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mais desporto

ANDEBOL EUROPEU SUB-20

Portugal sem perder
Seleção vence Espanha (29-27) e garante lugar na meia-final
de sexta-feira o Hoje (14 horas) ainda defronta a Croácia
Por

INÊS BASTOS
Seleção Nacional sub-20 masculina
segue invicta no Campeonato da Europa do escalão a decorrer na Eslovénia, fechando hoje (14 horas), com
a Croácia, a ronda principal (Main
Round) da prova, já com presença garantida na
meia-final, em resultado da vitória de ontem
frente à Espanha, por 29-27, que garantiu também aos portugueses a liderança do respetivo
Grupo M2 e o confronto com o 2.2 classificado do Grupo Ml na fase seguinte.
Melhor marcador e MVP da partida, com
8 golos, Diogo Silva foi o primeiro a abrir o
marcador , já com mais de dois minutos decorridos, no Dvorana Zlatorog, em Celje,
fazendo a Espanha o empate logo a seguir,
num início de jogo muito equilibrado. Quatro golos sem resposta permitiram, porém,
aos comandados de Nuno Santos adiantar-se no marcador e fazer o treinador espanhol, Isidoro Martín, pedir o primeiro time
out do jogo, sem grandes efeitos, já que após
ligeira aproximação no marcador (8-11), o
time out pedido pelo técnico português de-

terminaria a vantagem de 13- 9 com que
Portugal saiu para o intervalo.
No segundo tempo foram os espanhóis a
marcar primeiro, mas os portugueses nunca abandonaram o comando do marcador,
resultado de uma defesa inflexível e que
causou muitas dificuldades ao adversário, o
qual, apesar de ter voltado a aproximar-se
na marcador, fruto da inferioridade numérica do opositor já não conseguiu evitar a vitória de Portugal por 29-27.
«Fomos a melhor equipa do princípio
ao fim», elogiou Nuno Santos. «Este era um
jogo de grande previsibilidade - no que respeita ao tipo de jogo, não ao resultado - e
conseguimos adaptar-nos melhor às circunstâncias e ganhar certa vantagem, com
uma defesa muito coesa. Na segunda parte
voltámos a entrar bem, soubemos marcar o
ritmo de jogo e, no final, acho que não houve dúvidas quanto à melhor equipa em campo. Estamos de parabéns. Amanhã [hoje]
háoutro jogo e agora temos mais uma meta
para alcançar, que também queremos ultrapassar», antecipou o selecionador, aludindo à meia-final de sexta-feira com o 2.2
classificado do Grupo Ml, só hoje definido.
II IRII KODRUN CPCIDTC
, ..., pun-rnrpep

Sub-20 portugueses permanecem invictos no Europeu que decorre na Hungria até domingo
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EUROPEU SUB-20

PORTUGAL
A seleção portuguesa
de andebol de sub-20
garantiu a presença nas
meias-finais do Europeu da categoria, ao
vencer a Espanha
por 29-27.
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“Sabemos da dificuldade que será
repetir o feito da época passada”
Arranque Nuno Silva é o novo responsável técnico da Artística de Avanca, que no último ano
assegurou a sua melhor prestação de sempre entre a elite nacional
D.R.

Andebol
Avelino Conceição
O plantel sénior masculino da
Artística de Avanca deu início,
esta segunda-feira, a mais uma
época desportiva, em que não
terá tarefa fácil para tentar repetir a prestação da última temporada, em que alcançou a sua
melhor classificação de sempre
no Campeonato Nacional 1 um extraordinário quinto lugar
-, ficando somente atrás dos
“crónicos” candidatos ao título.
Nova época, novo treinador
e também, novas ideias. Nuno
Silva, que na última temporada
esteve à frente da equipa da
Sanjoanense, vai ocupar o lugar
deixado vago por Carlos Martingo, que regressou ao FC Porto, deixando um forte legado
em Avanca. O novo “timoneiro”
terá como missão manter a
equipa num patamar a que tem
habituado os seus adeptos nas
últimos anos, mas Nuno Silva
é um técnico ambicioso e que,
por exemplo, ao serviço do clu-

Grupo que deu início, na segunda-feira, aos trabalhos de pré-época

be de São João da Madeira, que
lutou pela subida, eliminou o
fortíssimo ABC da Taça de Portugal na época passada.
Com seis jogadores ausentes
- a Artística é, neste momento,
o clube que mais atletas “fornece” às selecções jovens -, o
arranque dos trabalhos ficou
marcado pela presença de algumas “caras novas”, havendo
a destacar o regresso de Alberto
Silva, um homem da casa, que
é muito acarinhado em Avanca.
Para já, há a registar sete aquisições, mas o plantel não está
fechado e o grupo deverá ainda
receber cinco/seis atletas, alguns de qualidade acima da

média, que ajudem a colmatar
as saídas de Magnolis Fis, Ricardo Mourão, Reiner, Taboada,
Diogo Oliveira, Hugo Santos,
Pedro Pires e João Carvalho, alguns deles com grande influência no rendimento da equipa.
“Garantir a manutenção
o mais cedo possível”
Assumir a liderança da Artística de Avanca é, para Nuno Silva, “um desafio bastante aliciante, de grau de dificuldade elevado. Sabemos da dificuldade
que será repetir o feito da época
passada. Vamos tentar reforçarnos o melhor possível, recrutando mais alguns jogadores,

“Vamos certamente voltar
a ter uma equipa competitiva”
José António Costa, presidente
da Artística de Avanca, garante
que esta será uma época de
afirmação e que confirmará a
aposta do clube em jovens valores. O dirigente está mesmo
convicto de que será “mais
uma temporada de sucesso”.

pois sabemos que saíram algumas peças-chave desta equipa”,
começou por analisar o treinador, que, para já, aponta como
objectivo “garantir a manutenção o mais cedo possível. A

equipa vai, com toda a certeza,
continuar a crescer, apesar da
sua juventude. Prometemos
muito trabalho e motivação para todos os jogos. Podem contar
sempre connosco”.
Nuno Silva tem consciência
da mística que foi criada em
torno da equipa. “O clube criou
uma mística forte e ganhadora.
É, provavelmente, muito mais
apoiada do que alguns clubes
com outras ambições. Tem
adeptos que gostam e apoiam
a equipa e é isso que queremos
que continuem a fazer, sendo
que da nossa parte têm a garantia de que tudo iremos fazer
para não os defraudar”, concluiu o técnico.
Artística de Avanca deu início
a um longa caminhada. Terá,
nesta fase preparatória, um
período de forte carga física,
com alguns jogos de preparação e a presença em alguns torneios, de forma a estar o melhor
preparada possível para o início
do campeonato, agendado para
o dia 1 de Setembro, onde terá
uma difícil deslocação ao recinto do ABC. |

A Artística é, cada vez mais,
vista de uma forma diferente,
não apenas pelos resultados
que tem alcançado, mas também devido à constante chamada de jovens jogadores aos
trabalhos das selecções, uma
realidade confirmada pelo presidente do clube de Avanca.
“Cada vez mais, a Artística é
um clube procurado para esses jovens praticarem andebol.
É conhecida a qualidade do
trabalho que se tem vindo a fa-

zer ao longo das últimas épocas e isso só nos pode dar garantias de um futuro melhor,
com a esperança de que outros
valores se possam criar aqui.
Será sempre bom para o clube,
mas também para esses jogadores. A prova disso tem-se
visto nos últimos anos, com
frequentes saídas de jogadores
de Avanca para importantes
clubes nacionais, bem como
para o estrangeiro”, faz questão
de vincar o responsável. |

PLANTEL 2018/2019

Campeonato Nacional 1

“Vamos estar sempre ao lado
dos jogadores. A Direcção vai
sempre apoiá-los, sabendo que
as coisas são cada vez mais difíceis. Vimos de uma época de
grande qualidade, que não será
fácil de repetir, mas temos muitos jovens de valor, que, junta-

mente com outros jogadores,
mais expe rientes, irão mostrar
o seu potencial”, disse José António Costa que não tem dúvidas de que, com a chegada de
mais alguns atletas, “vamos
certamente voltar a ter uma
equipa competitiva”.

Guarda-redes: Rui Leite,
Luís Silva e Emanuel Ribeiro
(ex-São Bernardo)
Ponta direita: Rafael Azevedo (Juniores do Avanca),
Daniel Vieira e Jenilson
Monteiro
Ponta esquerda: Alberto
Silva (ex- Estarreja AC) e
Diogo Coelho (ex-ISMAI).
Lateral direito: Diogo Silva
e Rafael Andrade (ex-FC
Porto B)
Lateral esquerdo: Ciprian
Popovic, Maicol Beras,
Ruben Ribeiro João Pedro
(ex- FC Porto B)
Central: Lourenço Santos e
Miguel Neves (ex-Águas Santas)
Pivot: Nuno Carvalho, Babo
Silva e Francisco Santos (exJuv. Lis)
EQUIPA TÉCNICA
Treinador: Nuno Silva
Adjunto: Marco Sousa
Treinador de guarda-redes:
Ricardo Guimarães
Massagista: António Carvalho
Fisioterapeuta: José Rocha
Médico: Gonçalo Costa
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas | Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

CONTAS DE PARDILHÓ VÃO
PARA MINISTÉRIO PÚBLICO
Auditoria foi pedida em meados do ano passado, quando “rebentou” o escândalo da operação
“Ajuste Secreto”, que detectou irregularidades em concursos públicos Página 11

Quim Barreiros
actua hoje na
Praia da Vagueira
Esta noite, a música popular
portuguesa vai animar o Largo
Parracho Branco, com o
concerto integrado no
“Animar o Verão”, da Câmara de Vagos. Página 12

EDUARDO PINA

Temperaturas amenas
“aquecem” o centro da cidade

i
i

Incêndios na Grécia
provocam 74 mortes
e 187 feridos

i

i

Tragédia | P25

Câmara oferece vacina
contra rotavírus
S. João da Madeira | P32

Artística inicia época
com a mesma ambição
Andebol | P31

Não tem sido um Verão quente, mas, por Aveiro, há quem esteja a colher vantagens disso Páginas 2 e 3
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S. Bernardo
garante mais
dois jovens
reforços
Andebol
2.ª Divisão Nacional

O Centro Desportivo de São
Bernardo continua a construir
o plantel sénior para “atacar” o
regresso ao principal escalão
do andebol português, novamente sob o comando técnico
de João Alves. O clube aveirense assegurou a contratação
de João Gonçalves e de Diogo
Liberato, mais dois jovens valores que se juntam aos reforços Fábio Magalhães (guardaredes) e Artur Duarte (2.ª linha).
João Gonçalves é também
um guarda-redes ainda com
idade de júnior, que já representou Académica e FC Porto
e conta com presenças assíduas nas selecções nacionais
jovens. Diogo Liberato, depois
de uma curta passagem pelo
Estarreja AC, regressa à casa
onde se formou para cumprir
o primeiro ano de sénior.
Mais quatro renovações
O clube também já assegurou, para a época que se avizinha, mais quatro renovações
com jogadores que actuaram
na última época. Jonas Alves,
que volta a ser cedido pelo FC
Porto, Luís Santos, Tiago Sousa
e Márcio Fernandes, este último um “atleta da casa”, ainda
com idade juvenil que estreou
na equipa principal na época
passada e que vai continuar a
trabalhar sob as ordens do treinador João Alves, vão contiunuar de “rosa ao peito”.
Recorde-se que o São Bernardo já havia garantido a renovação de oito jogadores que
jogaram no Campeonato Nacional de Andebol 1. Jorge Justino, Hélder Carlos, Tiago Couto, Fábio Basto, Nuno Ferreira,
Rafael Oliveira, Rafael Oliveira,
Leandro Rodrigues e Luís Santos compõem o “núcleo duro”
da equipa de Aveiro. |
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Equipa sénior do FC Porto
estagia em S. Pedro do Sul
DR

Comitiva foi ontem recebida na Câmara Municipal

ANDEBOLA equipa sénior de
andebol do FC Porto, que se
encontra a realizar o estágio de
pré-época em S. Pedro do Sul,
foi recebida ontem, no Salão
Nobre da Câmara Municipal,
pelo vice-Presidente Pedro
Mouro, pela vereadora Teresa
Sobrinho e pelo Vereador
Nuno Almeida.
A autarquia destacou as
mais-valias da presença da
equipa para o turismo e para a

dinamização do desporto no
concelho e na região, tendo o
clube agradecido todo o apoio
e disponibilidade demonstrados pelo Município para acolher o estágio, que se prolonga
até sábado.
O regresso do FC Porto a S.
Pedro do Sul, pela terceira vez,
confirma as condições de excelência da cidade para a recepção de eventos desportivos
de elevado nível.
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Andebol: sub-20

Portugal nas meias-finais do europeu
A seleção portuguesa de andebol de sub-20 garantiu
ontem presença nas meias-finais do Europeu da categoria, ao vencer a Espanha por 29-27, em jogo do Grupo 2 da ronda principal. Ainda com um jogo por disputar, hoje, frente à Croácia, a equipa lusa já garantiu
a primeira posição do grupo.
Portugal, que segue 100 por cento vitorioso na competição, já vencia ao intervalo por 13-9. A Espanha entrou bem na segunda metade, mas apenas conseguiu
reduzir a desvantagem para menos de três golos nos
minutos finais (29-27), quando Portugal jogava em inferioridade numérica. Hoje, Portugal defronta a Croácia, que ontem foi derrotada pela França por 37-28.
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ANDEBOl

Assembleia Regional
realça subida do Sp. Horta
O Grupo Parlamentar do PSD/Açores
apresentou na Assembleia Regional
um voto de congratulação pela subida
do Sporting Clube da Horta ao escalão maior do andebol luso masculino,
consequência do título de campeão
nacional da Segunda Divisão.
“O Sporting da Horta construiu, ao
longo de 95 anos de vida, um percurso de inestimável valor nos domínios
desportivo, cultural e social, reconhecido quer nos Açores, quer para
além das fronteiras da região”, refere
o documento.
“Na história mais recente da instituição, o andebol conquistou o estatuto
de modalidade rainha, destacando-se
a aposta na componente de alta competição, mas também, e com especial
pertinência, o forte investimento nos
escalões mais jovens, contribuindo
por esta via o Sporting da Horta para
a formação desportiva, humana e social da juventude faialense e açoriana”, acrescenta.
A missiva, aprovada por unanimidade, sublinha que, “na época desportiva 2017/18, o Sporting da Horta
sagrou-se campeão da Segunda Divisão em Andebol, em seniores masculinos, e garantiu o acesso à Primeira
Divisão Nacional”.
“Este relevante êxito desportivo
deve-se ao empenho e dedicação dos
dirigentes, corpo técnico, atletas e colaboradores, traduzindo o resultado
do percurso construído ao longo dos
anos, a confiança no trabalho realizado e a motivação para superar todos
os obstáculos e as dificuldades decorrentes das vicissitudes verificadas na
época anterior”, justifica.
Para a bancada do PSD/Açores, “a
conquista do título da Segunda Divisão e a subida ao escalão principal
do andebol português assumem ainda maior importância porque proporcionam uma maior projeção do
Faial e dos Açores, trazem benefícios
para os agentes económicos e constituem mais um instrumento para a
promoção do andebol e do desporto
em geral na Região Autónoma dos
Açores”.
“Esta vitória constitui também mais
um estímulo para a afirmação do desporto, para a prevenção de comportamentos desviantes da juventude e
para a promoção de estilos de vida
saudáveis na nossa comunidade”,
diz.
Em jeito de conclusão, o Grupo Parlamentar do PSD “felicita os dirigentes,
sócios, jogadores, técnicos e simpatizantes” do grémio faialense.
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Europeu: sub-20 arrasam e estão nas "meias"
PORTUGAL
ESPANHA
Dvorana Zlatorog,Celje(Eslovénia)
Arb: D. Mitrevski, B. Todorovski (Mac)
PORTUGAL Diogo Valérioe Manuel
Gaspar (Gr); Leonel Fernandes (5), André
Gomes (6), Gonçalo Vieira (3), Diogo Silva
(8), Luis Frade (3), Jenllson Monteiro (3),
0leksander Nekrushets (1), Ruben
Ribeiro, Nuno Reis, Pedro Santana,
Miguel Pinto, Francisco Silva, Eduardo
Mendonça e Bruno Gaspar.
Treinador: Nuno Santos
ESPANHA Kilian Ramirez (Gr); Sergi
Franco (4), Pau Navarro (4), Antonio
Serradilia (4), lan Terrafeta (4), Mikel
Amilibia (3), Pol Valera (3), Adria
Martinez (2), Antonio Sado (2), Mikel
Zabala (1). Treinador: Isidoro Martínez
AO INTERVAL0:13•9.

•••A Seleção Nacional de
sub-20 masculina venceu a
Espanha, por 29-27, conseguindo o quarto êxito consecutivo e garantindo o acesso às
meias-finais do Europeu - e o
primeiro lugar do grupo -,
mesmo faltando um jogo para
concluir o main round. Hoje,
às 14h00 portuguesas, o rival
será a Croácia e Portugal já poderá rodar jogadores a pensar
no jogo de sexta-feira, com
Eslovénia, Islândia, Alemanha ou Sérvia, pois qualquer
dos quatro poderá passar. Dio-

go Silva, que fez oito golos e
aumentou o seu total para 36,
sendo o melhor marcador do
campeonato, foi eleito o melhor em campo. "Fomos a melhor equipa do princípio ao
fim. Conseguimos adaptarnos melhor às circunstâncias
e ganhar urna certa vantagem,
com uma defesa muito coesa",
disse Nuno Santos, selecionador nacional. "Temos mais
uma meta para alcançar e que
também queremos ultrapassar", explicou, sobre o jogo
com a Croácia.

Diogo Silva foi o MVP da partida, com oito golos
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ANDEBOT Pivô luso-cubano regressou do Barcelona e está a fazer o
estágio de pré-temporada, sendo improvável que ainda venha a sair

ALEXIS BORGES TAMBEM
"REFORÇA" O FC PORTO
Apesar da boa época no
Barcelona, nenhum dos
vários clubes interessados
cobriu a cláusula de
rescisão do pivô de 26 anos,
que já prepara, em São
Pedro do Sul, a nova
temporada com o FC Porto
Imo Alexis Borges, que representou o FC Porto durante
quatro temporadas (20132017), está de regresso ao clube depois de um ano de empréstimo ao Barcelona. O pivô
da Seleção Nacional ainda não
foi confirmado como sexto
"reforço" dos dragões, mas
está a fazer o estágio de prétemporada em São Pedro do
Sul, que se estenderá até sábado, sob a orientação do sueco
Magnus Andersson, e será difícil a sua saída, pois até agora
nenhum dos vários clubes que
se mostraram interessados na
sua contratação pagou a cláusula de rescisão.
Nos treinos que se iniciaram
anteontem no pavilhão Municipal de São Pedro do Sul,
Alexis juntou-se aos pivôs
Daymaro Salina e Victor Iturriza, com os reforços FábioMagalhães (ex-Chartres) e Djibril
M'Bengue (ex-TVBStuttgart),
outras caras novas no plantei,
pois o FC Porto pretende somar o luso-cubano. Como ne-

A\ TE
GOLOS

Sendo um
defesa, Alexis
Borges fez 26
golos em 30
jogos na Liga
Asobal

16
ALEXIS FOI O
PRIMEIRO
PORTUGUÊS A
FESTEJAR UM
MUNDIAL DE
CLUBES
nhum dos interessados - e um
deles chegou a ser o Vardar,
vencedor da Champions há
dois anos, mas atualmente a
viver um período de instabilidade financeira - apresentou
uma proposta cativante para
os portistas, a sua saída já será
pouco provável. Com 3 O jogos

0 Barça
permitiu ao
pivô da
Seleção
Nacional fazer
16 jogos na
Champions

Alexis Borges regressou ao FC Porto após uma época única
na Liga Asobal e 16 na Liga dos
Campeões, em que esteve até
aos oitavos defmal,AlexisBorges superou as expectativas ao
serviço dos catalães, pelos
quais se sagrou campeão espanhol e conquistou a Taça do
Rei, a Taça Asobal e a Supertaça, mais o Mundial de clubes.
O novo técnico, Magnus Andersson, conta aindacomYoan

Balázquez, lateral-esquerdo
que também regressa, depois
de ter sido o quarto melhor
marcador da Lisa Asobal (165
golos), peloTeucro, e o guardaredes Alejandro Carreras, que
esteve cedido ao Avanca e depois ao francês Pontault. Já o
ponta-esquerda Leonel Fernandes, que também volta ao
clube onde completou a for-

mação, está a representara Seleção Nacional de sub-20 no
Europeu.
"Vamos aprender muito. O
treinador irá trazer muita qualidade ao jogo e, certamente,
bons resultados", comentou o
central Rui Silva ao Porto Canal, considerando ainda o estágio útil para a integração dos
novos jogadores.
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ID: 76033524

25-07-2018

Meio: Imprensa

Pág: 47

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,11 x 5,96 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Sub-2o nas meias
do Europeu
ANDEBOL A seleção portuguesa assegurou, ontem, a
presença nas meias-finais
do Europeu de sub-20, ao
vencer a Espanha, por 29-27, na segunda e penúltima jornada do Grupo M2,
garantindo a primeira posição. Portugal disputa a
vaga na final depois de
amanhã (18.30 horas).
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ID: 76033538

25-07-2018

Meio: Imprensa

Pág: 47

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,12 x 2,57 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

ANDEBOL - Campeonato da Europa Sub-20 (Eslovénia) - Fase principal - Grupo M2 - Portugal-Croácia (14).
FUTEBOL - Jogos particulares - Famalicão-Moreirense (10), Feirense-Boavista (10), Boavista-Académica (19 - Aguada), Portimonense-Ifile (20.30).
Internacional Champlons Cup (EUA) - Bentica-B. Dortrnund (1.05 - madrugada dia 26).
TÉNIS -19.° Porto Open - A partir das 11 horas, quadro principal, no Clube de Ténis do Porto.
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A13

Portugal nas meias-finais do Europeu de andebol sub-20, ao bater Espanha

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Porto Canal Online

Data Publicação:

25/07/2018

URL: http://portocanal.sapo.pt/noticia/161289

24-07-2018 16:26
Celje, Eslovénia, 24 jul (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol de sub-20 garantiu hoje presença
nas meias-finais do Europeu da categoria, ao vencer a Espanha por 29-27, em jogo do Grupo 2 da
ronda principal.
Ainda com um jogo por disputar, na quarta-feira, frente à Croácia, a equipa lusa já garantiu a primeira
posição do grupo e vai defrontar nas 'meias' o segundo classificado do Grupo 1.
Portugal, que segue 100 por cento vitorioso na competição, entrou a vencer e aos 10 minutos seguia
com uma vantagem de 5-1, que foi segurando sempre até final da primeira parte (13-9).
A Espanha entrou bem na segunda metade, mas apenas conseguiu reduzir a desvantagem para
menos de três golos nos minutos finais (29-27), quando Portugal jogava em inferioridade numérica.
Em declarações à assessoria de imprensa da Federação de Andebol de Portugal, o selecionador Nuno
Santos enalteceu a prestação portuguesa e a solidez da defesa lusa.
"Fomos a melhor equipa do princípio ao fim. Este era um jogo de grande previsibilidade - no que diz
respeito ao tipo de jogo e não ao resultado - e nós conseguimos adaptar-nos melhor às circunstâncias
e ganhar uma certa vantagem, com uma defesa muito coesa. Só sofremos nove golos na primeira
parte", disse.
Na quarta-feira, Portugal defronta a Croácia, que hoje foi derrotada pela França por 37-28.
AO // PFO
Lusa/Fim
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ID: 76033713

25-07-2018

Meio: Imprensa

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,32 x 15,27 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

Portugal derrota
Espanha e está nas
“meias” do Europeu
A selecção portuguesa de
andebol de sub-20 garantiu
ontem a presença nas meias-finais do Europeu da categoria,
ao vencer a Espanha por 2927, em jogo do Grupo 2 da
competição. Ainda com um
jogo por disputar, hoje, frente
à Croácia, a equipa lusa já
garantiu a primeira posição
do grupo e vai defrontar nas
“meias” o segundo classificado
do Grupo 1. Portugal, que
segue 100% vitorioso na prova,
entrou a vencer e aos 10’ tinha
uma vantagem de 5-1, que foi
segurando até final da primeira
parte (13-9). A Espanha entrou
bem na segunda metade, mas
só reduziu a desvantagem
para menos de três golos
nos minutos finais (29-27),
quando Portugal jogava em
inferioridade numérica.
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ID: 76033651

25-07-2018

Meio: Imprensa

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,43 x 31,38 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
Portugal nas 'meias'
do Europeu sub-20
E/ É a segunda melhor campanha de sempre, desde a medalha
de prata conquistada no Europeu
sub - 20 de 2010. A Seleção Nacional do mesmo escalão apurou -se ontem, ainda só com vi tórias, para as meias-finais do
Europeu da Eslovénia, após bater
(29-27), em Celje, a Espanha,
campeã em título, na P jornada
do Grupo 2 da Main Round.
Quando ainda falta disputar uma
ronda (hoje) frente à Croácia - já
afastada da luta pelas medalhas
-, Portugal passa, qualquer que
seja o resultado, à fase seguinte
no 1° lugar da mesma série, indo
defrontar o 2" classificado do
Grupol da Main Round 1.
Aqui, as contas estão muito
mais complicadas, pois qualquer
uma das quatro equipas ainda
não garantiu o apuramento, sendo que a Alemanha, vice-campeã em 2016, reúne o maior favoritismo para ganhar a série, defrontando a Sérvia, enquanto o
Eslovénia-Islândia também é
decisivo, à semelhança do Espanha-França no Grupo 2.0 A.R.

MAINROUND M2
jornada
ESPANHA
CROÁCIA

27-29 PORTUGAL
28-37 FRANÇA

CLASSIFICAÇÃO
02 PORTUGAL
02 FRANÇA
02 ESPANHA
02 CROÁCIA

v

E D GM GS

61.55
65-60
2 2 1 O 1 63-60
O 2 O O 2 59-73
4 2 2 O O

2 2 1 O 1

24 e última jornada (hoje)
FRANÇA-ESPANHA E CROÁCIA-PORTUGAL

MAIN ROUNDMi
L• jornada
ALEMANHA

26-22 ESLOVÉNIA

ISLANDIA 25-25 SERVIA

CLASSIFICAÇÃO
P 1 V E D GV1f,S

ALEMANHA
02 ISLÂNDIA
ESLOVÉNIA
02 SÉRVIA

51-47
50-50
2 2 1 O 1 49-49
1 2 O 1 1 48-52
3 2 1 1 O

2 2 O 2 O

2' e última jornada (hoje)
SÉRVIA-ALEMANHA E ESLOVÉNIA-ISLÁNDIA

FESTA. Jogadores celebram vitória diante da Espanha

NUNO SANTOS

"Fomos a melhor equipa"
EM O selecionador Nu no Santos
só podia estar satisfeito: "Havia
grande previsibilidade quanto ao
tipo de jogo, em duelo de resultado imprevisível, mas adaptámonos melhor e ganhamos vantagem, com uma defesa muito
coesa. Soubemos marcar o
ritmo, não havendo dúvidas
quanto à melhor equipa. Estamos de parabéns."
Com efeito, Portugal fez um
parcial de 5-1, aos 10 minutos, e
controlou com mestria até ao in -

tervalo (13-9). Com uma defesa
agressiva, rápidas transições,
boa primeira linha e letal contra ataque, a Seleção continuou
sempre acelerada, chegando a
dispor de uma vantagem de 7 golos (27-20, aos 56 minutos). Depois foi gerir até ao 29-27 final.
Diogo Silva (8 golos e MVP), André Gomes (6) e Leonel Fernandes (5) destacaram-seno ataque.
"Agora, temos maisuma meta
que queremos ultrapassar", finalizou Nuno Santos. o
Página 15

A16

ID: 76033983

CRISTIANO
RONALDO
OURO: Está uma vez
mais confirmado na luta
para receber o prémio de melhor do Mundo
e vê Steve Nash compará-lo ao lendário Michael Jordan. O paralelo justifica-se. E o
CR7 ainda tem mais para dar. [pág. 23]

25-07-2018

NUNO
SANTOS
PRATA: O técnico da nossa Seleção sub-zo de andebol já guia a equipa na segunda melhor
campanha de sempre, com a presença nas
meias-finais do Europeu da categoria, na Eslovénia. Só podemos sonhar. [pág. 30]

Meio: Imprensa

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 4,57 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

CATARINA
COSTA
BRONZE: A judoca portuguesa defendeu a medalha de ouro conquistada no ano passado,
mas agora em casa, nos Jogos Europeus
Universitários, de Coimbra. O mérito é
grande também a este nível. [pág. 27]

SALISU
YUSUF
LATA: O adjunto da seleção nigeriana contestou
as acusações de corrupção de que é alvo, depois de a BBC o ter mostrado a receber dinheiro antes da Taça das Nações Africanas.
Só a suspeição já é má o suficiente. [pág. 23]
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Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia disputa-se na Nazaré

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

25/07/2018

Meio:

Rádio Cister Online

Autores:

J. Caetano

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=50da6b8

-Cister FMA Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia (masculinos e femininos) disputa-se no Estádio
do Viveiro da Nazaré de 27 a 29 de julho.
O sorteio para a constituição dos grupos realizou-se esta manhã, e contou com as presenças de Mário
Bernardes, da Federação de Andebol de Portugal, e do Presidente da Câmara da Nazaré, as duas
entidades organizadoras do evento desportivo.
"A Nazaré tem-se afirmado como um local ímpar para acolher competições desportivas de praia e mar,
pelas condições de excelência, nomeadamente um estádio com capacidade para 2500 espectadores.
Vemos estes eventos como uma aposta a manter, e a escolha da Nazaré como o reconhecimento pelo
desempenho alcançado nas competições de âmbito internacional e nacional que tem realizado", disse
Walter Chicharro, Presidente da Autarquia.
A competição Sub 18 femininos é composta por dois grupos com 4 equipas cada, formadas pelos
cabeças de série (campeões regionais de Leiria e do Porto) e pelas equipas segundas classificadas de
cada um desses circuitos. Já a competição masculina Sub18 será disputada por 4 grupos, liderados
pelos cabeças de série (os dois primeiros classificados dos circuitos regionais de Leiria e do Porto).
A competição sénior feminina será disputada por 10 equipas divididas por 3 grupos (dois com 3
equipas e um com quatro), enquanto a luta pelo título nos seniores masculinos será feita por 6
grupos.
Composição dos grupos:
Sub 18 FEMININOS
GrupoA
GDR Leça
ACD "O Sótão"/Titzáas
Chelsea Beach Handball
GRD Sports Diret
GrupoB
Raccoons d'a Areia
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EFE Os Tigres
UAS Beach Handball A
AC Sótão "Titestrelas"
Sub18 MASCULINOS
GrupoA
Dream Team
ACD "O Sótão"/This is team
Puma A
GrupoB
Raccoons d'Areia
Os Esturbilhos
GRD Leça
GrupoC
EFE Os Tigres
Qualcroqui/Imosonho Team BH
Rockets Beach Handball
Grupo D
Cenas e Coisas
Porto Masters
All Blacks
SENIORES FEMININOS
Grupo A
EFE Os Tigres
Fortitudo Beach Handball
IA Sports BHT
Grupo B
Be one/ Teclur
ACD "O Sótão"/"This is team"
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UAS Beach Handball
Grupo C
GRD Leça - apostaganha.com
Antuã BHT
Qualcroqui/ Imosonho
Chelsea Beach Handball
SENIORES MASCULINOS
Grupo A
Vegetas
Be one/Teclur
Tátási Team
Macroondas
Grupo B
GRD Leça
Rockets BH
Chelsea Beach Handball
Raccoons d'Areia
Grupo C
EFE Os Tigres
OSN Beach Handball
Os repetidos
ACD "O Sótão"/This is Team
Grupo D
V. Gaw
Amigos do Gnomo/Ismai
Sharks/Aveitur
All Black BH

Página 19

Grupo E
Cinco mais um/Imoplastic
Antuã BH
Qualcroqui
Rubios
Grupo F
Porto Masters
Eskubaloia Baloratua
W Black
Los Primos BH
A entrada para assistir aos jogos é gratuita.
2018-07-24 18:13:58+00:00
jcaetano
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Portugal nas ´meias´ do Europeu sub-20

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

25/07/2018

URL: http://www.sabado.pt/ultima-hora/detalhe/portugal-nas-meias-do-europeu-sub-20

Por Record
É a segunda melhor campanha de sempre, desde a medalha de prata conquistada no Europeu sub-20
de 2010. A Seleção Nacional do mesmo escalão apurou-se ontem, ainda só com vitórias, para as
meias-finais do Europeu da Eslovénia, após bater (29-27), em Celje, a Espanha, campeã em título, na
1ª jornada do Grupo 2 da Main Round. Quando ainda falta disputar uma ronda (hoje) frente à Croácia
- já afastada da luta pelas medalhas -, Portugal passa, qualquer que seja o resultado, à fase seguinte
no 1º lugar da mesma série, indo defrontar o 2º classificado do Grupo 1 da Main Round 1.Aqui, as
contas estão muito mais complicadas, pois qualquer uma das quatro equipas ainda não garantiu o
apuramento, sendo que a Alemanha, vice-campeã em 2016, reúne o maior favoritismo para ganhar a
série, defrontando a Sérvia, enquanto o Eslovénia-Islândia também é decisivo, à semelhança do
Espanha-França no Grupo 2.
00:01
Record
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