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Qatar França é o primeiro pentacampeão mundial de andebol
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02-02-2015

A França conquistou ontem, pela quinta vez, o Campeonato do Mundo de andebol, batendo em Doha
na final da edição de 2015 o Qatar, seleção anfitriã do torneio. Com 25-22 no marcador, após 14-11
ao intervalo, a seleção gaulesa entra para a história, já que se torna a primeira a conquistar cinco
títulos mundiais - um feito a que junta ainda três medalhas de bronze, desde 1995. O Qatar, com uma
seleção construída de propósito para este Mundial, com a naturalização de vários jogadores de muito
bom nível e a contratação do treinador da Espanha campeã do Mundo em 2013, também assegura o
seu lugar na história da modalidade, já que consegue o melhor resultado de sempre de uma seleção
não europeia. Esta geração de França é mesmo a mais dominadora de sempre do andebol, já que este
título se junta ao de campeão olímpico e campeão da Europa, o que faz dos franceses a primeira
seleção a deter os três cetros em simultâneo. Também hoje, a Polónia assegurou a medalha de
bronze, ao vencer no jogo de atribuição do terceiro lugar a Espanha, por 29-28, após um
prolongamento. As equipas acabaram empatadas a 24 golos nos 60 minutos do tempo regulamentar,
depois de terem chegado ao intervalo também em igualdade (13-13). No prolongamento, o equilíbrio
manteve-se e o jogo pendeu a favor dos polacos com um golo a 30 segundos do final, ao qual os
espanhóis, que foram campeões há dois anos, a jogar em casa, já não conseguiram dar resposta.
2015-02-02 07:00:00 | paulo@algarve24.pt | fonte: Algarve24
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Sábado, 31 de Janeiro, desloquei-me ao Pavilhão do Funchal para assistir a três jogos de Andebol.
Devo dizer que passei uma bela tarde entre amigos e com muita diversão. Felizmente a juntar a esta
diversão fiquei muito orgulhoso do Andebol da Madeira. Obtivemos três vitórias inequívocas e que
demonstram mais uma vez um excelente trabalho que os dirigentes, treinadores e atletas fazem pela
nossa Região. A SAD Feminina está a melhorar, o Duarte Filipe, que é muito boa pessoa, começa a
perceber o Andebol Feminino e as suas especialidades. As raparigas mesmo em desvantagem no
marcador nunca perdem o rumo. E gosto muito da simpática Érica Tavares. Que máquina aquela
garota, tem pilhas Duracell. Começo a acreditar que vamos recuperar o título se a Renata e outras
tiverem juizinho e forem trabalhadoras. Quanto à SAD Masculina, confesso que nos últimos anos tinha
deixado de acompanhar. Tinha jogos muito deprimentes. Até pensei que ia acabar quando o
presidente do futebol do Marítimo tomou conta do projecto. Mas afinal está bem viva. Aqueles rapazes
correm que se fartam e estou apaixonada pelos jogos. O Paulo Fidalgo é muito activo no banco e é
realmente um grande treinador. Também gosto da raça madeirense do João Mendes e do Luís
Carvalho. O Sports Madeira é um grupo de meninas muito briosas, é o orgulho da nossa formação
madeirense. O Marco Freitas trabalha muito bem e faz excelentes resultados. A Sara Gonçalves marca
muitos golos e anima muito as atletas mais jovens, como a Carolina e a Cláudia. Uma palavra de
apreço ao Professor Carlos Mendonça, que para mim é o melhor dirigente do Andebol da Madeira e
sem ele e Andebol Feminino não andava com bons resultados. Por isso quero agradecer publicamente
a todos os que fazem do Andebol da Madeira uma modalidade especial e tão divertida. Continuem,
pois sem vocês a minhas tardes de sábado não teriam a mesma alegria. Dr. Albuquerque, olhe para
estas equipas e não pense só em apoiar o Futebol.
Segunda, 2 de Fevereiro de 2015
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Neném Prancha (1906-1976), roupeiro em pequenas equipas cariocas e grande filósofo do futebol:
"Penálti é tão importante que quem devia bater é o presidente do clube." Do pé para a mão,
chegamos, então, ao Mundial de andebol que acabou ontem, no Qatar. O Qatar é o dono da bola e de
tudo, tudo, deste Mundial de andebol 2015. Em 2011, quando foi escolhido para organizar a
competição, o Qatar não tinha um pavilhão e, em 2013, ficou em 20.º lugar no Mundial. Há dois anos,
comprou o treinador campeão mundial, o espanhol Valero Rivera. Graças aos regulamentos
(andebolista que não jogue há três anos na sua seleção pode jogar noutra), comprou jogadores por
todo o mundo (entre eles um filho de Rivera) - na atual equipa, só um jogador nasceu no Qatar. O
pavilhão da final fica na cidade nova de Lusail, onde se constrói o estádio da final do Mundial de
futebol 2022. Espectadores estrangeiros com bilhete foram barrados nos jogos (por exemplo, alemães
e dinamarqueses no Qatar-Polónia), nas cadeiras já estavam militares qataris à civil. Importados,
ainda, 60 espectadores espanhóis (avião, hotel e estada), com bandeiras do Qatar e pagos para
animar. Com sucessivos erros de arbitragem (vitórias escandalosas sobre Eslovénia, Alemanha e
Polónia), o Qatar chegou à final. O Qatar dono de tudo. Ontem, apesar de outra escandalosa
arbitragem caseira, os donos perderam a final com a França (22-25). Infelizmente, porque as más
lições quanto pior melhor.
por FERREIRA FERNANDES
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1 Fevereiro, 2015
A equipa do Madeira SAD venceu ontem o Xico Andebol por 29-24, com 16-12 ao intervalo favorável
aos madeirenses, em jogo da 19.ª jornada do Campeonato Andebol 1.
Um triunfo da equipa de Paulo Fidalgo que consolida o 5.º lugar com 39 pontos, garantindo a três
jornadas do final da 1.ª fase do Campeonato a qualificação para o Grupo A (seis primeiros) da fase
final da competição onde se decidirá o título e lugares europeus.
O Madeira SAD não teve grandes dificuldades para vencer o Xico Andebol, equipa ocupa o último
lugar, dominando todo o encontro onde se destacou Sérgio Rola com sete golos, como o melhor
marcador da equipa.
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Andebol.
França campeã
mundial pela
quinta vez
A tradição impôs-se ao dinheiro na
final do Mundial de andebol, com a
França a bater o anfitrião Catar por
25-22 e a suceder à Espanha como
campeã. Ao intervalo, os franceses
ganhavam por 14-11. É o quinto
título mundial da França, depois de
1995, 2001, 2009 e 2011. Até ontem,
nenhuma seleção o conseguira.
Quanto aos cataris, veem fugir o
sonho do título, mas conquistam a
primeira medalha, eles que montaram uma equipa à base de uma intensa política de naturalizações.

Bronze

29-28
foi o resultado com que a Polónia venceu a Espanha,
o que lhe permitiu conquistar a medalha de bronze. As
equipas tinham acabado empatadas a 24 golos nos 60
minutos do tempo regulamentar e ao intervalo (13-13).
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1 Fevereiro, 2015
A França continua o momento de ouro no andebol e alia o título Mundial ao Europeu, conquistado em
2014. Os gauleses conquistaram o quinto título de campeões do Mundo. O Qatar, finalista vencido, foi
a primeira seleção não Europeia, numa fase tão avançada de uma competição de andebol.
Depois de um Campeonato irrepreensível, os franceses suaram para eliminar Dinamarca, nos
quartos-de-final, e a Espanha, nas meias-finais.
Chegados ao grande momento, venceram a grande surpresa da prova, a seleção anfitriã Qatar, por
25-22. Encontro muito disputado, mas com a França a controlar o marcador. À passagem do minuto
20, a seleção de Claude Onesta vencia por 11-6, mas o Qatar reagiu bem e, ao intervalo, a
desvantagem era de apenas três golos (14-11).
Anabela Macedo
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Doha, 01 fev (Lusa) -- A França conquistou hoje, pela quinta vez, o Campeonato do Mundo de
andebol, batendo em Doha na final da edição de 2015 o Qatar, seleção anfitriã do torneio. Com 25-22
no marcador, após 14-11 ao intervalo, a seleção gaulesa entra para a história, já que se torna a
primeira a conquistar cinco títulos mundiais - um feito a que junta ainda três medalhas de bronze,
desde 1995. O Qatar, com uma seleção construída de propósito para este Mundial, com a
naturalização de vários jogadores de muito bom nível e a contratação do treinador da Espanha
campeã do Mundo em 2013, também assegura o seu lugar na história da modalidade, já que consegue
o melhor resultado de sempre de uma seleção não europeia. Esta geração de França é mesmo a mais
dominadora de sempre do andebol, já que este título se junta ao de campeão olímpico e campeão da
Europa, o que faz dos franceses a primeira seleção a deter os três cetros em simultâneo. Também
hoje, a Polónia assegurou a medalha de bronze, ao vencer no jogo de atribuição do terceiro lugar a
Espanha, por 29-28, após um prolongamento. As equipas acabaram empatadas a 24 golos nos 60
minutos do tempo regulamentar, depois de terem chegado ao intervalo também em igualdade (1313). No prolongamento, o equilíbrio manteve-se e o jogo pendeu a favor dos polacos com um golo a
30 segundos do final, ao qual os espanhóis, que foram campeões há dois anos, a jogar em casa, já
não conseguiram dar resposta. FB // VR Lusa/fim
01-02-2015 18:19 |Fonte: Agência Lusa
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FC Porto ganhou e lidera campeonato.
No jogo grande da jornada de andebol, o ABC venceu o Benfica por 29-24. O líder FC Porto jogou em
casa e derrotou o Santo Tirso por um expressivo 37-22.
Resultados da 19ª Jornada
Madeira SAD 29-24 Xico Andebol
ABC 29-24 Benfica
Águas Santas 37-32 Passos Manuel
FC Porto 37-22 Santo Tirso
Maia 21-29 Sporting
Sporting Horta 26-22 Belenenses
Classificação
1- FC Porto 55 pontos
2- Sporting 51
3- ABC 50
4- Benfica 48
5- Madeira SAD 39
6- Águas Santas 37
7- Sporting Horta 36
8- Belenenses 34
9- Passos Manuel 32
10- Maia 31
11- Santo Tirso 23

Página 20

12- Xico Andebol 20
Melhores Marcadores
1- Pedro Cruz (Águas Santas) 175 golos
2- Belone Moreira (Passos Manuel) 118
3- Pedro Sequeira (Passos Manuel) 118
4- Pedro Portela (Sporting) 116
5- Pedro Solha (Sporting) 112
Próxima Jornada (20ª) Dia 04-02-2015
Sporting - Madeira SAD
Belenenses - Águas Santas
Benfica - Maia
Xico Andebol - FC Porto
Passos Manuel - ABC
Santo Tirso - Sporting Horta, dia 11-02 às21h
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Jogadores franceses com o troféu de campeões do mundo de andebol, após derrotarem o Qatar

A França, especialista
em finais, voltou a não falhar
e fez história
Andebol
Manuel Assunção
O Qatar não resistiu na
final do Mundial (2522) à selecção francesa,
a primeira a conquistar
cinco títulos
A França perdeu apenas uma das ﬁnais que disputou nas grandes provas internacionais. Foi a primeira
que disputou, no Campeonato do
Mundo de 1993. Dois anos depois,
teve o primeiro sucesso internacional, ao vencer o seu primeiro
Mundial. Ontem, a selecção mais
dominadora do andebol nos anos
mais recentes voltou a não falhar
no jogo do título e tornou-se a primeira a conquistar o Mundial pela
quinta vez.
A medalha de ouro foi garantida com o triunfo sobre o Qatar,
por 25-22 (14-11 ao intervalo), em
Lusail, perante 15.000 espectadores. A selecção anﬁtriã, que se
fartou de bater os seus melhores
registos ao longo da prova, na qual
entrou com um 16.º lugar como
melhor resultado anterior, esteve
sempre em desvantagem desde os
quatro minutos, chegou a estar a
perder por seis, mas teve o mérito de lançar a incerteza no desfecho após o intervalo, período em

que conseguiu reduzir a diferença para um em quatro ocasiões.
Contudo, nos minutos ﬁnais, pesou mais a experiência e a qualidade da França. A actual campeã
europeia, mundial e olímpica foi liderada por Nikola Karabatic (cinco
golos e cinco assistências), Daniel
Narcisse (quatro) e o guarda-redes
Thierry Omeyer (nove defesas), depois eleito MVP da competição. Os
quatro remates certeiros do ponta direita Valentin Porte, todos na
segunda metade, também foram
importantes.
Do lado qatari, voltaram a destacar-se o guarda-redes Danijel Saric (14 defesas), assim como Zarko
Markovic (sete golos, mas pouca

Campeões
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997

França
Espanha
França
França
Alemanha
Espanha
Croácia
França
Suécia
Rússia

Países com mais títulos:
França (5), Roménia e Suécia (4)

eﬁcácia), Rafael Capote (seis) e o
central Kamalaldin Malash (três golos e cinco assistências).
Apesar da derrota na ﬁnal, o Qatar acrescentou muito ao seu palmarés. O campeão asiático, com uma
equipa fortalecida por jogadores
naturalizados, ganhou a sua primeira medalha num Mundial e tornouse a primeira selecção não europeia
de sempre a terminar no pódio.
Quanto à França, já campeã em
1995, 2001, 2009 e 2011 e que com
este triunfo também garantiu o
apuramento para os Jogos Olímpicos de 2016, não lhe falta títulos. Já
ganhou três Europeus, cinco Mundiais e dois Jogos Olímpicos. Só os
sucessos nos Mundiais de 1995 e
2001 não foram conseguidos nos
últimos dez anos.
A Polónia nunca foi campeã, mas
acrescentou uma medalha de bronze ao palmarés, depois de derrotar
a ex-campeã mundial Espanha, por
29-28, após prolongamento. Os polacos repetiram assim as performances de 1982 e 2009, só superadas
pelo segundo lugar obtido em 2007.
Além dos franceses Omeyer e Karabatic (central), foram eleitos para
o sete ideal os qataris Capote (lateral esquerdo) e Markovic (lateraldireito), o polaco Bartosz Jurecki
(pivot), o espanhol Valero Rivera
(ponta esquerda) e o esloveno Dragan Gajic (ponta direita), o melhor
marcador da prova, com 71 golos.
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O ABC/UMINHO venceu, ontem, no Flávio Sá Leite, ao Benfica, em jogo a contar para a 19º jornada,
por 29-24.
Esta é já a segunda vez que o clube da capital é derrotado pelo académico esta temporada. Ambas
começaram o jogo com os mesmos pontos, mas o ABC levava vantagem sobre os lisboetas fruto da
vitória da primeira volta.
Os minhotas bateram-se de forma guerreira frente ao Benfica tendo mesmo culminado com a sua
vitória.
Num ambiente acolhedor, onde se verificou casa cheia, com o público da casa a puxar pelo ABC
incansavelmente, assistiu-se a um Benfica intimidado e com grandes dificuldades para passar no teste
em Braga.
A grande figura do jogo foi Humberto Gomes, o guarda redes do ABC/UMINHO, que teve uma
prestação notável, de grande calibre, negando por várias vezes vezes o golo aos encarnados,
acabando por ser um dos grandes responsáveis da vitória da sua equipa.
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