Revista de Imprensa

1. Ano Novo, muitas caras novas, Bola (A), 05-01-2016

1

2. Gustavo Rodrigues é rookie da Champions, Bola (A), 05-01-2016

2

3. Leão reforça-se, Correio da Manhã, 05-01-2016

3

4. Sporting reforça-se com guarda-redes sueco e lateral russo, Correio do Minho, 05-01-2016

4

5. Ricardo Pesqueira e Fábio Vidrago na Islândia com a selecção nacional, Correio do Minho, 05-01-2016

5

6. Beira Interior recebe Torneio das Quatro Nações, Diário As Beiras, 05-01-2016

6

7. Sporting reforça plantel, Diário do Minho, 05-01-2016

7

8. Equipas femininas com Ronda caseira, JM, 05-01-2016

8

9. SAD ainda de folga, JM, 05-01-2016

9

10. Svesson e Aslanyan reforçam Sporting, JM, 05-01-2016

10

11. Comitiva já na Islândia com Tiago Pereira, Jogo (O), 05-01-2016

11

12. Um estreante do ano "marcado para a vida", Jogo (O), 05-01-2016

12

13. Portista Gustavo Rodrigues estreante destacado, Jornal de Notícias, 05-01-2016

13

14. Andebol. Sporting contrata sueco e russo, Metro Portugal, 05-01-2016

14

15. Gustavo Rodrigues é melhor «rookie», Record, 05-01-2016

15

16. Sporting sobe parada para travar FC Porto, Record, 05-01-2016

16

17. Gustavo Rodrigues considerado o melhor estreante na Liga dos Campeões, Bola Online (A), 04-01-2016

17

18. Portugal em quarto no Yellow Cup, Correio do Minho, 04-01-2016

18

19. Gustavo Rodrigues é o rookie do ano na Champions, Jogo Online (O), 04-01-2016

19

20. FC Porto teve o melhor estreante na Champions de andebol | Maisfutebol.iol.pt, Mais Futebol Online, 0401-2016

20

21. Madeirenses na selecção, Diário de Notícias da Madeira, 03-01-2016

21

22. Do torneio na Holanda aos dois jogos com Sporting no fim do mês, Correio do Minho, 02-01-2016

22

23. Congresso de andebol em Santo Tirso, Diário do Minho, 02-01-2016

23

24. "Especial Informação": plano de 2016, Sport TV1 - Especial Informação, 31-12-2015

24

25. Entrevista a António Manso, Douro Hoje, 30-12-2015

25

26. Em agenda, Jornal de Santo Thyrso, 18-12-2015

26

27. Notícias do Ginásio Clube de Santo Tirso, Jornal de Santo Thyrso, 18-12-2015

27

28. Andebol: Juvenis femininos do Cister SA venceram o Batalha AC, Região da Nazaré, 16-12-2015

28

A1

ID: 62531819

05-01-2016

Tiragem: 125000

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,56 x 9,98 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Ano novo, muitas caras novas
4 Sporting, Benfica, Passos Manuel e AC Fafe reforçam plantéis
para o resto da temporada
Zupo Equisoain recebeu duas
prendas na quadra natalícia: o guarda-redes sueco Daniel Svensson, 30
anos e .1,87 m, que jogava no
Hanunarby e o lateral-direito russo
Samvel Aslanyan, 29 anos e 1,90 m,
que representava o Permskie Med vedi. Ambos estarão à disposição do
técnico espanhol do Sporting no recomeço do campeonato Andebol 1,
dia 16, na receção ao Madeira SAD.
O Benfica, orientado por Mariano Ortega, teve como prenda o pivot brasileiro Ales Silva,29 anos e
ex-Guadalajara, e a estreia poderá ser
na receção ao invicto FC Porto igualmente no dia 16 na Luz.

Em Fafe, José António Silva terá
dois sérvios para atacar a partida
com o Águas Santas e os lugares de
acesso ao play-off, já que os minhotos estão a 3 pontos do 8.° lugar: Vladica Andrejic é lateral-esquerdo, tem 30 anos e 1,95 m e
jogava nos gregos do Edessas, enquanto Dusan Andrejic é lateral-direito, tem 24 anos e 1,90 m e alinhava nos helénicos do Diomidis
Argous, onde participou na Taça
EHF. Já o Passos Manuel, recebeu
por empréstimo Gonçalo Ribeiro
(ex- Benfic a) .
Ainda em dezembro, o ISMAI reforçou-se com os cubanos Angel Zu lueta (lateral-direito) e Reyniel Nelson (guarda-redes), enquanto o
Avanca recebeu o primeira linha Pe dro Valdés.
H. C.
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ANDEBOL

Gustavo Rodrigues é
7
rookie da Champions
Lateral-direito do FC Porto eleito como o melhor estreante da
temporada de 2015
Gustavo Rodrigues foi eleito o
melhor molde da Liga dos Campeões
em 2015.0 lateral-direito do FC Porto convenceu 57 por cento dos inter nautas que participaram na votação
onlineda Federação Europeia de Andebol (E1-1.F), e ficou à frente de nomes como Rune Dahmke (Kiel),
Jerry Tollbring (Kristianstad), Lasse Andersson (Kolding), Irise Andersson (Kolding Kobenhavn), Ludovic Fabregas (Montpellier), Blaz
Janc (Celje), Dimitrij Küttel
(Schaffhausen), Darko Djukic (Besiktas) e Alexander Kotov (Chekhov).
O brasileiro de 20 anos jogava no
EC Pinheiros, em São Paulo, e chegou esta época à Europa e ao grupo
orientado por Ricardo Costa, e, a
avaliar pelas exibições, parece
totalmente

integrado. O prémio que o internacional júnior conquistou elege o jogador estreante na competição que
mais se destacou ao longo da primeira fase.
A distinção não é naturalmente
alheia à boa campanha dos dragões
no Grupo C da Liga dos Campeões.
Já esta época, o FC Porto tinha recebido honras com o ponta-direita
António Areia, que também este ano
chegou à Invicta, a ser eleito MVP da
9.' jornada. O internacional marcou
11 golos na partida frente ao Medvedi Chekhov, mas não evitou a derrota na Rússia que acabaria por re velar-se fatal para a continuidade
dos portugueses na Champions.
Mas os adeptos do andebol em
geral, e do FC Porto em particular,
têm boas razões para se sentir orgulhosos, já que estas distinções ameaçam tornar-se regulares. Em outubro de 2013, o pivot Tiago Rocha
brilhou na primeira vitória portista
na Liga dos Campeões (frente aos
franceses do Dunkerque) e foi escolhido para o sete ideal, algo que
nunca tinha acontecido a um português. Nessa mesma época, Pedro
Spfnola também seria eleito para o
sete ideal.
ED

4

Brasileiro de 20 anos chegou
este ano ao FC Porto

PEDRO BENAVENT/A5F
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ANDEBOL

Leão reforça-se
■ O Sporting confirmou
ontem as contratações
de Svensson (guardião.
ex-Hammarby) e de
Aslanyan (lateral, ex-Medvedi) para a equipa de andebol.
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Andebol
Sporting reforça-se
com guarda-redes
sueco e lateral russo

O guarda-redes sueco Daniel
Svensson (ex-Hammarby) e o lateral direito russo Samvel Aslanyan (ex-Permskie Medvedi) foram contratados para a equipa
de andebol do Sporting, anunciou ontem o clube.
Daniel Svensson, de 30 anos, actuava no clube sueco Hammarby
desde 2012, após passagens por
HK Aränas (2009-2012), Alingsas
(2007-2009), Önnered (20052007) e BK Heid (2005).
Svensson foi campeão da Suécia
em 2009 e, entre 2012 e 2015,
somou várias referências nas listas dos melhores guarda-redes
do campeonato sueco.
O lateral direito Samvel Aslanyan, de 29 anos, militava no
Permskie Medvedi, após passagens por outras equipas da Rússia, como Voronezh RPO HC e
Chekhovskie Medvedi.
O esquerdino venceu por cinco
vezes o campeonato da Rússia,
três Taças e participou na ‘final
four’ da Liga dos Campeões de
andebol de 2009/10.
Aslanyan é presença habitual na
selecção da Rússia, ao serviço da
qual conseguiu um sexto lugar
nos Jogos Olímpicos de Pequim
2008.
O russo esteve também presente
no Mundial de 2015 (19.º lugar),
bem como nos Europeus de 2014
(nona posição) e ainda 2012
(15.º posto).
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Dois jogos de preparação para o campeonato da Europa

Ricardo Pesqueira e Fábio Vidrago
na Islândia com a selecção nacional
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

A selecção nacional de andebol
masculina vai realizar, amanhã e
quinta-feiras, dois jogos particulares frente à Islândia, formação
que se encontra na fase final de
preparação para o Campeonato
da Europa da Polónia, a disputar
a partir de 15 de Janeiro, e onde
os islandeses integram o grupo
B, juntamente com a Croácia,
Bielorrússia e Noruega.
A equipa de Rolando Freitas
conta com dois jogadores do
ABC/UMinho — o ponta esquerda Fábio Vidrago e o pivot
Ricardo Pesqueira e com o bracarense ao serviço do Montpel-

lier, José Costa. Ambas as partidas estão agendadas para as
19.30 horas e, tanto em Portugal
como Islândia.
A turma das quinas seguiu para
aquele país nórdico viajando da
Suíça, onde iniciou o ano a disputar a 44.ª edição da “Yellow
Cup”, competição que contou
com as presenças de Tunísia,
Suíça e Áustria, tendo a equipa
portuguesa terminado na quarta
e última posição, após perder
com a Áustria por 34-30 o jogo
de atribuição dos terceiro e
quarto lugares.
Ao intervalo Portugal perdia
por 16-14, mas o resultado final
não reflete o equilíbrio que marcou todo o encontro.

DR

Bracarense Fábio Vidrago na selecção nacional
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Andebol
Beira Interior
recebe
Torneio
das Quatro
Nações
1 1 1 Mêda, Pinhel e
Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda,
recebem, entre sexta-feira
e domingo, o Torneio das
Quatro Nações.
O evento, destinado ao
escalão de juniores A, vai
contar com as seleções de
Espanha, França, Alemanha
e, naturalmente, de Portugal.
A equipa lusa já se encontra concentrada em Mêda,
para estágio até ao início
da prova, contando com
treinos bidiários até ao arranque da competição, que
tem lugar na sexta-feira,
dia 8, com o jogo PortugalAlemanha, marcado para
as 20H30.
A abertura do torneio, no
entanto, está marcada para
as 15H30 desse mesmo dia,
com o Espanha-França,
também na Mêda.
No sábado, mas já em Figueira de Castelo Rodrigo,
jogam-se o Alemanha-Espanha (18H00) e o Portugal-França (20H00).
No domingo, Pinhel recebe o encerramento do torneio, com início às 15H00,
para o confronto entre as
seleções da França e da Alemanha e, duas horas mais
tarde, com o jogo PortugalEspanha. B.G.
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ANDEBOL

Sporting reforça plantel
O guarda-redes sueco Daniel Svensson (ex-Hammarby) e o lateral direito russo Samvel Aslanyan (ex-Permskie Medvedi) foram contratados para a equipa de andebol do Sporting. Daniel Svensson, de 30 anos, atuava
no clube sueco Hammarby desde 2012, após passagens
por HK Aränas (2009/12), Alingsas (2007/09), Önnered
(2005/07) e BK Heid (2005).
Svensson foi campeão da Suécia em 2009 e, entre
2012 e 2015, somou várias referências nas listas dos melhores guarda-redes do campeonato sueco.
O lateral direito Aslanyan, de 29 anos, militava no
Permskie Medvedi, após passagens por outras equipas
da Rússia, como Voronezh e Chekhovskie Medvedi.
O Sporting segue na segunda posição do campeonato português de andebol, com os mesmos 45 pontos do Benfica (3.º), a seis do invicto FC Porto, que soma por triunfos os 17 jogos realizados.
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ANDEBOL
EQUIPAS FEMININAS
COM RONDA CASEIRA
Na I Divisão feminina de andebol, há dois jogos aprazados para sábado no Pavilhão
do Funchal, ambos da 15.ª
jornada: SAD-Colégio João
Barros (16 horas) e Sports
Madeira-Juve Lis (18 horas).
Lidera a SAD, com 39 pontos, e o Sports Madeira ocupa a sexta posição, com 26.
Já na II Divisão masculina, o
Marítimo continua parado no
próximo fim de semana, retomando a atividade no seguinte, para uma dupla jornada em território continental: sábado, dia 16, em Estarreja (18 horas) e domingo, dia
17, com o Boavista (18 horas). Os verde-rubros estão
no 7.º lugar, com 22 pontos.
Lidera o Santo Tirso, com 36.
JM
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SAD ainda de folga
© Élvio Fernandes

Por via dos compromissos internacionais das seleções nacionais, a I Divisão
masculina de andebol é apenas retomada a 16 de janeiro.

Madeira SAD é o atual 5.º classificado do "nacional" de andebol masculino.

ANDEBOL
David Spranger
davidsprangera@jm-madeira.pt
o andebol masculino, a
interrupção da I Divisão
prolonga-se por mais um
fim de semana, pelo que
o Madeira SAD apenas
volta a competir no próximo dia
16, a partir das 21 horas frente
ao Sporting CP, numa partida a
ter lugar no Pavilhão Casal Vistoso. O conjunto de Paulo Fidalgo
é quinto classificado, com 38

N

pontos, numa tabela liderada
pelo FC Porto, com 51. Seguemse Sporting (45), Benfica (45) e
ABC (38). A prova nacional está
agora parada por via da participação da seleção nacional em diversas frentes internacionais.
Assim, cumprido que foi o compromisso da «Yellow Cup», em
que Portugal ficou no quarto lugar, a comitiva lusa rumou ontem
a Reykjavic onde amanhã e quinta-feira, Portugal defronta a Islândia, formação que se encontra
na fase final de preparação para
o Campeonato da Europa da Polónia, a disputar a partir de 15 de
janeiro, e onde os islandeses in-

tegram o grupo B, juntamente
com a Croácia, Bielorrússia e Noruega.
Miguel Martins regressou, entretanto, a Portugal, a fim de participar no Torneio 4 Nações, enquanto Tiago Pereira integra a
comitiva para os jogos na Islândia.
O Torneio 4 Nações, em território
luso, é destinado à seleção de juniores A. A equipa das "quinas"
defronta sexta-feira a Alemanha
(20h30), sábado terá como opositora a França (20 horas) e domingo a Espanha (17 horas). Entre
o selecionado nacional está o madeirense João Miranda, atleta do
Madeira SAD. JM
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ANDEBOL
SVESSSON E ASLANYAN
REFORÇAM SPORTING
O guarda-redes sueco Daniel
Svensson (ex-Hammarby) e
o lateral direito russo Samvel Aslanyan (ex-Permskie
Medvedi) foram contratados
para a equipa de andebol do
Sporting. Svensson, de 30
anos, atuava no Hammarby
desde 2012, após passagens
por HK Aränas, Alingsas, Önnered e BK Heid. Aslanyan,
de 29 anos, militava no Medvedi, após passagens por outras equipas da Rússia, como
Voronezh RPO HC e Chekhovski. JM
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SELEÇÃO NACIONAL commva JÁ
NA isMuk com TIAGO PIA
Depois da presença na Yellow Cup, na Suíça,
em que somou por derrotas os dois jogos
disputados, com a equipa da casa (33-31) e a
Áustria (34-30), a Seleção Nacional de
andebol já se encontra na Islândia. Agora sem
Miguel Martins, mas com Tiago Pereira, a
equipa das Quinas jogará com a formação
nórdica, que prepara o Europeu da Polónia,
amanhã e quinta-feira. —RA
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ANDEBOL O canhoto brasileiro Gustavo Rodrigues teve urna votação esmagadora na
eleição do rookie da Liga dos Campeões e mostra-se grato ao FC Porto

UM ESTREANTE DO ANO
"MARCADO PARA A VIDA"
As exibições e os 27 golos
que fez na mais importante competição do mundo
de clubes - um deles foi
mesmo destaque da nona
jornada -, resultaram na
eleição para melhor
debutante na Champions

szolotnmaidlEs
«mo "O FC Porto já me tinha
marcado só por ta me dado a
oportunidade de jogar na Europa, mas agora, com tudo isto
a acontecer,o FC Portovai marcar-me para o resto da vida",
disse Gustavo Rodrigues, que,
com 57porcento dos votos, foi
eleito Rookie (estreante) do
Ano na Liga dos Campeões.
Olateral-direito que os dragões
contrataram esta época ao Pinheiros (Brasil) temapenas 20
anos e está a fazeruma temporada fulgurante, impondo-se
nasprovas internas (48 golos e
12 assistências no Campeonato Nacional) etambém na Liga
dos Campeões, onde teve um
golo no top 5 da nona jornada
e foi ontem eleito o melhor
rookie de 2015, deixando o segundo classificado, o lateral- "Estou muito feliz!
esquerdo LasseAndersson, do Isto motiva-me
Kolding, a larga distância, so- bastante para o
mando apenas 12%.
que vem aí. Isto é
"Estou muito feliz! O ano
muito
louco"
não podia ter começado de
melhor maneira. Isto motiva - Guotavo Ractrigues
Me bastante para o que vem ai. Jogador do FC Porto
Isto é muito louco!", referiu

Gustavo Rodrigues fez
golos de belo efeito e isso
pesou na eleição para
estreante do ano
ainda Gustavo Rodrigues a O
JOGO.
Com 1,90 metros e 105 quilos, Gustavo destaca-se peta poténcia, colocação e variação de
remate, sendo também muito
veloz na execução dos movimentos. Os 27 golos que marcou nesta edição da Champions, em que os portistas ficaram a três golos de se apurar
para o play-olf de acesso aos oitavos de final,fizeram -se notar.

Dragões em destaque
Na segunda participação, depois da estreia
em 2013/14, o FC Porto esteve em dois top
s de golos da jornada (Jordan Pitre, na
terceira, e Gustavo Rodrigues, na nona),
em dois top 5 das defesas (Quintana, na
quarta, e Hugo Laurentino, na oitava),
teve um MVP (António Areia, na nona
jornada) e ainda o melhor público da
oitava ronda, no jogo frente ao La Rioja.
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Portista
Gustavo Rodrigues
estreante destacado
• O internacional brasileiro
Gustavo Rodrigues, do E C.
Porto, de 20 anos, foi eleito

o melhor estreante da Liga
dos Campeões 2015, revelou, ontem, a Federação Europeia de Andebol. O lateral
direito foi o preferido de 57
% dos internautas, receben
do 2.483 dos 4.379 votos.
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Andebol.
Sporting
contrata
sueco e russo
O sueco Daniel Svensson e o russo
Samvel Aslanyan foram contratados pelo Sporting, anunciou ontem
o clube. Svensson, guarda-redes de
30 anos, atuava no Hammarby, foi
campeão da Suécia em 2009 e está
entre os melhores guardiões do
campeonato do seu país.
Aslanyan, lateral direito internacional russo de 29 anos, jogava no
Permskie Medvedi, venceu cinco
campeonatos da Rússia, três taças
e participou na Final Four da Liga
dos Campeões em 2009/10.

Votação

57%
dos votos teve Gustavo Rodrigues (FC Porto), vencendo
o prémio de melhor jovem de 2015 a disputar a Liga dos
Campeões, anunciou a Federação Europeia de Andebol.
O brasileiro tem 20 anos e chegou esta época ao Porto.
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ANDEBOL

Gustavo Rodrigues
é melhor sroolue'
tse Com 27 golos marcados no Grupo C, o
lateral-direito do FC Porto, o brasileiro Gustavo Rodrigues, foi eleito, com 57% dos votos online, o melhor estreante (molde) na
fase de grupos da Liga dos Campeões.
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OLÍMPICO. Samvel Aslanyan (ao centro) é de grande nivel

Confirmada contratação
do lateral russo Samvel
Aslanyan e do guardião
sueco Daniel Svensson
ALEXANDRE MIS

‘? O Sporting, vice-campeão na cional, está apostado em travar o
heptacampeão FC Porto, ao confirmar ontem dois reforços, o lateral -direito russo Samvel Aslanyan
e o guarda-redes sueco Daniel
Svensson, que deverão chegar esta
semana a Lisboa.
O artilheiro vem do afamado
Permskie Medvedi e está bem cotado para uma posição onde os
leões aPe nas detêmum canhoto de
raiz (Pedro Spinola), pelo que o
treinador espanhol, Zupo Equisoain, ficará com mais soluções e a
possibilidade de aumentar as potenciafidades do adaptado cubano
FrankisCarol.
Samvel Aslanyan, de 29 anos, é
um atirador possante, com 1,90
metros e 91 kg, sendo internacio nal do seu país, onde conquistou
cinco campeonatos e três taças.
Também esteve na final-four da
Taça EHF em 2009/10 e ao nível da
maseleção foi 6° nosJogos Olímpi -

cos de Pequini'2008, 15" no Euro peu'2012 e 9° no de 2014, e 19° no
Mundial'2015.
Quanto a Daniel Svensson, de 30
anos, vem do Hammarby , tendo
sido campeão nacional em 2009 e
considerado um dos 'melhores
guarda-redes. do seu pais. Também tem uma boa estampa física
(1,87 metros para 87 kg) e pode ser
alternativa ao esloveno Aljosa Cudic, com quem discutirá a baliza.
Os dois jogadores, considerados
imprescindíveis para o equilíbrio
do plantei, deverão poder estrear-

OS DOIS ANDEROLISTAS
VÊM ASSEGURAR UM MAIOR

muniam Do PLANTEI ÀS
ORINNS DE ZUPO EQUISOAIN
se no próximo dia 16, quando o
Sporting receber no Pavilhão do
Ginásio do Sul (Almada) o Madeira
SAD, em partida da 18.a jornada, a
cinco da conclusão da fase regular,
liderada pelo FC Porto.
Depois virá o playoff, onde os
leões tentarão contrariar o favoritismo dos dragões, que não se reforçaram até à data limite de 31de
dezembro. o
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Gustavo Rodrigues considerado o melhor estreante na Liga dos Campeões

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

04-01-2016

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=590805

O brasileiro Gustavo Rodrigues, do FC Porto, foi considerado pela Federação Europeia de Andebol
(EHF) o melhor estreante da Liga dos Campeões. O lateral-direito foi escolhido com 57 por cento dos
votos, com larga vantagem sobre Lasse Andersson (Kolding) e Blaz Janc (Celje), que arrecadaram 12
e 11 por cento dos votos. Gustavo Rodrigues, 20 anos, chegou ao FC Porto no início da presente
época, proveniente do EC Pinheiros, de São Paulo.
04-01-2016
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Andebol

Portugal em quarto no Yellow Cup
Portugal perdeu, ontem, com a Áustria, por 34-30, em jogo de atribuição
dos terceiro e quarto lugares da 44.ª edição do Yellow Cup, competição
que contou com as presenças de Tunísia, Suíça, Portugal e Áustria. Ao intervalo Portugal perdia por 16-14, mas o resultado final não reflete o
equilíbrio que marcou todo o encontro. Portugal entrou a defender com
Alfredo Quintana, Fábio Antunes, Pedro Portela, Jorge Silva, Bosko Bjelanovic, Tiago Rocha e Gilberto Duarte. Nas acções atacantes saía Bosko
Bjelanovic que cedeu lugar a Rui Silva.
O jogo iniciou-se com as duas equipas a não mostrarem grande acerto
nas acções ofensivas e Portugal a desperdiçar os três primeiros ataques,
facturarando o seu primeiro golo aos quatro minutos, por intermédio de
Gilberto Duarte (1-1). Depois de um período em que o comando do marcador pertenceu aos austríacos, Tiago Rocha marcou por duas vezes e
passou Portugal para a frente aos nove minutos (4-5). Apesar do equilíbrio, ao intervalo a Áustria vencia por 16-14. Para a segunda parte, Portugal deu a volta ao marcador e passou para o comando (16-17) aos 32 minutos. Com um remate muito feliz de Kandolf Thomas, a Áustria ampliou
a vantagem para dois golos (29-27) e o jogo ganhou maior velocidade
nos cinco minutos finais (30-29). Portugal correu atrás do prejuízo e o adversário aproveitou para conquistar uma vantagem de quatro golos, fixando o resultado final (34-30).
Na final, a Tunísia venceu à Suíça por expressivos 37-29.
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Gustavo Rodrigues é o rookie do ano na Champions

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

04-01-2016

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4963615

Brasileiro do FC Porto de 20 anos foi eleito com 57 por cento dos votos o melhor estreante da Liga dos
Campeões de andebol Através de uma votação feita no site da Federação Europeia de Andebol (EHF),
o portista Gustavo Rodrigues foi eleito o rookie (estreante) do ano na Liga dos Campeões de andebol.
O lateral-direito do FC Porto, que era um dos dez nomes colocados a votação pela EHF, venceu de
forma esmagadora, com 57 por cento dos votos - Lasse Andersson, do Kolding Kobenhavn, foi
segundo, com 12 por cento - sendo esta mais uma distinção que os dragões acumulam, após uma
excelente presença na prova. Apenas na segunda participação, depois da estreia em 2013/14, o FC
Porto, que ficou a três golos do apuramento para o play-off de acesso aos oitavos de final da
competição, esteve em dois top-5 de golos da jornada (Jordan Pitre, na terceira, e Gustavo Rodrigues,
na nona), em dois top-5 das defesas (Alfredo Quintana, na quarta ronda, e Hugo Laurentino, na
oitava), teve um MVP (António Areia, na nona jornada) e ainda o público em destaque, tendo sido
considerado o melhor da oitava ronda, no jogo fente ao La Rioja.
2016-01-04T17:42:00Z
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FC Porto teve o melhor estreante na Champions de andebol | Maisfutebol.iol.pt

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

04-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b03c44fc

Gustavo Rodrigues foi escolhido por 57 por cento dos adeptos em votação oficial Gustavo Rodrigues,
do FC Porto, foi eleito o melhor estreante da Liga dos Campeões de 2015 em andebol. O brasileiro
recebeu 57 por cento dos votos dos adeptos no desafio lançado pela Federação Europeia de Andebol
(EHF). O lateral-direito foi distinguido em 2.483 dos 4.379 votos. Em segundo lugar ficou Lasse
Andersson (Kolding), com 513 votos, enquanto Blaz Janc (Celje) fechou o pódio com 481 votos
favoráveis. Gustavo Rodrigues, de 20 anos, chegou ao FC Porto no início da temporada, oriundo do EC
Pinheiros, de São Paulo.
há 15 minutos
Redação
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Madeirenses na selecção
Liya Mingaleeva, do Club Sports
Madeira e Patrícia Morais, da
Bartolomeu Perestrelo foram as
atletas da Madeira que estiveram em evidência na passada semana ao serviço da selecção
portuguesa de juniores B em andebol feminino.
Portugal veio a participar na
edição de 2015 do Torneio
Kakygaia, que teve lugar na cidade de Gaia, tendo a selecção

das quinas terminado na quarta
posição final.
Já na primeira fase da prova Portugal terminou no segundo lugar
do grupo A, depois de ter conquistado duas vitórias e uma derrota
Já na fase final a jovem selecção
perdeu com o CALE nas meias-finais por 24-21 e na atribuição do
terceiro e quarto lugar, Portugal
voltou a perder, agora diante do
Colégio de Gaia por 26-21.

Liya e Patrícia integraram a selecção de juniores B. FOTO ANTÓNIO OLIVEIRA
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Do torneio na Holanda aos dois
jogos com Sporting no fim do mês

BELENENSES NO DIA 12, no Pavilhão Flávio Sá Leite é para o ABC/UMinho o primeiro jogo do ano, no
regresso ao campeonato nacional. Até lá, a equipa volta aos treinos dia 4, após pausa para descanso
depois do Limburg Handbal Hagen — torneio que venceram na Holanda no fim de Dezembro.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Mais do que para fecho do ano,
o torneio LHD — Lindburg
Handbal Hagen, em que o
ABC/UMinho, a 29 de Dezembro, dia do seu 82.º aniversário,
acrescentou o nome à lista dos
vencedores, foi um momento de
projecção internacional do clube
e, para os jogadores envolvidos,
de preparação para o que se segue em Janeiro.
No plano da representação, a
presença em Sittard teve como
efeitos um reconhecimento de
simpatia do público e da organização do LHD. A equipa bracarense granjeou adeptos não só
por ter vencido o torneio como
por ter dado espectáculo.
No plano competitivo, sobressai a evolução de Pedro Seabra e
Ricardo Pesqueira, que superaram lesões com desempenhos,
de 'homem do jogo' e no caso
do central também a de melhor
atacante do torneio.
Sob diversos outros aspectos,
durante os dias 27, 28 e 29 em
que disputaram quatro jogos na
Holanda, os jogadores que também são alunos recorreram às
novas e velhas tecnologias para
manter matérias em dia.
Carlos Martins, o ponta que estuda na Universidade do Minho,
aproveitava segunda-feira os minutos da véspera da final no
LHD para actualizar as matérias.
Outros são profissionais de diversas áreas. Humberto Gomes é
engenheiro. Pedro Seabra, que

JOS JOOSTEN

Final do Lindburg Handbal Dagen: Nuno Grilo vai marcar um golo de rosca

recentemente fez formação em
medicina, começa a exercer nestess primeiros dias de 2016.
A equipa volta a treinar dia 4
de Janeiro, sem Fábio Vidrago e
Ricardo Pesqueira, chamados
mais uma vez à selecção nacional, com jogos na Suíça e na Islândia, e sem André Gomes,
chamado à selecção nacional de
juniores para o Torneio das Quatro Nações, com Alemanha,
França e Espanha.
Estas e outras singularidades
pessoais e competitivas de cada
um constituem variáveis de um
sistema que Carlos Resende,
tem de gerir, na preparação do
regresso às provas oficiais.
O ABC/UMinho tem em duas
visitas ao Sporting, uma para

DR

Jovens que serviram na Holanda de guias ao ABC/UMinho ficaram fãs

o campeonato (20ª jornada) e
outra para a Taça de Portugal,
respectivamente dias 27 e 30 de
Janeiro, os jogos mais exigentes
do regresso às provas nacionais.
O clube bracarense está em conversações com o de Alvalade para alterar as datas, passando para
os dias 29 e 31.
Antes, o calendário reserva adversários, em princípio, mais
acessíveis e em casa, recebendo
o Belenenses dia 12 para acerto
da 12.ª jornada, seguindo-se dia
16 o SC Horta e dia 23 o ISMAI,
para as 18.ª e 19.ª jornadas.
Referindo-se ao facto de vários
jogadores estarem também em
fase de definição e transição
das vidas pessoais, designamente o caso frequente dos estudan-

tes, o treinador Carlos Resende,
que também é professor, comenta que se trata de uma situação
“que nós encaramos bem, até estimulamos”.
Reconhecendo que é mais fácil
conciliar a vida académica do
que a profissional, pois “permite
escolher horários favoráveis”,
admite que para estes jogadores
pode ser preferível estender os
prazos dos cursos, combinando
exigências desportivas com um
percurso académico “que seja
possível cumprir”.
Por outro lado, alguns até já
são engenheiros e outros são
médicos e nestes casos o treinador reconhece que a compatibilização já é mais difícil do que
com os estudantes, “porque as

responsabilidades são outras e o
horário também”. Tendo em
conta as contingências do calendário que acima se referem, e
questionado se a disponibilidade
dos jogadores corresponde às
necessidades competitivas do
clube, Carlos Resende sustenta
que “isto de ser bom aluno não é
fácil”.
“O nosso capitão [Humberto
Gomes] já está a exercer engenharia; o nosso sub-capitão [Pedro Seabra] começa a exercer
medicina no dia 4 e não é tarefa
fácil. Mas há que trabalhar de
forma distinta com todos esses
atletas e é possível fazê-lo”.
Mas conta com todos? — perguntamos.
Carlos Resende explica que
além dos treinos colectivos, os
jogadores também se dedicam a
treinos individuais que são mais
flexíveis. Um atleta que possa
treinar às 8 horas faz o treino a
essa hora. Mas se puder fazer ao
meio-dia faz ao meio-dia. Outros treinam-se logo à saída das
aulas e depois voltam a treinar
em equipa. São estas algumas
das circunstâncias em que se encontram jogadores que, há uma
semana, fizeram em três dias
quatro jogos na cidade holandesa de Sittard, vencendo o Sloga
Pozega, da Sérvia, o Potaissa
Turda, da Roménia e os holandeses do Targos Bevo, antes de
vencer na final os noruegueses
do Viking Handbal.

O ABC/UMinho tem nas
visitas ao Sporting, para o
campeonato (20.ª jornada)
e para a Taça de Portugal,
respectivamente dias 27 e 30
de Janeiro, os jogos mais
exigentes do regresso às
provas nacionais. O clube
bracarense está em
conversações com o de
Alvalade para alterar datas,
para os dias 29 e 31.

O ABC/UMinho conquistou
Lindburg Handbal Hagen,
com o primeiro lugar no
prestigiado torneio.
A formação bracarense
deixou uma boa imagem
e chegou a conquistar alguns
fã no país das tulipas, como
foram os casos dos jovens
que foram os guias da
comitiva portuguesa durante
a estadia na Holanda.
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Dia 10 de janeiro

António Valdemar

Congresso de andebol
em Santo Tirso

Carlos Resende e Carlos Ferreira participam no congresso

treinador do ABC de
Braga, Carlos Resende, é um dos preletores do congresso
de andebol a realizar em
Santo Tirso no dia 10 de
janeiro. O Congresso será creditado para efeitos
da renovação do título de

O

treinador para os Grau 1,
2, 3 e 4.
Sob o tema, “Modelo
de Jogo: o ponto de partida para a construção do
treino”, tem confirmado
a participação de Carlos
Resende e Carlos Ferreira (equipa técnica do ABC)

e Francisco Javier Equisoain (ZUPO) como preletor. Este congresso tem
organização conjunta do
Ginásio de Santo Tirso e
da Câmara Municipal e o
apoio da Federação de Andebol de Portugal.
As sessões teóricas de-

correm no Auditório da
escola Profissional Agrícola e as sessões práticas no
Pavilhão de Santo Tirso.
O programa arranca às
9h00, no Auditório da Escola Profissional Agrícola,
com a cerimónia de abertura. Das 9h30 às 11h00,
Carlos Resende e Carlos
Ferreira falam do “modelo de jogo defensivo”
e relação com guarda redes (teórica). Das 11h30 às
13h00 será a vez dos “procedimentos táticos do jogo ofensivo” (teórica), com
Javier Equisoan.
No Pavilhão Municipal de Santo Tirso, entre
as 14h30 e as 16h15 será
abordado o “modelo de
jogo defensivo e relação
com guarda redes” (prática), por Carlos Resende e Carlos Ferreira. Das
16h45 às 18h30, será a vez
dos “procedimentos táticos ofensivos” (prática),
com Javier Equisoan .
As inscrições podem
ser feitas no portal da Federação de Andebol.
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Sport TV1 - Especial
Informação
ID: 62535433

1

OCS: Sport TV1 - Especial Informação

31-12-2015 22:50

1

1

"Especial Informação": plano de 2016
http://www.pt.cision.com/s/?l=2369dd8f

"Especial Informação": plano de 2016. A Sport TV faz 18 anos em 2016.
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Andebol Club de Lamego

Entrevista
a António Manso
O Andebol Club de Lamego é a equipa mais representativa do concelho
nesta modalidade.
Após 25 anos de glória,
este clube já disputou e disputa alguns campeonatos
nacionais, tendo para isso
conquistado muitos título
distritais.
Assim, e porque o jornal
Douro Hoje achou oportuno,
impunha-se uma entrevista
ao seu presidente António
Frias Manso, confrontando-o
com as seguintes perguntas,
que têm por finalidade informar os nossos leitores.
Douro Hoje – O Andebol Club de Lamego, nestes últimos anos, e para
não fugir à regra, tem passado por momentos difíceis.
Como se encontra neste momento o clube a nível
financeiro?
António Manso – O clube a nível financeiro está
estabilizado e sem dívidas.
DH – Quais os objectivos para esta época que
está a decorrer?
AM – O grande objetivo
para esta época e mantermo-nos na 1ª divisão nacional no escalão de juvenis

masculinos e aumentar o
número de atletas para que
tenhamos no futuro outros
escalões.
DH – Quando pensam
poder vir a jogar no Pavilhão Multiusos, para levar
mais assistência a assistir
aos jogos?
AM – Já lá jogamos, mas
permanentemente deve ser
difícil, mas vamos aguardar
por novidades.
DH – É política do clube
continuar com a chamada
“Prata da Casa” (jovens de
Lamego), ou tem atletas
oriundos de outros Concelhos?
AM – Para já estamos só
com a prata da casa, de futuro logo veremos, isto devido
a projectos que temos para
o futuro.
Carlos Magalhães
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Em agenda
(Amanhã, dia 19 de Dezembro)
ANDEBOL — Juvenis masculinos, Ginásio vs Xico Andebol, às 12
h.; infantis masc., Ginásio vs Carvalhos, às 15 h.; seniores masc., Ginásio vs S. Bernardo, às 17 h. e infantis
B masc., Ginásio B vs Lagarteiro,
pelas 19 horas.
Pavilhão Desportivo Municipal.
FUTEBOL — Infantis, F. C.
Tirsense vs Paços de Ferreira, às
13,15 h.; juniores, A. M. C. H. Ringe
vs S. Pedro de Fins, às 15 h., e
seniores, F. C. Tirsense B vs
Carvalhosa, às 17 horas.
Parque Desportivo da Rabada.
(Domingo, dia 20 de Dezembro)
GINÁSTICA RÍTMICA — Festa
de Natal da Ginástica Rítmica do
Ginásio Clube de Santo Tirso, às 11
horas.
ANDEBOL — Iniciados masc.,
Ginásio vs C.P.N., às 15 h. e juniores
masc., Ginásio vs F. C. Porto, pelas
17 horas.
Pavilhão Desportivo Municipal.
FUTEBOL — juvenis B, F. C.
Tirsense vs Salgueiros 08, às 10
horas.
Parque Desportivo da Rabada.
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NOTÍCIAS DO GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO
ANDEBOL — Os seniores continuam o seu percurso 100% vitorioso,
com 11 vitórias, nos 11 jogos disputados no Campeonato Nacional da 2.°
Divisão.
Seniores: Estarreja, 27 vs Ginásio, 28 e Ginásio B, 35 vs C.P.N., 24;
juniores: Boavista, 21 vs Ginásio, 26; juvenis: Ginásio, 25 vs Águas Santas,
38; iniciados: Boavista, 34 vs Ginásio, 24; infantis: C. A. Póvoa, 35 vs
Ginásio A, 40 e Colégio dos Carvalhos B, 25 vs Ginásio B, 17; minis 7:
Douro, 12 vs Ginásio, 24.
NATAÇÃO —A secção de Natação Competição realizou, na passada sexta-feira, o seu já habitual jantar de Natal, com nadadores, trei.Iadores, dirigentes e familiares.
Foi um momento de convívio entre todos, em que se procedeu
também à habitual troca de prendas do amigo secreto entre os nadadores,
terminando com a exibição de um vídeo resumo do ano de 2015. Feliz Natal
a todos!
TÉNIS — Resultados do fim-de-semana: em seniores, Campeonato
Regional de equipas, Jampa Ténis, 3 vs Ginásio, 2 e Ginásio, vs Sp. Porto,
(adiado).
Sub-16, na Prova A, disputada na Maia, as representantes tirsenses,
Adriana Fernandes, Margarida Pereira e Patrícia Brandão, não conseguiram ultrapassar a prova de qualificação, apesar dos seus bons desempenhos
Sub-12, na Prova A, realizada em Lousada, quatro dos representantes do Ginásio conseguiram apurar-se para o quadro principal: Francisco
Vilaça, Gonçalo Marques, Pedro Rodrigues e Tomás Barbosa. Isabel
Gonçalves atingiu a última ronda da fase de qualificação.
TÉNIS DE MESA — Seniores: Ala Gondomar C, 4 vs Ginásio, 3.
Primeira derrota da nossa equipa, à passagem da 6.g jornada, num jogo
decidido apenas na negra.
VOLEIBOL — Seniores femininos: Ginásio, O vs Boavista, 3 (13-25;
19-25 e 21-25); seniores masculinos: Ginásio, O vs FAC, 3 (24-26; 24-26 e
27-29); juniores fem.: Ginásio, O vs Vitória de Guimarães, 3 (19-25; 11-25
e 22-25); juvenis fem.: Ginásio, 2 vs ALA Gondomar, 3 (25-13; 26-28; 2521; 19-25; 13-15); juvenis masc.: Ginásio, 3 vs Ac. Espinho, 0 (25-12; 2517 e 25-19); cadetes fem.: ALA Gondomar, 3 vs Ginásio, 1 (25-16; 23-25;
25-13 e 26-24); cadetes masc.: Juv. Pacense, O vs Ginásio, 3 (11-25; 1925 e 21-25); iniciados fem.: Esmoríz, 3 vs Ginásio, 0 (25-13; 25-14 e 25-16);
infantis fem.: Ginásio, 1 vs Boavista, 3 (20-25; 16-25; 25-23 e 24-26).
As agendas completas do fim-de-semana, das várias modalidades do
Ginásio, estão disponíveis na respetiva página oficial do facebook:
facebook.com/GinasioClubeSantoTirso.
Estão abertas as inscrições para a época 2015/2016 de todas as
"~MENZWICffleffifitts (Rates, Manutenção Homens); Andebol; Artes
Marciais (Alex Ryu Jitsu); Atletismo; Ballet; Campismo e Caravanismo;
Ginástica Rítmica; Natação; Ténis; Ténis de Mesa; Trampolins e Voleibol.
Fernando Vale
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Andebol: Juvenis femininos do Cister SA
venceram o Batalha AC
III No Campeonato Nacional Juvenis
Masculinos, 18Divisão, 1° Fhse Zona 3, 42°
ronda, o Cister SA, venceu pela 28 vez
nesta competição, ao bater o CD Pateira,
(35-22). Na 118 jornada o Cister SA perdeu
fora com o NA Samora Correia (34-33)
Juvenis Femininos
No Campeonato Nacional de Juvenis
Fbmininos, zona 4, em jogo a contar para a
9a ronda, o Cister SA bateu no seu pavilhão
o Batalha AC, (31-25), enquanto o
Externato Dom Fuas Roupinho perdeu em
casa com o Colégio João Barros, (16-25).

Em jogos da 88 ¡ornada a Juve- Lis bateu
em casa o Cister SA (32-23), enquanto a
AED Fuas Roupinho foi derrotada no seu
reduto pela C. Benfica Castelo Branco (1428).
Iniciados Femininos
No Campeonato Nacional de Iniciados
Fbmininos, zona 4, em jogos da 118 ronda,
o Externato Dom Puas Roupinho foi a
Ansião vencer o CC local, (15-28), enquanto o Cister SA perdeu fora com o Batalha
AC, (17-15). Na jornada 10, o Cister SA
perdeu em casa com o CC Ansião, (18-30).

Na jornada 9, o Externato Dom Fuas
Roupinho foi vencer a Alcobaça o Cister
letal (18-37).
Iniciados Masculinos
No Campeonato Nacional de Iniciados
Masculinos, zona 5,e em partidas da 78
jornada, o Externato Dom Puas Roupinho
foi vencer fora o NDA Pombal, (18-26),
enquanto o Cister SA perdeu fora de casa
como SIR 1° Maio, (42-29). Na ronda 6 a
AEDF Roupinho foi derrotada pelo SIR 1°
Maio, (30-34), enquanto o Cister SA perdeu
em casa com a AC Sismaria, (15-41). 11 JJP
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Juvenis Fbmininos do Cister SA venceram o Batalha AC
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