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QUALIF. MUNDIAL-2019

Adeus, Mundial
Conjunto luso foi audaz e só baqueou a 20 minutos do fim
o Portugal não participa na grande prova desde 2003
PAI II n ÇANTM/ASF

Miguel Martins mais alto que o sérvio Mjajlo Marsenic: ambos marcaram dois golos para as respetivas seleções

Por

QUALIF. MUNDIAL — PLAY—OFF — 2.' MÃO

Pavilhão Municipal,
na Póvoa de Varzim

PEDRO BARROS

ORTUGAL está
afastado da fase
final do Campeonato do Mundo de
andebol, depois
de ter empatado com a Sérvia, não recuperando dos
sete golos de diferença (28-21) com que perdeu na
partida da primeira mão
disputada em Nis (Sérvia),
no último domingo.
O conjunto luso não consegue, assim, a sua quarta
participação na principal
competição de seleções, depois de ter estado presente
no Japão (1997), França
(2001) e Portugal (2003).
A formação de Paulo Pereira entrou com uma enorme vontade de carimbar o
passaporte para a prova que
se vai realizar em janeiro
próximo na Dinamarca e na
Alemanha, empregando
uma defesa bastante agressiva na tentativa de travar a
primeira linha do adversário. A estratégia lusa, no entanto, foi atraiçoada pela
emoção, resultando em exclusões temporárias de Alexis Borges e Diogo Branquinho nos primeiros minutos.
Os ímpetos foram corrigidos e Portugal partiu para
uma vantagem que a meio
do do encontro atingiu os três

13

PORTUGAL • SÉRVIA

25
13

INTERVALO

10

A. Quintana (GR) (1)

Svetislav Verkic (GR)

Humberto Gomes (GR)

Vladimir Cupara (GR) (1)

Pedro Portela (5)

MilJan Pusica (4)

Gilberto Duarte (1)

Stefan Vujic (1)

Diogo Branquinho (2)

ilosdan Radivojevic (6)

Rui Silva (2)

Vanja Ilic (1)

Tiago Rocha (3)

Nemanja Zelenovic (4)

Fábio Magalhães (1)

Mijajlo Marsenic (2)

Carlos Martins (1)

Mladen Krsmancic

Miguel Martins (2)

Nikola Crnoglavac

Alexandre Cavalcanti

Darko Djukic

Jorge Silva (2)

Zivan Pesic

Sérgio Barros (4)

Nemanja Ilic (4)

Daymaro Salina

Momir Rnic

Alexis Borges (1)

Stevan Sretenovic (2)

Wilson Davyes

Darko Stevanovic

PAULO PEREIRA

L. OBRADOVIC

ÁRBrrRos Kursad Erdogan e Ibrahim Ozdeniz, da Turquia

golos de diferença. Para quem
pretendia chegar aos sete golos à maior, não estava mal o
desfecho ao intervalo...

No segundo tempo, os
portugueses mantiveram um
elevado andamento, com
Pedro Portela, num livre de
sete metros e num contra-ataque, cavando o maior
fosso neste período: 15-11.
Só que os remates fortes
de Nemanja Zelenovic ditaram nova aproximação da
Sérvia, com este jogador a
marcar três golos bastante
influentes na igualdade a 17
golos, quando faltavam cerca de 20 minutos para o final do encontro.
A partir daí, a Sérvia jogou bastante mais confortável e Portugal assumiu,
ainda mais, o risco, cometendo lapsos atacantes e defensivos inerentes a este tipo
de atitude. A festa pertenceu
aos atletas dos balcãs, perante 2.500 espectadores, a
maioria jovens praticantes
da modalidade dos clubes
mais próximos.

Têm a palavra

PRIMEIRO JOGO...

CAPACIDADE

44 Falhou o primeiro jogo na

61111 Acreditei até aos 15

Sérvia. Não saiu da forma
como pretendíamos. Lá,
cometemos imensos erros.
Jogámos em casa a excelente
nível na primeira parte, depois
não fomos tão letais como eles
PAULO PEREIRA

minutos da segunda parte que
era possível a ambicionada
remontada. Não conseguimos.
Mostrámos que temos
capacidade e valor para estar
nos grandes palcos
TIAGO ROCHA

selecionador de Portugal

Jogador de Portugal
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ANDEBOL
Romeno reforça Sporting
O internacional romeno Valentin
Ghionea foi contratado pelo
bicampeão nacional Sporting. O ponta
direito de 34 anos jogava pelos polacos
do Wisla Plock e já tinha vestido a
camisola dos romenos do HC Minaur,
Dinamo Bucareste, UCM Resita e Cluj-Napoca e dos húngaros do Szeged.
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Vidrago renova na Luz
Fábio Vidrago, 29 anos, prolongou o
contrato com o Benfica, sem que fosse
anunciada a sua duração.
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Portugal 25-25 Sérvia: Ainda deu para sonhar

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

15/06/2018

Meio:

Bola na Rede Online

Autores:

Francisco Manuel Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b2ec3dd0

Rescaldo com opinião de Francisco Reis, redator de Modalidades
Home Modalidades Andebol Portugal 25-25 Sérvia: Ainda deu para sonhar
Foto de Capa: Federação Portuguesa de Andebol
ModalidadesAndebol Portugal 25-25 Sérvia: Ainda deu para sonhar
Por Francisco Reis - 15/06/2018 41 0
Facebook
Twitter
Email
Anterior1 de 3Próximo
Portugal e Sérvia voltaram a defrontar-se, depois da derrota da seleção nacional por 28-21 no
passado dia 10. A seleção nacional jogou a 2.ª mão do Play-Off de apuramento ao Mundial
Alemanha/Dinamarca 2019 a precisar de uma vitória de pelo menos oito golos para disputar a fase
final.
Apoio não faltou à equipa portuguesa que entrou agressiva e organizada. O objetivo era claro - dar a
volta à eliminatória. Portugal entrou melhor e nem duas exclusões nos minutos iniciais impediram a
equipa de estar a vencer por 5-2 aos 10 minutos de jogo. Bom entendimento de Fábio Magalhães, que
jogou no lugar de João Ferraz a lateral direito, e Gilberto Duarte a servirem bem os pivôs.
O treinador de Portugal, Paulo Pereira, optou pelo mesmo sistema de defesa 6×0 da 1.ª mão com
Daymaro Salina e Alexis Borges a entrarem no processo defensivo na transição defesa-ataque. Aos 20
minutos a seleção passou por um momento de desinspiração ofensiva, cedendo o empate (6-6).
Problema resolvido com a entrada do jovem Miguel Martins no jogo que repôs a vantagem de dois
golos de imediato. Ao intervalo, Portugal vencia por 13-10 e o público acreditava na "remontada" num
ambiente muito favorável.
A derrota na Sérvia acabou por pesar na eliminatória e comprometer o objetivo português
Foto de Capa: Federação Portuguesa de Andebol
A seleção Nacional entrou na 2.ª parte com a defesa mais subida e agressiva, para aproveitar a
vantagem numérica conseguida no fim da 1.ª parte, mas o resultado não sofreu grandes oscilações.
Apesar do apoio do público, na segunda parte, a discussão passou a ser sobre quem ganhava o jogo.
Aos 15 minutos do segundo tempo, Portugal perdia por 17-19. Mais uma vez, o encontro ficou
marcado pelo excesso de falhas técnicas da equipa portuguesa. A exibição acabou com um empate,
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25-25, numa partida em que os portugueses ainda sonharam com o apuramento.
Portugal não participa há 15 anos num Mundial de andebol, desde que foi anfitrião da competição. As
13 falhas técnicas no primeiro jogo e a desvantagem de sete golos acabaram por sentenciar a
eliminatória contra a Sérvia.
EQUIPAS INICIAIS:
Portugal:
Alfredo Quintana; Rui Silva, Fábio Magalhães, Gilberto Duarte, Tiago Rocha, Pedro Portela e Diogo
Branquinho
Sérvia:
Cupara; Stefan Vujic, Pusica Mijan, Nemanja Ilic, Vanja Ilic, Bogdan Rasuvojevic e Nemanja Zelenovic
Anterior1 de 3Próximo
Comentários
2018-06-15 09:16:28+00:00
Francisco Reis
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Torneio feminino de andebol em Odemira
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Correio Alentejo Online

Data Publicação:

15/06/2018

URL: http://www.correioalentejo.com/?diaria=18031

10h00 - sexta, 15/06/2018
O pavilhão do o Complexo Desportivo Justino Santos, na vila de Odemira, recebe neste fim-desemana, 15 a 17 de Junho, um torneio de selecções regionais femininas de andebol.
A prova resulta de uma organização conjunta entre Federação de Andebol de Portugal, Câmara de
Odemira, Associação de Andebol do Algarve e Cautchú/ Associação de Promoção e Desenvolvimento
de Desporto, contando com a participação das equipas do Algarve, Lisboa, Porto, Madeira, Aveiro e
Braga.
De registar que a jovem Alice Costa, jogadora da Cautchú, equipa do concelho de Odemira, foi
chamada para integrar a selecção do Algarve, "resultado da formação da Cautchú e do trabalho apoio
desenvolvido pelo Município de Odemira no âmbito do apoio ao andebol", sublinha fonte municipal.
Nesta sexta-feira, 15, têm lugar dois jogos: Algarve x Lisboa (17h30) e Aveiro x Madeira (19h30). No
sábado, 16, será a vez das partidas Porto x Algarve (9h00), Braga x Aveiro (11h00), Lisboa x Porto
(17h00) e Madeira x Braga (19h00).
Para domingo, 17, estão previstas as meias-finais e os jogos de apuramento da classificação final. A
final é às 18h00.
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ANDEBOL-SPORTING

GIRONEA É REFORÇO
Valentin Ghionea é a nova aposta para a equipa de andebol do
Sporting. O internacional romeno de 34 anos ingressa no campeonato português depois de ter
estado no Wisla Plock (Polónia).
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Paulo
Duque
Lisboa

Márcio
Costa
Odemira

Grupo
de Dadores
de Pernes

A NOTICIA
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A RESPOSTA

FOLCLORE. 0 Rancho Folclórico da
Casa do Minho, em Lisboa, realiza no domingo, na Quinta das Conchas (Lumiar),
o Festival de Folclore Alta de Lisboa.

Aos anfitriões juntam-se grupos e ranchos de Santarém, Portalegre, Aveiro
e Vila Nova de Gala. O desfile começa
às 15h00, seguindo-se as atuações.

DESPORTO. A vila de Odemira recebe
a partir de hoje, e até domingo. o Torneio
de Seleções Regionais Femininas de Andebol.

O torneio vai juntar, em campo, as seleções das Associações de Andebol do
Algarve, Lisboa, Porto, Madeira, Aveiro e Braga.

DÁDIVAS. O Grupo de Dadores de •
Sangue de Pernes prossegue hoje com
as suas atividades e realiza mais uma
recolha.

Esta ação de recolha realiza-se no Hospital Distrital de Santarém, em
unidade móvel, no seguinte horário:
15h00 às 20h00.
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§andebol
Academia ABC dá mais um passo importante

ABC e Agrupamento Carlos Amarante
assinam protocolo de colaboração

Foi assinado, na instalação da Escola Secundária Carlos Amarante, o contrato de colaboração entre o ABC e o Agrupamento de Escolas Carlos Amarante
(ESCA) para promover e desenvolver o andebol nesta instituição escolar.
A Academia ABC dá mais um passo importante com a assinatura deste protocolo, uma vez que esta parceria permitirá fomentar a modalidade do andebol junto dos mais novos, onde o ABC irá levar o andebol aos alunos do
agrupamento, desde 1.º Ciclo aos alunos mais velhos.
Este protocolo apesar de só ter sido assinado recentemente já teve óptimos
resultados este ano desportivo com as duas equipas femininas do escalão
de iniciadas e juvenis.
De destacar que a formação de juvenis conseguiu o 2.º lugar no Campeonato Nacional de Desporto Escolar, enquanto as atletas iniciadas vão disputar
no próximo fim-de-semana o regional Norte.
Deste modo, e dando seguimento à nova aposta do ABC em desenvolver cada vez mais a modalidade do andebol ao nível da formação, com parcerias
junto das escolas da cidade, na próxima época 2018/19, de realçar que o
ABC irá competir nos escalões de iniciadas e juvenis com o nome ABC/AECA
(Agrupamento de Escolas de Carlos Amarante).
Da parte do ABC de Braga assinou este protocolo o presidente da administração, Rui Silva, e da parte do Agrupamento Escolar assinou a directora do
Agrupamento da ESCA, Hortense Santos.

Página 9

A10

ID: 75463952

15-06-2018

Meio: Imprensa

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,88 x 5,47 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Madeira defronta
Aveiro no andebol
A selecção da Madeira de

iniciados femininos estreia-se
hoje na fase final do Torneio
Nacional de selecções, que tem
lugar em Odemira, medindo
forças com a formação de
Aveiro, numa partida que está
agendada para as 19h30. De
referir que as madeirenses
integram a zona 1, nesta
primeira fase, que conta ainda
com a selecção de Braga.
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Portugal empata com a Sérvia e fica fora do Mundial de andebol
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Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

15/06/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ae0fa34e

2018-06-14 22:58:38+01:00
Portugal ficou fora do campeonato do mundo de andebol de 2019, após empatar hoje com a Sérvia,
25-25, na Póvoa de Varzim, em jogo da segunda mão do 'play-off' de qualificação.
Quatro dias depois da derrota por sete golos de diferença na Sérvia (28-21), a seleção portuguesa
chegou ao intervalo a vencer por 13-10, mas a equipa visitante reequilibrou o marcador na segunda
parte e assegurou a última vaga europeia no Mundial.
A Sérvia junta-se a Rússia, Noruega, Macedónia, Hungria, Suécia, Áustria, Islândia e Croácia,
restantes nove apurados do 'play-off' europeu para o Mundial que se realiza entre 10 a 27 de janeiro
de 2019, na Alemanha e na Dinamarca, países também qualificados na qualidade de organizadores.
França, campeã do Mundo, e a Espanha, campeã europeia, completam o lote de equipas da Europa
presentes.
Da Ásia, estão apurados Qatar, Bahrain, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Japão, enquanto Angola,
Egito e Tunísia são os representantes africanos, faltando definir os três participantes que resultam do
campeonato Pan-americano para se completar a lista de 24 finalistas.
Lusa
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Nelas recebeu festa final
do andebol de iniciação
D.R.

Evento reuniu uma centena de crianças dos 6 aos 10 anos

Andebol
“Andebol de Relva”

AAssociação de Andebol de Viseu e a Câmara Municipal de
Nelas organizaram no passado
sábado, em Nelas, a festa final
do andebol de iniciação (bambis e minis) denominada “Andebol de Relva” que, por motivos climatéricos, foi realizada
no Pavilhão Municipal.
Uma centena de jovens, dos

6 aos 10 anos de idade, realizaram 50 jogos em quatro
'quadras' e em representação
de 12 dos 17 clubes filiados na
AA Viseu
Tratou-se de mais um incentivo aos mais pequenos para
que possam optar pela prática
desportiva da modalidade em
clubes que lhes garantem uma
base sólida, alimentando as
suas equipas com melhores
atletas. |
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ANDEBOL –
NACIONAL
DA 2.ª DIVISÃO
O Campeonato Nacional da 2.ª
Divisão em Andebol, seniores
masculinos, terminou com
a vitória de Zona Azul, no
recinto do Camões (34-36), e
o empate do CCP Serpa, no
pavilhão do Sassoeiros (2424). Os bejenses asseguraram
a manutenção (segundo lugar
na zona 3, a um ponto do
Setúbal), e a equipa serpense
(oitavo e último lugar) foi
despromovida ao escalão
inferior.
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ANDEBOL NACIONAL EM INICIADOS
A equipa de Iniciados da Zona Azul (Beja) classificou-se na
quarta posição da fase final do Campeonato Nacional de
Iniciados, realizada em Guimarães. A equipa bejense perdeu
com o Fermentões (31-38), empatou com o Sporting (27-27) e
foi derrotada pelo Águas Santas, novo campeão nacional, por
41-22.
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ANDEBOL Seleção tinha oito golos para recuperar, chegou a ter quatro
de vantagem, mas tornou a falhar a presença numa grande competição

ENGUIÇO DE PORTUGAL
Jlí VAI EM LIMOS
PORTUGAL
sÉRtruk
Pavilhão M unicipal da Póvoa de Varzim
Árbitros: Erdogan Kursad e Ozdeniz
Ibrahim (Turquia)
PORTUGAL
Alfredo Quintana Gr (1)
Humberto Gomes Gr

SÉRVIA
SvetislavVerldc
Gr
ViacfimIr Cupara Gr (1)

Pedro Porteia

5

Gilberto Duarte
Diogo Branquinho

1
2

RuiSilva
Tiago Rocha

2
3

Rodgan Raolvoievic 6
Vanjalk
1
Nema4aZelenovic 4

Fábio Magalhães
Daymaro Salina

1
•

»Ni° Marsenlc
Stevan Sretenovic

Alexis Borges

1
4

Mladen Krsmandc

Sérgio Barros
AlexandreCavaicanti•
Jorge Silva
2
Carlos Martins
1

Miian Puska

4

Stefan Vuilc

1

•

rtvan Pesic
Nemanja llic
Momir Rnk

Miguei Martins

2

WikolaCmeglavac
Dark° DM&

Wilson Davyes

ni

Dark° Stemovk

Treinador:
Paulo J. Pereira

2
2

4

Treinador:
Ljubomir Obradovic

Ao Intervalo 13-10
Marcha.05'

10' 4-2,15' 5-4, 20', 6-5,

25'9-7,30'13-10,35'16-13,40'17-15,
45'17-19,50'20-19,55' 22-23, 60' 25-25
4

EXCLUSÕES

6

VERMELHOS
4-4

PORTUGAL
COM CASA MA
Depois do pré-apuramento
de janeiro, em que Portugal
garantiu o acesso a este playoff, a Seleção Nacional
voltou à Póvoa de Varzim
para disputar a segunda mão
da eliminatória de acesso ao
Mundial. Tal como no jogo
frente à Polónia da referida
pré-qualificação, em que um
empate a 27 golos serviu,
ontem o pavilhão esteve
cheio e com um público a
apoiar a equipa das Quinas.

ESPECTADORES

Foram cerca de 2400
pessoas que lotaram o
Municipal da Póvoa de
Varzim. Apoio não faltou à
equipa das Quinas numa
organização impecável.

7 METROS

2-4

=GUIMARÃES

••• A missão já se antevia
complicada, mas quando, na
primeira parte, Portugal chegou aos quatro golos de vantagem (5-1), diferença que replicouainda durante esse período
(13-9) e também no segundo
tempo (15-11),o sonho parecia
encaminhar-se para a realidade. A Seleção Nacional, com
calma, com categoria, a jogar
bem, dava indicações de estar
a controlar o encontro e a remar em busca de uma grande
conquista. No entanto, um
período de menor eficácia, no
arranque da segunda parte,
depois de dois golos seguidos
de Pedro Portela, permitiu a
recuperação da Sérvia que,
com três tentos consecutivos,
colocou o encontro mais à sua
feição, passando para a frente
(17-18 aos 44,31 minutos).
Como traziam sete bolas de
vantagem de Nis, da primeira
mão, os balcânicos puderam
seguir serenos e resolver a eliminatória a seu contento.
A Sérvia, que não ia a um
Mundial desde 2013, apurouse para a edição do próximo

Tiago Rocha, dos seis metros, atira à baliza sérvia guardada por Svetislav Verkic
ano, que vai jogar-se naAlemanha e Dinamarca. Já Portugal,
mais uma vez, fica pelo caminho e o período de jejum alarga-se. Com o afastamento de
ontem, na Póvoa de Varzim,
Portugal aumenta para 13 os
anos longe dos grandes palcos.
A última presença foi em
2006, no Europeu da Suíça,
sendo que a participação num
Mundial remonta a 2003, na
condição de anfitrião. Já como
apurado, a última presença foi
no campeonato do mundo de
França, em 2001.
Paulo Jorge Pereira, que deixou João Ferraz e Gustavo
Capdeville na bancada, ainda
ordenou aos Heróis do Mar,
como apelida o grupo que comanda desde 2016, que arriscassem, abdicando do guardaredes e jogando com sete atacantes, sendo dois pivôs. O
risco era necessário, havia
muitos golos para recuperar,

mas isso expôs ainda mais a
seleção, que, revelando algum
receio, acabou por sofrergolos
com a baliza desguarnecida.
Nessa altura, a equipa perdeuse, cometeu muitas falhas,
bloqueou e o jogo já não mais
se colocou na rota do sucesso
lusitano.

A próxima missão é atacar o
apuramento para o Europeu
de 2020, que se vai jogar na
Suécia, Áustria e Noruega e
será o primeiro a jogar-se com
24 equipas. França, Lituânia e
Roménia são os adversários de
Portugal, num apuramento
que arranca em outubro.

"O
falhou foi o
jogo na Sérvia.

Aqui fizemos uma
excelente primeira

Paulo Jorge Pereira
AFIGURA

A ter em conta
e ainda fez sonhar
Sérgio Barros é dos jogadores menos experientes desta
seleção, mas ainda fez o público sonhar. A eliminatória já
estava praticamente sentenciada, mas, com três golos
seguidos (1919,20-19 e 21-20), ainda deu alguma cor e
alegria à fase mais tristonha da Seleção Nacional, Sérgio
Barros já havia marcado o último golo de Portugal na
primeira parte.

Selecionador nacional

"Estou contente
com o apuramento
da Sérvia, mas
triste por
Portugal"
Ljuboniir Obradovic
Selecionador da Sérvia
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A16

ID: 75463831

15-06-2018

Meio: Imprensa

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,35 x 14,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

andebol

ABC e Agrupamento Carlos Amarante
celebram protocolo
DR

o

ABC e o Agrupamento de Escolas
Carlos Amarante
assinaram na passada quarta-feira um protocolo de colaboração
que visa a divulgação do
andebol junto dos alunos das escolas que compõem o agrupamento.
Este protocolo permite promover o andebol junto dos mais novos, onde o ABC irá levar
a modalidade aos alunos
do agrupamento, desde
o 1.º ciclo até aos alunos
mais velhos.
Este protocolo apesar
de só ter sido assinado recentemente já teve resultados, com as duas equipas femininas do escalão

Rui Silva, presidente do ABC e Hortense Santos, diretora do AECA

de iniciados e juvenis, onde as juvenis conseguiram o segundo lugar no
Campeonato Nacional de
Desporto Escolar e as iniciadas vão disputar este

fim de semana o regional Norte.

ABC/AECA em
juvenis e iniciadas
Na próxima época o ABC

irá participar nas competições dos escalões de
iniciadas e juvenis com o
nome ABC/AECA (Agrupamento de Escolas Carlos Amarante).
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ID: 75461441

15-06-2018

Meio: Imprensa

Pág: 58

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,81 x 20,99 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Borges trava Zelenovic

Portugal
empata
e está fora
do Mundial
Quinas foram travadas
na Póvoa de Varzim
pela seleção sérvia
Portugal
Sérvia

25
25

ANMBOL A seleção portuguesa de andebol falhou,
ontem, o apuramento para
a fase final do Campeonato
do Mundo de 2019 ao empatar (25-25) com a Sérvia, na
segunda mão do play-off, na
Póvoa de Varzim. As quinas
haviam sido derrotadas por
28-21 no primeiro jogo. s.s.
PORTUGAL Alfredo Quintana (GR, I) e
Humberto Gomes (GR); Pedro Portela (5),
Gilberto Duarte (1). Carlos Martins (1), Diogo
Branquinho (2), Rui Silva (2). Tiago Rocha (3).
Miguel Martins (2), Alexandre Cavalcánti, Jorge
Silva (2) Sérgio Barros (4). Wilson Dayves,
Fábio Magalhães (1), Daymaro Salina e Alexis
Borges (1). Treinador Paulo Pereira.
SÉRVIA Vladimir Copara (GR, 1) e Svetislav
Verkic (GR): Miljan Pusica (4), Stefan Vujic (1),
M. Krsmancic, N. Crnoglavac, Dartro Djukic,
Zivan Pesic. Bogdan Radivojevic (6), Nemanja
aio (4), Momir Rnic, Vanja [lie (1), Nemanja
Zelenovic (4), Stevan Sretenovic (2), Mijajlo
Marsenic (2) e D. Stevanovic. Treinador
Ljubomir Obradovic.
LOCAL Pav. Mun. Póvoa de Varzim. ÁRBITROS
Kursad Erdogan e Ibrahim Ozdeniz (Turquia).
AO INTERVALO 12-9.
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A18

ID: 75461392

15-06-2018

Meio: Imprensa

Pág: 59

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,22 x 30,00 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Arnaldo Martins

S. Cherchesov
OK, foi contra a pobre da Arábia Saudita, mas abrir o Mundial
com uma goleada destas
não acontecia havia 64
anos. Na sala de imprensa, o selecionador teve
de atender uma chamada: era o presidente Putin a dar-lhe os parabéns.

Griezmann
Tanto, tanto mistério e a montanha
pariu um rato. O francês,
de raízes portuguesas,
vai continuar no Atlético
de Madrid e terá rejeitado uma proposta do Barcelona. Ato de coragem
ou loucura? Os próximos
tempos o dirão.

Paulo Pereira
O empate com
•a Sérvia foi insuficiente para concretizar
o milagre do apuramento para o Mundial de andebol. A derrota por sete
golos de diferença na primeira mão foi decisiva.
Resta agora retirar ilações para o futuro.
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A19

Odemira recebe torneio
feminino de andebol [Jornal Sudoeste]

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal Sudoeste Online

Data Publicação:

15/06/2018

URL: http://www.jornalsudoeste.com/?diaria=3918

!--{addslashes($site_desc)}--&gt;
07h00 - sexta, 15/06/2018
Odemira recebe torneio
feminino de andebol
Odemira recebe torneio
feminino de andebol
O pavilhão do o Complexo Desportivo Doutor Justino Santos, na vila de Odemira, recebe neste fim-desemana, 15 a 17 de Junho, um torneio de selecções regionais femininas de andebol.
A prova resulta de uma organização conjunta entre Federação de Andebol de Portugal, Câmara de
Odemira, Associação de Andebol do Algarve e Cautchú/ Associação de Promoção e Desenvolvimento
de Desporto, contando com a participação das equipas do Algarve, Lisboa, Porto, Madeira, Aveiro e
Braga.
De registar que a jovem Alice Costa, jogadora da Cautchú, equipa do concelho de Odemira, foi
chamada para integrar a selecção do Algarve, "resultado da formação da Cautchú e do trabalho apoio
desenvolvido pelo Município de Odemira no âmbito do apoio ao andebol", sublinha fonte municipal.
Nesta sexta-feira, 15, têm lugar dois jogos: Algarve x Lisboa (17h30) e Aveiro x Madeira (19h30). No
sábado, 16, será a vez das partidas Porto x Algarve (9h00), Braga x Aveiro (11h00), Lisboa x Porto
(17h00) e Madeira x Braga (19h00).
Para domingo, 17, estão previstas as meias-finais e os jogos de apuramento da classificação final. A
final é às 18h00.
15/06/2018
Jornal Sudoeste
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Andebol: Hugo Figueira renova com o Benfica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

15/06/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5a597004

2018-06-15T02:20:23.072
O jogador está no clube desde 2013/2014
O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a renovação de Hugo Figueira, guarda-redes da equipa de
andebol, embora não tenha revelado a duração do novo vínculo.
Recorde-se que Hugo Figueira é o guardião da baliza dos encarnados desde a temporada 2013/14.
Redação Maisfutebol
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A21

Portugal empata com a Sérvia e fica fora do Mundial de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Observador Online

Data Publicação:

15/06/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8a968b47

14/6/2018, 23:58
Quatro dias depois da derrota por sete golos de diferença na Sérvia (28-21), a seleção lusa chegou ao
intervalo a vencer por 13-10, mas a equipa visitante reequilibrou o marcador na segunda parte.
ortugal ficou fora do campeonato do mundo de andebol de 2019, após empatar hoje com a Sérvia, 2525, na Póvoa de Varzim, em jogo da segunda mão do 'play-off' de qualificação.
Quatro dias depois da derrota por sete golos de diferença na Sérvia (28-21), a seleção portuguesa
chegou ao intervalo a vencer por 13-10, mas a equipa visitante reequilibrou o marcador na segunda
parte e assegurou a última vaga europeia no Mundial.
A Sérvia junta-se a Rússia, Noruega, Macedónia, Hungria, Suécia, Áustria, Islândia e Croácia,
restantes nove apurados do 'play-off' europeu para o Mundial que se realiza entre 10 a 27 de janeiro
de 2019, na Alemanha e na Dinamarca, países também qualificados na qualidade de organizadores.
França, campeã do Mundo, e a Espanha, campeã europeia, completam o lote de equipas da Europa
presentes.
Da Ásia, estão apurados Qatar, Bahrain, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Japão, enquanto Angola,
Egito e Tunísia são os representantes africanos, faltando definir os três participantes que resultam do
campeonato Pan-americano para se completar a lista de 24 finalistas.
Agência Lusa
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ID: 75462518

15-06-2018

Meio: Imprensa

Pág: 48

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,24 x 26,97 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

MUITO AMARGA ESTA
Sonho de Portugal durou
30 minutos até se tornar
no pesadelo de ser
afastado do Mundial

MI 25 25 tas
PORTUGAL SÉRVIA

Paulo Pereira° QL. Obradovic
:=1.5 EM:

o
o

ELS ExC

A QUINTANA O 1
RUI SILVA
2
G. DUARTE
1
F MAGALHÃES 1
D. BRANQUINHO 2
PEDRO PORTELA 5
TIAGO ROCHA
3

o
o
o

S. VERKIC O
B. RADIVOJEVIC
N. ZELENOVIC
STEFAN VUJIC
M. MARSENIC
NEMANJA ILIC
M. PUSICA

o

II GOMES O
O
M. MARTINS
2
WILSON DAVYES O
JORGE SILVA
2
ALEXIS BORGES 1
C. MARTINS
1
SÉRGIO BARROS 4
A. CAVALCANTI O
D. SALINA
O

Cl
O
O
O
1
O
O
O
1

V. CUPARA O
1
M. KRSMANCIC. O
ZIVAN PESIC
O
VANJA ILIC
1
DARKO DJUKIC O
MOMIR RNIC
O
5 SRETENOVIC 2
D. STEVANOVIC O
N. CRNOGLAVAC O

6
4
2
4
4

O
O
O
1
O

o
o
o
o
o
o
o

AO INTERVALO: 13-10
LOCAL: Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim

ÁRBITROS: Kursad Erdogan e Ibrahim Ozdeniz
(Turquia)

FORTES. S érvios não se atemorizaram e eliminaram Portugal no apuramento para o Mundial

a cometer muitas falhas técnicas,
potenciando o contra- ataque porEl Ausente desde o Euro - tuguês. O selecionador Ljubomir
peu' 2006 , Portugal continua a Obradovic foi obrigado a pedir um
marcar pa qso quanto à presença em desconto de tempo para corrigir os
grandes competições, ao empatar erros da sua equipa e, aos 20 minu(25-25) na receção à Sérvia , na Pó- tos, já tinha a partida empatada (6voa de Varzim, no 2° jogodoplayoff 6), aproveitando urnafase emque o
de acesso ao Mundial'2019.
ataque organizado das quinas reA precisar de anular uma des- velava fraca eficácia.
vantagem de sete golos (21-28), em
A Seleção voltou a acordar e nos
Nis, a Seleção até entrou bem, con- últimos 10 minutos da primeira
seguindo um parcial de 5-2 em parte dominou, chegando a deter
apenas10 minutos. Comumadefe- vantagem de quatro golos (13-9),
sa agressiva, a Seleção tomou as ré - tendo chegado ao intervalo com
deas do jogo, com a Sérvia a não um resultado (13-10) de sonho.
conseguir furar abarreiralusitana e
Mas a falta de consistência de
ALEXANDRE REIS

RESULTADOS DO PLAYOEF
Portugal-Sérvia (Póvoa de Varzim) 25-25
Sérvia-Portugal (Nis)
28.21

Portugal voltou a revelar-se após o
reatamento. A Sérvia recuperou e
ganhou confiança ao passar para a
frente, a meio da segunda parte
(19-17). As hesitações nas opções
de passe, a falta de eficácia em frente ao guarda-redes e as falhas técnicas a acumularem-se não davam
qualquer hipótese à Seleção de dar
a volta à eliminatória.
Os últimos10 minutos da partida
foram penosos, dada a felicidade

dos sérvios, ao verem que tinham o
pássaro na mão.
O selecionador Paulo Pereira
queria mais: "O primeiro jogo é
que falhou, não saiu como espera va. Hoje (ontem) jogámos a excelente nível na primeira parte, mas
depois não fomos tão letais. Vamos
continuara trabalhar para melho rar o que falhou."
Obradovic falou emocionado:
"Se não fosse a Sérvia, queria que
fosse Portugal. Tenho o coração dividido, pois não foi fácil jogar contra nove jogadores que cresceram
comigo. Portugal tem tudo paraes tar entre os melhores."
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ID: 75462569

15-06-2018

Meio: Imprensa

Pág: 50

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,12 x 2,03 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL. Depois de falhar
grande parte da época devido a
Lesão, o ponta esquerda Fábio
Antunes, de 29 anos, renovou •
contrato com o f3enfica.
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A24

ID: 75462497

15-06-2018

Meio: Imprensa

Pág: 48

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,66 x 6,07 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Sporting pesca romeno
Valentin Ghionea do Plock
R O romeno Valentin Ghionea (ex-Plock,
da Polónia), 34 anos, assinou por 2 anos como
Sporting, colmatando a saída de Pedro Portela. "É para ganhar o campeonato, a Taça e
passar a fase de grupos da Champions", disse.
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A25

ID: 75462575

15-06-2018

Meio: Imprensa

Pág: 50

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,12 x 2,64 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL. O lateralJoão
Ferreira (25 anos), X' melhor
marcador do Campeonato (244
golos), renovou por duas épocas
com o Belenenses, assim como o
ponta NéLson Fina (33).
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Hugo Figueira renova contrato com o Benfica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

15/06/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bbe79a5d

O guardião mantém-se às ordens de Carlos Resende
Hugo Figueira prolongou o vínculo com o Benfica, mantendo-se às ordens do técnico Carlos Resende,
anunciaram os encarnados esta sexta-feira.
Em declarações à BTV, o guarda-redes, que chegou à Luz em 2013/14, vê a renovação do contrato
como fruto do seu trabalho individual, não esquecendo o coletivo. "É uma satisfação enorme, estou
muito contente por representar o Benfica. Sem dúvida que é o corolário do trabalho que temos vindo a
fazer todos os dias, todos os fins de semana para estarmos bem e alcançarmos vitórias para o Benfica
e para a nossa equipa de andebol", referiu.
Já o vice-presidente do Benfica, Domingos Almeida Lima, sublinhou as recentes renovações no
andebol das águias, Belone Moreira, Ales Silva, João Pais e Fábio Vidrago. "São atletas de primeira
linha, que este ano tiveram participações muito boas, com quem contamos para no futuro próximo
atingir o objetivo de ser campeão nacional. São atletas valiosos e que pelo seu trabalho, pelo seu
profissionalismo e pela sua conduta aqui no clube mereceram esta renovação", disse.
2018/06/15
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A27

Portugal empata com a Sérvia e fica fora do Mundial de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

15/06/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=475b859

Lusa
Comentários
15 Jun, 2018, 12:18
| Outras Modalidades
Portugal ficou fora do campeonato do mundo de andebol de 2019, após empatar hoje com a Sérvia,
25-25, na Póvoa de Varzim, em jogo da segunda mão do `play-off` de qualificação.
Quatro dias depois da derrota por sete golos de diferença na Sérvia (28-21), a seleção portuguesa
chegou ao intervalo a vencer por 13-10, mas a equipa visitante reequilibrou o marcador na segunda
parte e assegurou a última vaga europeia no Mundial.
A Sérvia junta-se a Rússia, Noruega, Macedónia, Hungria, Suécia, Áustria, Islândia e Croácia,
restantes nove apurados do `play-off` europeu para o Mundial que se realiza entre 10 a 27 de janeiro
de 2019, na Alemanha e na Dinamarca, países também qualificados na qualidade de organizadores.
França, campeã do Mundo, e a Espanha, campeã europeia, completam o lote de equipas da Europa
presentes.
Da Ásia, estão apurados Qatar, Bahrain, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Japão, enquanto Angola,
Egito e Tunísia são os representantes africanos, faltando definir os três participantes que resultam do
campeonato Pan-americano para se completar a lista de 24 finalistas.
Pesquise por: Póvoa Varzim, Sérvia Póvoa,
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
2018-06-15T12:18:47+01:00
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A28

Hugo Figueira renova contrato com o Benfica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

15/06/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6a7f96e0

O guardião mantém-se às ordens de Carlos Resende
Por Record
Hugo Figueira prolongou o vínculo com o Benfica, mantendo-se às ordens do técnico Carlos Resende,
anunciaram os encarnados esta sexta-feira.Em declarações à BTV, o guarda-redes, que chegou à Luz
em 2013/14, vê a renovação do contrato como fruto do seu trabalho individual, não esquecendo o
coletivo. "É uma satisfação enorme, estou muito contente por representar o Benfica. Sem dúvida que
é o corolário do trabalho que temos vindo a fazer todos os dias, todos os fins de semana para
estarmos bem e alcançarmos vitórias para o Benfica e para a nossa equipa de andebol", referiu.Já o
vice-presidente do Benfica, Domingos Almeida Lima, sublinhou as recentes renovações no andebol das
águias, Belone Moreira, Ales Silva, João Pais e Fábio Vidrago. "São atletas de primeira linha, que este
ano tiveram participações muito boas, com quem contamos para no futuro próximo atingir o objetivo
de ser campeão nacional. São atletas valiosos e que pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo e
pela sua conduta aqui no clube mereceram esta renovação", disse.
13:44
Record
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A29

Portugal de fora do Mundial2019 em andebol ao empatar com Sérvia 25-25

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TSF Online

Data Publicação:

15/06/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9e87bc7a

2018-06-15T00:19:15Z
Portugal não conseguiu apurar-se para o Mundial de andebol de 2019 ao empatar em casa com a
Sérvia, 25-25, na segunda mão do 'play-off' de qualificação, falhando a presença numa prova em que
não está desde 2003. A seleção portuguesa tinha pela frente uma missão quase impossível, pois trazia
da primeira mão uma desvantagem de sete golos - há quatro dias Portugal perdeu na Sérvia por 2821 - e até começou bem a partida de quinta-feira na Póvoa de Varzim, mas a partir de meio da
segunda parte jogou mais com o coração do que com discernimento. Portugal, que teve em Pedro
Portela o melhor marcador, com cinco golos, chegou ao intervalo com uma vantagem de três (13-10),
mas a formação sérvia, orientada por Ljubomir Obradovic, mostrou ter mais capacidade, praticou um
jogo mais agressivo e conseguiu mesmo a última vaga europeia no Mundial que é organizado no
próximo ano em conjunto pela Alemanha e Dinamarca. No primeiro tempo, a equipa orientada por
Paulo Pereira esforçou-se e chegou a ter uma vantagem de quatro golos (13-9 pouco antes do
intervalo), mas nem a inspiração de Alfredo Quintana, que esteve forte entre as redes e até marcou
um golo, após uma grande defesa e quando a Sérvia jogava com menos uma unidade, bastou para
que os portugueses engrenassem. Nota também para Tiago Rocha que foi quem mais procurou
buracos na defesa sérvia, conseguindo algumas vezes passar a bola pela agulha, mas na etapa
complementar foi notória a dificuldade dos atletas lusos em arriscar tudo na hora de finalizar, e, entre
os 40 e os 45 minutos, uma igualdade a 17 golos (a segunda no jogo) desmoralizou a equipa
portuguesa. A tarefa que já era dificílima e tornou-se ainda mais. Portugal arriscou diversas vezes
situações de sete para seis, mas nem sempre aproveitou e acabou por 'oferecer' alguns golos fáceis à
Sérvia, que se manteve coesa na defesa e até passou para a frente do marcador nos últimos 15
minutos. A diferença só não ficou mais volumosa porque Barros também mostrou serviço e marcou
três dos seus quatro golos na reta final, ajudando a fixar o empate. Jogo no Pavilhão Municipal da
Póvoa de Varzim. Portugal - Sérvia: 25-25. Ao intervalo: 13-10. Sob arbitragem dos turcos Kursad
Erdogan e Ibrahim Ozdeniz, as equipas alinharam: - Portugal: Alfredo Quintana (gr) (1), Pedro Portela
(5), Diogo Branquinho (2), Gilberto Duarte (1), Rui Silva (2), Tiago Rocha (3) e Fábio Magalhães (1).
Jogaram ainda Humberto Gomes (gr), Carlos Martins (1), Miguel Martins (2), Alexandre Cavalcanti,
Jorge Silva (2), Sérgio Barros (4), Daaymaro Salina e Alexis Borges (1). Treinador: Paulo Pereira. Sérvia: Svetislav Verkic (gr), Miljan Pusica (4), Stefan Vujic (1), Bogdan Radivojevic (6), Vanja Ilic
(1), Nemanja Zelenovic (4) e Mijajlo Marsenic (2). Jogaram ainda: Vladimir Cupara (gr) (1), Mladen
Krsmancic, Nikola Crnoglavac, Darko Djukic, Zivan Pesic, Nemanja Ilic (4), Momir Rnic e Stevan
Sretenovic (2). Treinador: Ljubomir Obradovic. Marcha do marcador: 2-1 (05 minutos), 4-2 (10), 5-4
(15), 6-5 (20), 9-7 (25), 13-10 (intervalo), 15-13 (35), 17-15 (40), 17-18 (45), 20-19 (50), 22-23
(55) e 25-25 (resultado final). Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.
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Sporting contrata romeno Valentin Ghionea para equipa de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:
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Data Publicação:

15/06/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c419b745

2018-06-14T20:30:58Z
O Sporting contratou para a equipa de andebol do ponta-direita romeno Valentin Ghionea, de 34 anos,
que alinhava nos polacos do Wisla Plock, anunciou hoje o clube lisboeta. "Espero poder dar o meu
melhor à equipa na próxima época. Quero ganhar o campeonato, a taça e poder passar a fase de
grupos na Liga dos Campeões, quem sabe", afirmou, citado em comunicado divulgado na página do
clube de Alvalade na Internet. Valentin Ghionea considerou a liga portuguesa "semelhante à polaca",
afirmando acreditar que a adaptação à equipa portuguesa será fácil.
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Apuramento Mundial2019 / Portugal -- Sérvia (Declarações)
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Declarações após o jogo Portugal-Sérvia (25-25), do 'play-off' apuramento para o Mundial de andebol
de 2019, disputado na quinta-feira na Póvoa de Varzim: Paulo Pereira (Selecionador de Portugal): "[O
que falhou] foi logo no primeiro jogo [do 'play-off', uma derrota na Sérvia por 28-21]. Lá cometemos
muitos erros que não conseguimos dar a volta aqui. Hoje tivemos excelente equipa na primeira parte.
Na segunda parte não conseguimos ser tão bons como os sérvios. Eles têm jogadores um pouco mais
experimentados. As diferenças ficam maiores nos pequenos pormenores. Temos alguma dificuldade
ainda em arriscar. De uma forma geral em Portugal falta-nos atiradores na primeira linha. Temos de
continuar a trabalhar para evitar estas situações. Continuamos com o estigma da derrota. Fomos
muito audazes ao dizer que queríamos eliminar a Sérvia. Sem audácia não conseguimos nada.
Conseguimos atrair público e atenção, mas não foi suficiente. Em grande parte do jogo estivemos
bem, mas parabéns à Sérvia pelo apuramento. Na hora da decisão acabamos por não ter aquela
segurança para finalizar. Na segunda parte jogamos de forma excelente. Depois falta-nos algumas
capacidades que a Sérvia tem. Ganhar ou perder era um bocado indiferente [neste jogo]. Queríamos
era fazer o impossível: ganhar por sete ou oito golos. Fomos audazes. Se fosse a Noruega ou a França
era a mesma coisa. Não tem a ver com respeitar ou não o adversário. Colocamos uma fasquia forte.
Não podemos fazer o discurso do coitadinho se queremos chegar mais longe. Agora é trabalhar. Não
nos resta outra solução". Tiago Rocha (Jogador de Portugal): "Acreditei que era possível. Infelizmente
mais uma vez não conseguimos. Mostrámos que temos muita capacidade e valor para estar nos
grandes palcos. Chegámos a ter diferença de quatro golos, mas depois jogámos mais com o coração
do que com a cabeça e eles aproveitaram-se disso. Temos de analisar os erros que fizemos para
perceber o que temos falhado. Frustração, sem dúvida. Tem sido apuramento sobre apuramento
[falhado]. Acreditei muito. Acho que tínhamos capacidade para ganhar à Sérvia". Ljubomir Obradovic
(Selecionador da Sérvia): "No andebol tenho dois países: Sérvia e Portugal. Se sou hoje treinador é
por Portugal, mas estou do lado da Sérvia e estou contente, tenho de estar contente. O momento é
muito complicado. Portugal tem uma equipa que merece muito respeito. Equipa com experiência e
com força que sabe fazer, mas no momento de decisão não consegue. Portugal tem tudo.
Normalmente sei como é possível ganhar a Portugal. E a Sérvia esteve sempre na posição de
construir. Mas tenho de dar muitos parabéns a Portugal, sem esquecer os meus jogadores que
também foram bons, muito bons. Não estava resolvido na primeira mão. Sete golos não é muito. O
meu objetivo na seleção da Sérvia é ganhar para construir uma mentalidade de conseguir ganhar a
qualquer adversário. No fundo confesso que estou contente por Portugal não ter perdido".
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