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mais andebol 

O SUB-20.Seleção masculina 
defronta a anfitriã Eslovénia 
na meia-final de amanhã 
(18.30 h) do Europeu. Ontem 
Portugal averbou ala 
derrota na prova, diante da 
Croácia, por 23-30. 
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Sporting com agenda louca 
4  Treinador Hugo Canela 
abre época dos leões, que 
vão iniciar agosto no Catar 

Bicampeão nacional, o an-
debol do Sporting deu ontem 
início à época 2018/19 já com 
os reforços no plantei que, por 
bem sucedido, pouco foi me-
xido. «É um novo desafio. Até 
dezembro temos um calen-
dário de loucos, mas era o que 
queríamos. Foi para isto que 
trabalhámos o ano passado. 
Traz-nos unia carga maior, 
mas também uma grande fe-
licidade e experiência», lan-
çou o técnico Hugo Canela ao 
abrir da época, que os leões 

SCP/FACEBOOK 

Andebol leonino voltou ao trabalho 

ambicionam tão bem suce-
dida quanto a finda. 

Além das fotografias, a pri-
meira sessão de trabalho no 
Pavilhão João Rocha ficou 
marcada pela palestra da equi-
pa técnica, na qual foram de-
finidos os objetivos do plan-
tel já reforçado pelos 
ponta-direitas Valentin Ghio-
nea, romeno, e Fábio Chiliffa, 
brasileiro, e o lateral-direito 
bósnio Neven Stjepanovic, 
«para colmatar a saída de jo-
gadores com muita qualida-
de», como destacou Carlos 
Carneiro, o capitão da equi-
pa que, de 1 a 8 de agosto fará 
estágio de pré-época no Ca-
tar, a incluir jogos com a se-
leção e uma equipa locais. 
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Técnico madeirense estava ligado ao CD Bartolomeu Perestrelo. 

Hélder Sapeta será 
adjunto de Paulo Vieira 
O andebol do Marítimo e neste 
particular nos escalões mais al-
tos, seniores masculinos e junio-
res, prepara-se para sofrer pro-
fundas alterações para a nova 
temporada. 

A novidade vai para a estrutura 
da equipa técnica da principal 
equipa, que na próxima época vai 
continuar a ser orientada pelo 
técnico Paulo Vieira. O ex-inter-
nacional no entanto irá ver refor-
çada com a entrada de Hélder Sa- 

peta técnico que nos últimos anos 
tem estado ligado à formação do 
CD Bartolomeu Perestrelo. 

Este treinador será também 
responsável pela equipa de junio-
res masculinos do Marítimo fa-
zendo assim em termos de orga-
nização a ligação com a equipa 
sénior. O Marítimo relembre-se 
vai participar no campeonato na-
cional da II Divisão, cujo sorteio 
apenas está marcado para o dia 8 
de Agosto. H. D. P. 
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Jogador de 26 anos regressa à Região depois de uma passagem pela Suíça. 

Pedro Peneda fecha 
plantel do Madeira SAD 
Pedro Peneda está de regresso à 
Região para vestir a camisola do 
Madeira Andebol SAD depois de 
uma primeira experiência na tem-
porada 2012/2013. 

Pedro Peneda tem 26 anos e de-
pois de uma experiência profissio-
nal na Suíça, o andebolista univer-
sal que também faz toda a primeira 
linha, opta por voltar à Região e re-
lançar a sua carreira. Internacional 
nos sub-21 de Portugal, Pedro Pe-
neda fez toda a sua formação no 
Fafe, tendo participado no Cam-
peonato da Europa de sub-20 em 
2012. Depois de deixar a Madeira 
representou o Benfica e Águas  

Santas somando mais de 150 jogos 
na I Divisão. A menos de uma se-
mana para o início dos trabalhos, o 
projecto liderado pelo técnico Pau-
lo Fidalgo vê assim fechado o dos-
sier ao nível das contratações, num 
processo de construção do plantel 
claramente marcado pelas enor-
mes dificuldades financeiras, des-
tacando-se assim todo a engenha-
ria financeira da administração da 
SAD para colocar nas mãos da es-
trutura técnica os jogadores neces-
sários para fazer frente à nova épo-
ca e às três frentes competitivas, 
Campeonato, Taça de Portugal e 
Taça Challenge. H. D. P. 

Página 4



A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 7,94 x 17,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76054913 26-07-2018
atleta do abc

Oleksander lesionou-se
no europeu de andebol
A seleção portuguesa de andebol de sub-20, já 
com presença garantida nas meias-finais do 
Europeu da categoria, foi ontem derrotada por 
30-23 pela Croácia em jogo do Grupo 2 da ron-
da principal da competição.

Portugal, que sofreu a primeira derrota no Eu-
ropeu, que decorre na Eslovénia, chegou ao in-
tervalo a perder por 11-17.

No segundo tempo do encontro, no qual Dio-
go Silva com oito golos foi o melhor marcador 
de Portugal, a Croácia manteve-se sempre em 
vantagem no marcador, com a equipa lusa a re-
velar dificuldades defensivas.

O encontro ficou ainda marcado pela lesão 
do lateral luso-ucraniano Oleksander Nekru-
shets (atleta do ABC) que, de acordo com Nuno 
Santos, o afastará da competição.

No jogo da meia-final, agendada para ama-
nhã, às 17h30, Portugal defrontará uma das qua-
tro equipas do grupo 1: Alemanha, Islândia, Es-
lovénia e Sérvia.

Oleksander lesionou-se frente aos croatas 

D
M
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• ""..,`Z" - 
Os sub-zo jogarão as meias amanhã contra a Eslovénia 

Os sub-20 perderam o primeiro jogo no Europeu, frente à 
Croácia, e ficaram sem Oleksander Nekrushets para a meia-final 

Seleção relaxa 
antes das "meias 
PORTUGAL 
Dvorana Zlatorog (Eslovénia) 

Arb1tros:Doru Manea e Radu Iliescu 
(Roménia) 

CROACIA Ivan Panjan (Gr); Tomislav 
Spruk (5). Antonio Vozila (1), Ivan 
Martinovic (5), Leon 5trbad (1), Tin 
Lucin (4), Vito Bahtijarevic (4), Josip 
Sarac (2), Nikola Grahovac (1),Josip 
Vekic (1) e Adrijan Milicevic (6) 
Treinador: Hrvoje Privsek 

PORTUGAL Diogo Valério e Manuel 
Gaspar (Gr); Leonel Fernandes (2), 
André Gomes (1), Miguel Pinto (1), 
Diogo Silva (8), Bruno Gaspar (3), 
Oleksander Nekrushets (3), Luís Frade 
(2), Eduardo Mendonça (1), Francisco 
Silva (1) e Rúben Ribeiro (1) 

Treinador: Nuno Santos 

AOINTERVAL017,11 

***A equipa de Nuno Santos 
perdeu ontem o primeiro 
jogo do Campeonato da Euro-
pa de sub-20, com a Croácia, 
depois de já ter garantido o 
apuramento para as meias-
finais, em que defrontará a 
Eslovénia amanhã, pelas 
18h30: Apesar da derrota, a 
Seleção Nacional sub-20 se-
gue na liderança do grupo, 
sendo que a má notícia é o 
facto de não poder contar 
comOleksanderNekrushets, 
devido a lesão. 

Com a qualificação garanti-
da, os lusos cederam frente  

aos croatas que se mostraram 
superiores desde o início, o 
que resultou numa diferença 
de seis golos (17-11) ao inter-
valo. Na segunda parte a his-
tória manteve-se e a Croácia 
segurou a vantagem. Ainda 
assim, os jovens lusos tenta-
ram dar a volta ao resultado, 
mas a falta de eficácia defen-
siva ditou a derrota. 

"Não conseguimos estar 
bem em nenhuma fase do 
jogo e houve alturas em que 
pensámos que íamos recupe- 

rar, mas foram curtos os mo-
mentos de qualidade", expli-
cou Nuno Santos, seleciona-
dor nacional. 

Diogo Silva foi de novo o 
melhor marcador luso, com 
oito golos, e lidera a lista dos 
goleadores do campeonato 
com 44 golos em cinco jogos. 
"Seja quem for, o nosso 

grande objetivo é ganhar e 
chegar à final", referiu Nuno 
Santos, numa altura em que 
ainda não sabia que Portugal 
iria jogar com a Eslovénia.  

"Não 
consegui-
mos estar 
bem em 
nenhuma 
fase do jogo 
e houve 
alturas em 
que 
pensámos 
que íamos 
recuperar, 
mas foram 
curtos os 
momentos 
de qualida-
de" 

"Seja quem 
for [Eslové-
n ia], o nosso 
grande 
objetivo é 
ganhar e 
chegará 
final" 

Nuno Santos 
Selecionador 

Nacional 

30 
23 

Página 6



A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 6,63 x 5,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 76053070 26-07-2018

Depois de duas temporadas afastado da 
modalidade - foi viver para a Suíça -, Pedro 
Peneda está de regresso ao andebol, tendo 
assinado com o Madeira SAD. O meia 
distancia, com 26 anos e 1,90 m, junta-se 
assim a Bruno Landim, Ulisses Ribeiro, 
Rúben Sousa, Eliás António e Valter Soares 
no lote de reforços da equipa de Paulo Fidalgo 
para a próxima temporada. -RG. 
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Lusos defrontam 
anfitriã nas meias 

ANDEIIIOL  Portugal vai de-
frontar a anfitriã Eslové-
nia nas meias-furais do Eu-
ropeu de sub-20, numa 
partida agendada para 
amanhã, pelas 18.30 ho-
ras. Já com o primeiro lu-
gar garantido, a seleção 
lusa perdeu, ontem, com a 
Croácia (30-22) na última 
ronda do Grupo M2. 
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ANDEBOL 

Pedro Peneda próximo 
de rumar ao Funchal 
R O primeira-linha Pedro Peneda, de 
26 anos, está próximo de rumar ao Ma-
deira SAD. O andebolist a estava emigra-
do na Suíça por razões profissionais, de-
pois de ter representado também o 
Águas Santas, o AC Fafe e o Benfica. 
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EUROPEU SUB-20 

Meias-finais 
com Eslovénia 
ISE Portugal vai defrontar ase 
leção anfitriã; a Eslovénia, nas 
meias-finais do Europeu de 
sub-20, a decorrer até domingo 
em Celje. Na Te ültimaronda da 
Main Round, a equipa das qui-
nas, que já tinha assegurado o 1 2̀  
lugar do Grupo 2, perderam 
(23-30) com a Croácia, mas evi-
tou atemível vice-camPeãAle 
manha, 14  do Grupo 1. "Foram 
poucos os momentos de quali-
dade frente à Croácia, mas o 

'grande objetivo é a final", disse 
o selecionador Nuno Santos. 
Diogo Silva voltou a destacar - 
se, com 8 golos, num jogo em 
que o luso - ucraniano Oleksan-
der Nekrushets se lesionou, fa-
lhando o resto da prova. o A.R. 

MAIN ROUND M2 
2.' jornada 

POR CUCAI 23-30 CROACIA 

FRANÇA 35-33 ESPANHA 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D cmcs 

09  PORTUGAL 4 3 2 O 1 84-85 

02  FRANÇA 4 3 2 O 1 100-93 

02  ESPANHA 2 3 1 O 2 96.95 

02  CROÁCIA 2 3 1 0 2 89-96 

MAINROUNDMI  
z.' jornada 

ALEMANHA 26-22 SERVIA 

ESIOVENIA 25-21 ISLÂNDIA 

CLASSIFICAÇÃO 
E Doors 

02  ALEMANHA 5 3 2 1 0 83-67 

02  ESIOVÉNIA 4 3 2 O 1 74-70 

ISLÂNDIA 2 3 O 2 1 71-75 

02  SÉRVIA 1 3 O 1 2 68-84 

MEIAS-FINAIS 

PORTUGAL amanhã ESLOVÉNIA 

ALEMANHAamanhã FRANÇA 
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Hugo Canela vai dar carga à equipa 

iNeDEi o prepara época no Qatar 
O bicampeão Sporting já se 

encontra a preparar a próxima 
época, que vai englobar um inédi-
to estágio no Qatar (1 a 8 de agos-
to), com dois jogos, frente a urna 
equipa e à seleção local. O treina-
dor Hugo Canela está apostado em 
repeti• os êxitos da equipa: "É um 

l.riovo desafio. Temosum calendá -
rio de loucos até dezembro [devi -
do à Liga dos Campeões], mas era o 
que queríamos. Traz carga maior, 
mas também uma grande felici-
dade e experiéncia." 

A primeira sessão de trabalho no 
Pavilhão João Rocha ficou marca -
da por uma palestra da equipa téc - 
nica, que definiu os objetivos do 
Conjunto, reforçado com Os pon 
tas-direitas Valentin Ghionea (ro-
meno) e Fábio Chiuffa (brasileiro),  

e o lateral-direito bósnio, Neven 
Stjepanovic, todos internacionais 
de primeiro plano. 

"Reforçámo- nos para colmatar 
a sairia de jogadores com muita 
qualidade. A valia dos que entra-
ram também é indiscutível. São 
atletas bastante experientes. Ficá-
mos bem servidos", garantiu Car - 
los Carneiro, capitão do Sporting. 

Os leões foram 'apanhar' ainda 
jogadores à sua formação, promo -
vendo Gonçalo Grácio, João Nuno 
e João Marques, que integrarão o 
grupo de 18 jogadores no estágio 
de pré- temporada. Alguns dos 
sportinguistas que estão no Euro - 
peu sub- 20 juntam-se mais tarde. 
O primeiro jogo oficial será frente 
ao Benfica, na Supertaça, a 28 de 
agosto, em Braga. x A.R. 
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