linha formados na escola do
ABC de Braga.
Aos laterais André Gomes, que
há um ano se mudou para o FC
Porto, Oleksandr Nekrushets,

DR

DR

DR

Oleksandr Nekrushets

Francisco da Silva

André Gomes

que o ABC emprestou há dois
anos ao Arsenal da Devesa e na
época finda ao Madeira SAD,
ambos com experiência tanto
nas selecções jovens como em

provas europeias na equipa principal do ABC, ainda sob a orientação de Carlos Resende, acrescenta-se Francisco Silva, central
que na temporada 2017/18, em-

bora ainda júnior, disputou vários encontros pela equipa sénior
no Andebol 1 já com Jorge Rito.
Portugal, que já tinha batido
França (32-28) e Dinamarca

“Com uma vitória, podemos estar
praticamente apurados para as
meias-finais”, disse Nuno Santos, o
seleccionador nacional de sub-20
sobre o jogo com Espanha.
“Há uma nova meta a atingir e tudo
vamos fazer”, adiantou. No final da
vitória sobre a Hungria, o vimaranense que já orientou Xico Andebol, AC Fafe e Madeira SAD, vincou,
no entanto, que Portugal nem esteve ao seu melhor nível. “É difícil
motivar quando o jogo, tecnicamente, não conta, especialmente
para os dois, porque a Hungria já
era o último classificado do grupo.
Mas, a nossa experiência, contribuiu para a conquista desta vitória,
a terceira desta fase de Grupos”, comentou. Em relação à participação
no ‘Main Round’, Nuno Santos está
optimista: “conquistámos o apuramento para o Mundial, que era o
nosso primeiro objectivo, agora vamos continuar a procurar ganhar".
(31-29), terminou com o pleno
de três vitórias, no Grupo D, à
semelhança do que conseguiram
Eslovénia, no Grupo B, e Espanha, no Grupo C.
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9.a Edição de `Um golo
pela vida'
O Núcleo Regional da Madeira da
Liga Portuguesa Contra o Cancro
realizou, no passado dia 21 de
Julho, a 9.a edição do evento lim
golo pela vida', um torneio de
andebol solidário de femininos e
masculinos. O evento resultou na
arrecadação de uma verba no
valor 3.238,50 euros, que se
destina ao apoio dos doentes do
Núcleo Regional, num total de
230 doentes e suas famílias.
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Distrito da Guarda acolhe
torneio internacional
Andebol
Torneio Scandibérico

A selecção nacional de sub-18
masculina vai participar no
Torneio Scandibérico 2018 que
se realiza de 3 a 5 de Agosto,
na vila da Mêda e cidades de
Figueira de Castelo Rodrigo e
Pinhel. Vão disputar a posse
do troféu as selecções de Portugal, Espanha, Noruega e Suécia.
A cerimónia de apresentação
do evento decorreu no Salão
Nobre da Câmara Municipal
da Mêda, presidida pelo presidente da autarquia medense,
Anselmo Sousa. O presidente
da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo,
Paulo Langrouva e a vice-presidente do município de Pinhel, Daniela Capelo, também,
estiveram presentes.
Além dos representantes dos
três municípios esteve na apresentação do torneio o impulsionador da parceria e representante da Federação de Andebol de Portugal, Joaquim Es-

cada e, ainda, o presidente da
Associação de Andebol da
Guarda, Miguel Fonseca. O seleccionador nacional, João Varejão, também se fez representar e anunciou a lista dos jogadores convocados para defenderem as cores lusas no referido torneio. No final da cerimónia decorreu o sorteio que
'caprichou' em colocar frente
a frente na primeira jornada o
duelo escandinavo (SuéciaNoruega) e, em sequência, o
dérbi ibérico(Portugal-Espanha). |

PROGRAMA
1.ª Jornada (3/08)
Pinhel
Suécia-Noruega
19h30
Portugal-Espanha
21h30
2.ª Jornada (4/08)
Figueira Castelo Rodrigo
Espanha-Suécia
Portugal-Noruega

16h00
18h00

3.ª Jornada (5/08)
Mêda
Noruega-Espanha
11h00
Portugal-Suécia
16h00
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‘Um golo pela vida’ rendeu
3.238 euros à LPCC
Núcleo Regional da Madeira
da Liga Portuguesa Contra
o Cancro realizou a 9.ª edição
de ‘Um golo pela vida’, um torneio de andebol solidário. O evento decorreu no Pavilhão do Funchal, estando a cargo de uma
voluntária do NMadeira da LPCC
que passou, precisamente, pela
experiência de cancro, Ivelice
Gonçalves.

O

Esta iniciativa teve grande
apoio dos clubes participantes e
um número recorde de inscrição
de equipas (16). Todos estes contributos resultaram na arrecadação de uma verba no valor de
3.238,50 €, que se destina ao
apoio dos doentes do NRM, através do Apoio Social. Neste momento, esse apoio abrange 230
doentes e suas famílias.
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Seleção joga esta tarde no Europeu de sub-20 com a
Espanha, mas o triunfo sobre a França ainda é tema de conversa

P•1

•_ ória
Lusos a uma•vi•
t
tória

das

Três vitórias em três jogos transformaram Portugal na revelação do Europeu
Equipa das Quinas tem
vindo a superar-se e a
vitória sobre os campeões
da Europa e do mundo
surpreendeu. Vencera
Espanha abrirá a porta das
meias-finais, embora baste
bater depois a Croácia

JOGO o selecionador Nuno
Santos. "Não era expectável,
embora houvesse a convicção
de que podia acontecer", continuou o técnico.
A verdade é que aconteceu e,
depois desses 32-28 aos gauleses, nova vitória sobre outra

RUI GUIMARÃES

***Haja o que houver daqui
para a frente, Portugalj á é uma
das grandes surpresas do campeonato da Europa de sub-20,
que se joga na Eslovénia. Logo
à primeira jornada, a vitória
sobre a França -campeã europeia de sub-18 e mundial de
sub-19 -deixou a própria equipa incrédula. "De alguma forma, ficámos todos um pouco
surpreendidos", admitiu a O

"Preparação,
frente a equipas
seniores, foi muito

importante"
Nuno Santos

Selecionador nacional de sub-20

potência, a Dinamarca, por 3129, garantiu desde logo a entrada no Main Round, que Portugal começa hoje a jogar com
a Espanha. Anteontem, os lusos ainda vencerama Hungria,
por 31-30.
Nesta altura, em cima da
mesa está a forte possibilidade
de a equipa das Quinas alcançar as meias-finais: uma vitória hoje contra a Espanha permite a Portugal passar mesmo
perdendo depois por dois com
aCroácia; uma vitória amanhã
contra a Croácia dá desde logo
o apuramento, independentemente do desfecho com os
espanhóis. "Vamos ver o que
acontece, mas estamos esperançados quepodemos ganhar
à Espanha", revelou.

Em 2010, na
Eslováquia,
Portugal foi
prata no
Europeu de
sub-20.
Rolando
Freitas
tinha
jogadores
como
Gilberto
Duarte,
Pedro
Portela,
João Ferraz,
Rui Silva,
Pedro
Seabra,
Ricardo
Pesqueira e
António
Areia
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APOIANIES MADEIRA
APRESENTA USTAS
Pedro Madeira Rodrigues (na
foto) apresenta hoje as listas
para a sua candidatura, em
cerimónia a ter lugar pelas
19h00 no Hotel Roma, em
Lisboa. Derrotado no
sufrágio do ano passado, o
gestor tem procurado
congregar uma maior base de
apoio. Pedro Feist, antigo
campeão nacional de
andebol pelos leões, será o
candidato a presidente da
Mesa de Assembleia Geral.
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ANDEBOL - Campeonato da Europa Sub-20 (Eslovertia) - Fase principal - Grupo M2 - Espanha.Portugal (14).
TÉNIS - 19° Porto Open - A pada das 11 horas, quadro principal. no Clube do Ténis do Porto.
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ANDEBOL. A Seleção Nacional
masculina sub-20 volta hoje
(1411100) a entrar em ação nu
Europeu da categoria, em Celje
(Eslovénia), diante da Espanha,
no primeiro encontro da Main
Round.
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ANDEBOL. Ana Barbosa e
Nédia Lemos representam a
arbitragem portuguesa no
Campeonato do Mundo de
andebol de praia, que tem lugar
em Kazan, na Rússia, de hoje a
domingo.
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Águias arrancam com confiança
ea Foi com ambição e confiança

nossa ambição é ganhar a Superque o Benfica deu ontem o lança- taça, o campeonato, a Taça de
mento da nova temporada, com a Portugal e tentar passar a fase de
realização dos habituais exames grupos da Taça EHF, o que seria
médicos e do primeiro treino no fantástico", começou por dizer o
Pavilhão n 2 da Luz, numa época técnico Carlos Resende, em declaque se adivinha preenchida.
rações à BTV: "Eu adoro andebol e,
"Eu diria que é um primeiro dia sendo este o primeiro dia em que
com muita expectativa, como são tenho o contacto mais direto no' normalmente os primeiros dias, vamente com a modalidade, para
cheios de ambição, e desse ponto mim é sempre um dia de alegria.
de vista está tudo a correr bem. A Se todos tivermos alegria naquilo

que fazemos o dia corre-nos melhor, o ano corre-nos melhor e
com certeza estaremos mais habilitados para atingirmos os nossos
objetivos. Portanto, aquilo que espero é que todos estejam com responsabilidade, mas alegres."
Vencedor cia Taça de Portugal, o
Benfica decide a Supertaça com o
campeão Sporting, a 26 de agosto.
A Liga portuguesa está prevista arrancar a 1 de setembro.
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Águias já trabalham na nova temporada
Foi com ambição e confiança que o Benfica deu ontem o lançamento da nova temporada, com a
realização dos habituais exames médicos e do primeiro treino no Pavilhão nº 2 da Luz, numa época
que se adivinha preenchida.
"Eu diria que é um primeiro dia com muita expectativa, como são normalmente os primeiros dias,
cheios de ambição, e desse ponto de vista está tudo a correr bem. A nossa ambição é ganhar a
Supertaça, o campeonato, a Taça de Portugal e tentar passar a fase de grupos da Taça EHF, o que
seria fantástico", começou por dizer o técnico Carlos Resende, em declarações à BTV: "Eu adoro
andebol e, sendo este o primeiro dia em que tenho o contacto mais direto novamente com a
modalidade, para mim é sempre um dia de alegria. Se todos tivermos alegria naquilo que fazemos o
dia corre-nos melhor, o ano corre-nos melhor e com certeza estaremos mais habilitados para
atingirmos os nossos objetivos. Portanto, aquilo que espero é que todos estejam com
responsabilidade, mas alegres."
Vencedor da Taça de Portugal, o Benfica decide a Supertaça com o campeão Sporting, a 26 de agosto.
A Liga portuguesa está prevista arrancar a 1 de setembro.
2018/07/24
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Formação é ministrada pelo árbitro português António Goulão.
Quinze duplas de árbitros angolanos de andebol participam desde segunda-feira num seminário de
capacitação, tendo em vista os quadragésimos campeonatos nacionais que começam esta quartafeira, em Luanda.
Com duração de dois dias, a ação formativa decorre sob orientação do português António Goulão,
árbitro formador da Federação Europeia de Andebol (EHF) e vice-presidente para arbitragem da
federação portuguesa.
Revisão das regras de jogo e sua interpretação bem como sessões de vídeo e aulas praticas destacamse entre as matérias que serão ministradas.
Na abertura do "clinic", o presidente da Federação Angolana de Andebol (FAAND) Pedro Godinho
afirmou que os árbitros devem tirar melhor proveito da presença do preletor da EHF, de modo a
melhorar as performances.
Por seu turno, o preletor António Goulão disse que a sua presença em Angola não tem como objetivo
ensinar os árbitros nacionais e sim actualizá-los sobre pequenos conceitos que vigoram desde o
principio do corrente mês por ocasião do Campeonato do Mundo disputado na Hungria.
O também instrutor da EHF irá permanecer no país para acompanhar os 40ºs campeonatos séniores
em ambos os sexos que decorrerem no pavilhão principal da Cidadela de 25 do corrente a 4 de
Agosto, onde no final da primeira fase vai avaliar a prestação dos juízes.
Sportinforma / Angop

Página 13

A14

Andebol/Angola: Escolinha do Huambo excluída dos nacionais

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

24/07/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3885a5b9

2018-07-24 07:44:25+01:00
Equipa foi afastada por não ter confirmado a participação em tempo útil.
A equipa da Escolinha do São João do Huambo, em ambos os sexos, foi excluída dos 40º
Campeonatos Nacionais sénior, que iniciam na próxima quarta-feira, em Luanda.
Segundo um comunicado da Federação Angolana de Andebol (FAAND) a que a Angop teve acesso, a
equipa do Huambo, que faria a sua estreia na prova, foi afastada por não ter confirmado a
participação em tempo útil. Assim, a competição feminina inicia com duas series, a A com quatro
equipas e a B com 5.
Já em masculinos, seis concorrentes disputam a prova em sistema de todos contra todos.
Em função do afastamento da formação do Huambo, a direção da prova foi obrigada a rever o seu
calendário.
Dia 25
9h00 Marinha de Guerra - Organizações Joyce ( Masculino)
10h45 Crisngunza - Progresso do Sambizanga ( Feminino)
12h00 Desportivo do Exercito - Interclube ( Masculino)
17h15 Cerimónia de Abertura
18h00 Marinha de Guerra - Petro de Luanda ( Feminino)
Sportinforma / Angop
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