Revista de Imprensa

1. Ineficácia lusa foi fatal, Bola (A), 08-01-2016

1

2. Agenda, Correio da Manhã, 08-01-2016

2

3. CD Mar e Serra aumenta família do andebol, JM, 08-01-2016

3

4. Agenda, Jogo (O), 08-01-2016

4

5. Seleção de juniores A joga Quatro Nações, Jogo (O), 08-01-2016

5

6. Uma derrota moralizadora, Jogo (O), 08-01-2016

6

7. Derrota lusa no segundo jogo na Islândia, Jornal de Notícias, 08-01-2016

7

8. Islândia é apetecível, Record, 08-01-2016

8

9. Andebol - Reforços estão entusiasmados, Record, 08-01-2016

9

10. Portugal perde com Islândia a preparar o Mundial2017, RTP Online, 08-01-2016

10

11. Portugal perde com Islândia no segundo particular, Sapo Online - Sapo Desporto Online, 08-01-2016

11

12. Seleção Nacional de Juniores A masculinos recebida no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mêda,
Atletismo Magazine Online, 07-01-2016

12

13. Portugal derrotado pela Islândia (25-26), Bola Online (A), 07-01-2016

13

14. Clube D. Mar e Serra nasce no andebol madeirense, Diário de Notícias da Madeira, 07-01-2016

14

15. Académico e ADEF Carregal do Sal com saídas difíceis, Diário de Viseu, 07-01-2016

15

16. Andebol feminino, Diário de Viseu, 07-01-2016

16

17. AC Oliveira de Frades não resistiu em Ílhavo, Diário de Viseu, 07-01-2016

17

18. Portugal derrotado na Islândia - O Jogo, Jogo Online (O), 07-01-2016

18

19. Aslanyan e Svensson apostados em triunfar, Jogo Online (O), 07-01-2016

19

20. Andebol: Sporting anuncia dois reforços | Maisfutebol.iol.pt, Mais Futebol Online, 07-01-2016

20

21. Andebol: Portugal perde com Islândia em segundo jogo de preparação | Maisfutebol.iol.pt, Mais Futebol
Online, 07-01-2016

21

22. Portugal perde com a Islândia em jogo particular, Record Online, 07-01-2016

22

23. Sporting reforça-se com russo Samvel Aslanyan e sueco Daniel Svensson, RTP Online, 07-01-2016

23

24. Portugal perde com a Islândia em jogo particular, Sábado Online, 07-01-2016

24

25. Jogos da AD Godim, Voz de Trás-os-Montes (A), 07-01-2016

25

26. Feira Handball Cup, Douro Hoje, 06-01-2016

26

27. Jogos do próximo fim de semana 09/01/2016 e 10/01/2016, Douro Hoje, 06-01-2016

27

28. Feira Handball CUP: a festa do andebol já começou, Correio da Feira, 28-12-2015

28

29. Campeão sofre para bater Maia-ISMAI, Correio da Maia, 03-12-2015

30

A1

ID: 62582829

08-01-2016

Tiragem: 125000

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,27 x 12,28 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Ineficácia lusa foi fata
-› Seleção Nacional terminou jogos de preparação
para o `play -off' de junho
Depois da vitória na véspera, Portugal acabou derrotado por 26-25 num jogo
em que a eficácia ofensiva
não foi condizente com o
que a Seleção Nacional andava á mostrar — 30 golos
em média por jogo —, mas
defensivamente até mostrou
mais acerto. Contudo, os 21
remates falhados comprometeram, numa partida em
que a Islândia não apresentou as principais figuras
Palmarsson, Sigurdsson ou
Gustavsson.
Portugal chegou a estar a
perder por cinco golos ainda na 1.a parte (12-7, 13-8,
14-9) e por seis na segunda

mona — PARTICULAR .

D.R.

Kaplakrikl,
em HafnarfJordur, na islándia

•ialiriotA

• PORTUGAL

14 emgévAu) 10
A. Edvardsson (GR)
R.Candeias GR
5. Nielsen (GR)
A. Qubrtana (GR)
K. Kristjansson (1)
Tiago Pereira (1)
R. Karason (7)
Fábio Vidrago (3) —
A. Hallgrimsson
Pedro Soba (2)
A. Artason (5)
Cláudio Pedroso (1)
Gudmundsson (4)
Ricardo Pesqueira
A. Gunnarsson (3)
José Costa (2)
A.Petersson
António Areia
Sigurmannsson (1)
F. Magalhães (2)
T. Konradsson (1)
Jorge Silva
B.ENsson (1)
Rui Silva (1)
G. Olafsson (2)
Gilberto Duarte (5)
G. Heigason (1)
Tiago Rocha (7)
Robert Hostert
Bosko BlelanovIc
Aron Edvarsson
Pedro Portela (1)

Miarmos
Per Olesen e Claus Pedersen, da Dinamarca

Portugal fez dois jogos coma Islândia

(17-11), mas a recuperação
foi brilhante e, a 11 minutos
do fim, vencia por 21-22.
Porém, os álandeses responderam com quatro golos
seguidos e aguentaram a superioridade até ao fim do
jogo, apesar dá insistência
de Gilberto Duarte.
H. C.
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AGENDA
HOJE
Andebol, 20h30
Portugal-Alemanha,
Torneio 4 Nações
juniores. Meda.
AMANHA
Rãguebi,15h00
Direito-Valladolid.
qual. Euro Challenge
Cup. Monsanto.
Hóquel,19h00
Benfica-Sanjoanense. Nacional, Lisboa.
VAI ACONTECER, INFORME:
agendacItemjornal.pt
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©JM

CD Mar e Serra aumenta família do andebol
ANDEBOL
á mais um clube no andebol
madeirense. Trata-se do Clube Desportivo Mar e Serra,
que tem como presidente Nélson
Araújo e que irá direcionar as
suas energias para a formação.
De resto, foi mesmo esse o
foco das palavras proferidas pelo
seu líder, no decorrer que uma
apresentação formal, que decorreu nas instalações da Associação
de Andebol da Madeira.
Para oficializar esta parceria,
os representantes de ambas as
instituições assinaram um protocolo de dois anos que garante
o apoio da AAM através da isenção do clube das taxas de inscrição dos seus atletas mais jo-

H

Apresentação decorreu nas instalações da AAM.

vens e a oferta do material desportivo fundamental para darem
início à modalidade de andebol.
Este um incentivo apreciado por
Nélson Araújo, que agradeceu a
disponibilidade revelada.
Emanuel Alves, presidente do
organismo que tutela o andebol
na Região, que fez as honras da
casa acompanhado da sua vicepresidente, Rafaela Fernandes,
congratulou-se pelo surgimento
desta nova coletividade, prometendo apoio e agradecendo a atitude dos seus responsáveis.
Na ocasião, Emanuel Alves
aproveitou ainda para lançar
alguns dados para a mesa e reclamar para as modalidades
amadoras, e para o Andebol em
especial, a importância e reconhecimento que merecem, pelo
trabalho e dimensão conquistados. JM
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[\ J

A

ARREBOL
Torneb Quatro Nações.
com a partidpação das
seleçõesjuniores
masculina&
Espanha-França, 15h30:
Portugal-Alemanha, 20h30.
Jogos no Pavilhão
Municipal de Mêda.
BASQUETEBOL
Campeonato da Liga —
15.9}omadm
Eléctrico-Galitos Barreiro,
21h30, Pavilhão Municipal
de Ponte de Sor.

Rali Da kar 2016, com
presença de pilotos
portugueses, a decorrer
até 16.
Reli Africa Eco Race 2016,
com presença de pilotos
portugueses, a decorrer
até dia 10.
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Seleção de juniores A
joga Quatro Nações
• **A Seleção Nacionalde juMores A está concentrada desde segunda-feira em Mêda,
onde hoje começa a disputar o
Torneio das Quatro Nações,
frente a Espanha, França e
Alemanha. Oprim eirojogo de
mais uma prova de preparação
para a qualificação para o Europeu sub-20 e frente aos alemães e será disputado às
20h30. "Os objetivos passam
por aumentar o índice competitivo, fazer uma avaliação do

trabalho que tem vindo a ser
feito, perceber qual é o nosso
nível e em que patamar estamos quando jogamos contra
adversários que são três das
melhores equipas mundiais",
disse Luís Monteiro. O selecionador acrescentou ainda:
"queremos dar tempo de jogo
a todos os atletas, para podermos aparecer em abril [mês
em que se disputa o apuramento, em Portugal] num nível mais elevado". —ar.
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Os jogos da
seleção de
juniores
disputamse em Mêda
(com a
Alemanha),
Figueira de
Castelo
Rodrigo
(coma
França) e
Pinhel (com
a Espanha)
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"Não
entrámos
muito bem

Tiago Rocha foi o melhor marcador português, com sete golos

• No segundo jogo com a Islândia, Portugal lutou
até ao fim, conseguindo equilibrar partida após o intervalo

Uma c!errota
PORTUGAL
Complexo Kaptakiiiti em Hal narfjOrOur.
ISLÂNDIA. S. Melsen e A. Edvardsson
(Gr); V. 5vavarsson; K Kristjánssorx A.
Pálmarsson; R. Kárason (7); A.
Halignmsson: A. Atlason (5); O
Sigairdsson. R. Hosterl 0.
Gudmunelsson (4); A Gunnarsson (3); S.
Sigurmasson (1); K. Kristanson (1); G.
Helgason (1). Konrácisson (1); B. Elifsson
(1); G Olaffson (2)
Treinador: Gunnar Magnusson.
PORTUGAL. Ricardo Candeias e
Alfredo Quintana (Gr); Tiago Pereira (1);yr
Fábio Vidrago (3); Pedro Soba (2);
Claudio Pedroso (1 J. Ricardo Pesqueira;José Costa (2); António Areia; Fábio
Magalhães (2); Jorge Silva; Rui Silva (1).
Gilberto Duarte (5); Tiago Rocha (7);
Bos«: Eljelanovic, Pedro Portela (1).
Treinador:Rolaricki FreitAs
AO INT ERVAL01410.

AUGUSTOPERRO

***Após ter vencido a Islândia nodiaanterior,Portugalon-

tem foi derrotado por um golo
(26-25) num jogo em querecuperou, no segundo tempo, de
seis golos de desvantagem e
chegou a liderar o marcador. A
maior concentração do país anfitrião durante toda a partida que até apresentouváriosjogadores novos neste segundo teste -, precavido do desaire da
véspera, foi fundamental para
não voltar a ser surpreendido.
Os primeiros 30 minutos foram marcados pela eficiência
islandesa que conseguiu ter
seis golos de vantagem aos 27
minutos (14-8), o que parecia
vir a ser decisivo para a desfecho da partida.
Após o intervalo, Portugal
entrou comum sete renovado
e, depois da Islândia voltar a

terseisgolos de vantagem (1711), comTiagoRocha a comandar a equipa e com o bom desempenho de Gilberto Duarte
e Alfredo Quintana, tudo mudou de figura- Al3 minu tos do
final, as equipas estavam espantadase logoa seguir Portugal colocava-se, finalmente, a
vencer, por 21-22. A superioridade lusa terminoude imediato, quando a dupla de arbitragem, de uma assentada, excluiu Ricardo Pesqueira e Alfredo Quintana.
Até ao fim, a incerteza manteve-se e o sucesso da equipa
da casa só ficou assegurado,
quando os árbitros encerram
um jogo, que acabou por ser
um bom teste para Seleção
Nacional.

n01090.
Fomos um
pouco
penalizados
com
algumas
exclusões,
numa fase
em que
estávamos
atentar
assentar o
jogo"

"Melhorámos
bastante na
segunda
parte.
penso que
fizemos um
bom
trabalho e
voltou a ser
um bom
jogo de
andebol"
Rolando
Freitas
Selecionador
Nacional
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Andebol Denota
lusa no segando
jogo na Islándia
• A seleção portuguesa foi.
ontem, derrotada pela Islândia. por tangencial 26-25, no segundo jogo particular, depois do triunfo na
véspera. Numa partida
marcada por várias exclusões, destaque para Tiago
Rocha, com sete golos
apontados, bem como para
Gilberto Duarte (cinco). s.s.
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ANDEBOL

Islândia é apetecível
Depois de na véspera ter ganho (32-28) à Islândia, em Reiquejavique, Portugal perdeu (2526) ontemo segundo jogo, frente à
mesma equipa, de preparação
para o playoff de acesso ao Mu n dial'2017, que terá lugar em junho.
E, pelo que se viu, o conjunto nórdico, um dos possíveis adversários
da Seleção, seria bem-vindo no
sorteio, que se reatin dia 31. É que
apesar de estarmos na contagem
decrescente para o Europeu, que
começa alS, a Islândia vai estar na
Polónia comuma qualidade muito
Gilberto marcou 5 golos abaixo do conjunto que há dois

anos se classificou no 5° lugar da
mesma competição.
Portugal equilibrou os primeiros
13 minutos (13-13), mas depois
permitiu um parcial (0-4) que baralhou as contas ao intervalo (10 14). No segundo tempo defendeu
melhor, soube reagir e até virou o
resultado (22-21, aos 48'), mas a
inferioridade numérica e a falta de
eficácia em momentos decisivos
comprometeram.
Destaques individuais para Tia
go Rocha (7 golos) e Gilberto
Duarte (5), e para o guarda-redes
Alfredo Quintana. o A.a.

A_ Kriertjannon

• Rolando Freitas

C.L.5 Exc

cis exc

A. EDUAROSSONIII0
RU VAR KARASON 7
ARNOR AILASuN 5
0.GUDMUNDS044
A GUNNARSSON 3
DIAISON
2
BJARKI ELISSON 1

O
1
O
O
1
O
O

R. CANDEIAS• O
TIAGO ROCHA
I
G. DUARTE
5
E. ANTUNES
3
F. MALAIHÃ1-.5 2
PEDRO SOLHA 2
JOSE COSTA
7

S. NIELSENO
T.KONRADSSON 1
1
HFLGASON
K. CRISTJANSSON 1
S1CURMANSSON 1
ROBERT W.:.,.STERTO

O

A QUINTANA. O
t. PEDRGSD
1
P. PORTELA
1
RUI SILVA
1
TIAGO PEREIRA 1
R. PESQLE1RA O
B. BJELANOViC
JORGE SILVA
O
A. AREIA
O

2

2
O
O
c

O
1
O
O
1
O
O

o
o
D
2

7
O
O

AO INTERVALO: 14-10
LOCAL: Pavilhão dp Hafnarfjodur, Islándia
ÁRBITROS:Per Olpsen (DIN,'
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SPORTING

Reforços estão
entusiasmados
EA O lateral direito russo,
Samvel Aslanyan, e o guardaredes sueco, Daniel Svensson,
chegaram ontem a Lisboa ansiosos por começarem a jogar
pelo Sporting. "Vou tentar fazer bons jogos de forma a conseguir os melhores resultados",
afirmou Aslanyan. Já Svensson
confessou-se "entusiasmado".
Entretanto, a Seleção de sub20 estreia-se hoje (20h30) no
Torneio das Quatro Nações
com a Alemanha, em Mêda. o
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Portugal perde com Islândia a preparar o Mundial2017

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

08-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d0671283

Mário Aleixo - RTP 08 Jan, 2016, 08:19 | Andebol A seleção portuguesa perdeu por um golo com a
Islândia | Epa A seleção de andebol perdeu com a Islândia, por 26-25. A seleção portuguesa de
andebol foi derrotada pela sua congénere da Islândia por 26-25, no segundo de dois jogos particulares
de preparação para o "play-off" do Mundial de 2017. Depois de na quarta-feira ter vencido por 32-38
no primeiro jogo particular, disputado na cidade islandesa de Hafnarfjordur, esta quinta-feira a seleção
comandada por Rolando Freitas entrou com um sete totalmente diferente e, no final da primeira parte
estava a perder por 12-8, com o guarda-redes Aron Edvardsson em grande plano. No segundo tempo
a Islândia ampliou a vantagem e, aos 34 minutos, já vencia por 17-11, depois de algumas falhas do
ataque luso. A seleção lusa ainda conseguiu dar a volta ao resultado e colocar-se a vencer por 21-22,
mas depois de a dupla de arbitragem excluir Ricardo Pesqueira e Alfredo Quintana, a Islândia voltou a
superiorizar-se no marcador, vantagem que se manteve até ao final. Please enable JavaScript to view
the Powered by Disqus.
08 Jan, 2016, 08:19|
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Portugal perde com Islândia no segundo particular

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

08-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ee6b295f

08-01-2016 00:01
Portugal tinha vencido o primeiro desafio particular.
Rolando Freitas, selecionador português de andebol
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa de andebol foi hoje derrotada pela sua congénere da Islândia por 26-25, no
segundo de dois jogos particulares de preparação para o 'play-off' do Mundial de 2017.
Depois de na quarta-feira ter vencido por 32-38 no primeiro jogo particular, disputado na cidade
islandesa de Hafnarfjordur, hoje a seleção comandada por Rolando Freitas entrou com um sete
totalmente diferente e, no final da primeira parte estava a perder por 12-8, com o guarda-redes Aron
Edvardsson em grande plano.
No segundo tempo a Islândia ampliou a vantagem e, aos 34 minutos, já vencia por 17-11, depois de
algumas falhas do ataque luso.
A seleção lusa ainda conseguiu dar a volta ao resultado e colocar-se a vencer por 21-22, mas depois
de a dupla de arbitragem excluir Ricardo Pesqueira e Alfredo Quintana, a Islândia voltou a
superiorizar-se no marcador, vantagem que se manteve até ao final.
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Seleção Nacional de Juniores A masculinos recebida no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Mêda

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

07-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a147863b

A Seleção Nacional de Juniores A masculinos, que já está a estagiar na região deste segunda-feira, 4
de Janeiro, foi esta manhã recebida no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mêda. O Presidente da
Câmara Municipal de Mêda, Dr. Anselmo Sousa e o Vice-Presidente da autarquia, Dr. Paulo Esteves,
receberam toda a comitiva nacional numa cerimónia de boas-vindas, onde também esteve o Professor
Joaquim Escada, em representação da Federação de Andebol de Portugal. O Presidente da CM Mêda
deixou votos de sucesso para a participação portuguesa no Torneio 4 Nações. Mêda, Pinhel e Figueira
de Castelo Rodrigo já estão a postos para receber o Torneio das 4 Nações, que se disputa nos dias 8 a
10 de Janeiro. A competição arranca precisamente em Mêda, na sexta-feira, com os jogos entre
Espanha e França, pelas 15h30 e Portugal - Alemanha, a partir das 20h30. Todos os jogos serão
transmitidos pela Andebol|TV. Na tarde desta quinta-feira, p elas 17h00, as selecções nacionais de
Espanha e da Alemanha serão acompanhadas pelo Prof. Escada a uma recepção na Câmara Municipal
de Figueira de Castelo Rodrigo, pelo Presidente Dr. Paulo Langrouva e o Vereador do Desporto, Dr.
Nelson Bolota. Na manhã de sexta-feira, pelas 10h30, o Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Dr.
Rui Ventura e a Vereadora do Desporto, Dr. Lucília Coelho, vão dar as boas-vindas à comitiva
francesa, que será igualmente acompanhada pelo Prof. Escada.
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Portugal derrotado pela Islândia (25-26)

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

07-01-2016

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=591392

A seleção portuguesa de andebol perdeu esta quinta-feira diante da Islândia (25-26), em partida de
preparação para o playoff de acesso ao Mundial de 2017, que se irá ter lugar em França. Ao intervalo,
os islandeses venciam, por 12-8. Na segunda parte, Portugal conseguiu dar a volta ao encontro (2221), contudo não aguentou a vantagem até ao final do encontro. Recorde-se que, na quarta-feira, a
formação orientada por Rolando Freitas tinha levado de vencida a Islândia, por 38-32, numa partida
de preparação disputada em solo islandês, nomeadamente na cidade de Hafnarfjordur.
07-01-2016
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Associação e novo clube assinaram ontem um protocolo. FOTO AAM

Clube D. Mar e Serra nasce
no andebol madeirense
O andebol madeirense conta a
partir de ontem com mais um
clube, o Clube Desportivo Mar e
Serra.
Este feito foi 'celebrado' com
uma conferência de imprensa
dada na Associação de Andebol
da Madeira, onde para além da
assinatura do protocolo entre a
AAM e a nova colectividade serviu para apresentar mais dois
eventos que têm lugar este fimde-semana.
Nelson Araújo, presidente do
novo clube, fez questão de frisar
o seu reconhecimento por todo
o apoio dado pela Associação
desde o primeiro momento e garantiu o máximo empenho da
colectividade na formação de
jovens atletas.
Para oficializar esta parceria,
os representantes de ambas as
instituições assinaram um protocolo de 2 anos que garante o
apoio da AAM através da isenção do clube das taxas de inscrição dos seus atletas mais jovens
e a oferta do material desportivo
fundamental para darem início
à modalidade.
Depois seria a vez de apresentar o Torneio de Abertura de Seniores Masculinos, que será disputado entre as equipas do Marítimo e o AM Madeira SAD, em
partidas a duas mãos e que tem
como objectivos principais a
promoção da modalidade e a an-

gariação de fundos que reverterão para uma instituição de solidariedade social.
Estes jogos serão realizados
hoje às 20 horas no Pavilhão do
Marítimo e no sábado, também
à mesma hora, mas no Pavilhão
do Funchal.
Rodolfo Ferreira, administrador do Madeira SAD, enalteceu
esta iniciativa da AAM e lançou
um desafio à mesma e às Câmaras Municipais para que no futuro estes jogos se realizem fora
do Funchal.
Já pelo Marítimo estiveram
presentes o coordenador geral,
Marco Costa e o treinador, Paulo Vieira, que considerou uma
excelente oportunidade para a
sua equipa recuperar níveis
competitivos após uma longa
pausa de natal, ainda para mais
frente a um adversário da valia
como o é o Madeira SAD.
Por fim, Emanuel Alves lançou a jornada dupla de seniores
femininos que acontece na tarde
de sábado e no domingo e onde
o Madeira SAD e Club Sports
Madeira terão pela frente como
adversários o Colégio João Barro e o Juve Lis. As partidas de
sábado (16 e 18 horas) estarão
associadas ao jogo dos Masculinos, onde haverá uma barraca
na entrada do Pavilhão do Funchal para angariar fundos que
serão doados a uma instituição.
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ID: 62568150

07-01-2016

Tiragem: 5000

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,21 x 19,86 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Académico e ADEF
Carregal do Sal com
saídas difíceis
Aveiro Depois de um longo período de férias, jogos estão
de regresso e as equipas do distrito têm missões difíceis

Académico joga no sábado no pavilhão do Alavarium, em Aveiro

Andebol
Nacional da 3.ª Divisão

Silvino Cardoso
Com algumas críticas face a
tanto tempo de paragem, os
campeonatos regressam no
próximo fim-de-semana, com
algumas equipas a terem jogos
bastantes difíceis. São os casos
de Académico de Viseu e ADEF
de Carregal do Sal que terão
de jogar, respectivamente, com
Alavarium Andebol Clube

(Aveiro) e Beira Mar.
Tanto os academistas, orientados por Marco Rodrigues,
como a formação carregalense, comandada por Luís
Cardantas, têm pela frente adversários com um andebol
bastante mais evoluído e com
jogadores bem mais experientes.
Ainda assim, e porque depois das festas as equipas surgem, por vezes, com aspirações renovadas, quer em Viseu
e em Carregal do Sal, a espe-

rança num resultado positivo
é grande. |
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ID: 62568139

07-01-2016
Zona Centro
CP V. Vouga-Batalha AC
Ílhavo AC-AC Ol.Frades
AC Salréu-ADA Canelas
Cister SA-CB C. Branco

Tiragem: 5000

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,18 x 6,89 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

37-13
40-34
26-33
24-16

Próxima jornada
Casa do Benfica Castelo BrancoSIR 1º Maio, ADA Canelas-Cister
SA, AC Oliveira de Frades-Andebol
Clube Salréu e Batalha Andebol
Clube-Ílhavo Andebol Clube
Ílhavo AC
CP V. Vouga
SIR 1º Maio
Cister SA
ADA Canelas
C B.C Branco
AC Ol. Frades
AC Salréu
Batalha AC

J
12
11
11
11
12
11
10
11
11

V
9
10
9
7
5
3
3
1
1

E
2
0
1
0
1
0
0
0
0

D GM-GS P
1 353-25632
1 339-23031
1 339-20430
4 252-23425
6 336-35923
8 229-26117
7 251-28216
10 206-34313
10 190-32613
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ID: 62568154

07-01-2016

Tiragem: 5000

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,06 x 7,19 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

AC Oliveira de Frades
não resistiu em Ílhavo
Andebol feminino
Nacional de Seniores

O único campeonato disputado no passado fim-de-semana foi o do Nacional de Seniores Femininos - zona Centro, prova onde está a participar a equipa do Andebol Clube
de Oliveira de Frades que digase não conseguiu sair com um
resultado positivo do Pavilhão

da Encarnação frente ao líder
o Ílhavo Andebol Clube.
Sem a mesma capacidade da
época passada, também devido à integração de jovens
que andam ainda à procura de
maior experiência, o objectivo
das oliveirenses tem sido cumprido e passa pela melhor participação possível com a dignificação do andebol na região
de Lafões. |
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Portugal derrotado na Islândia - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

07-01-2016

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4969154

Seleção Nacional de andebol perdeu a segunda partida frente aos nórdicos, por 26-25 A Seleção
Nacional de andebol perdeu, esta quinta-feira, com a Islândia, por 26-25, no segundo jogo que fez
com aquela seleção nórdica, partidas integradas no esquema de preparação dos islandeses para o
Campeonato da Europa que decorrerá a partir do dia 15, na Polónia. Tiago Rocha, com sete golos, e
Gilberto Duarte, com cinco, foram os melhores marcadores lusos. Recorde-se que, no dia anterior,
Portugal havia ganho, por 32-28 e, antes, no sábado e domingo, a equipa de Rolando Freitas jogou a
Yellow Cup, na Suíça, tendo perdido com os helvéticos (33-31) e com a Áustria (34-30).
2016-01-07T21:38:00Z
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Aslanyan e Svensson apostados em triunfar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

07-01-2016

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4969251

Ambos são reforços do Sporting, tal como O JOGO anunciou em primeira mão, e já estão em Lisboa O
lateral direito internacional russo Samvel Aslanyan, de 29 anos, e o guarda-redes sueco Daniel
Svensson, de 30 anos, reforços que O JOGO anunciou em primeira mão no dia 1 de janeiro, já falam
como jogadores de andebol do Sporting. Samvel Aslanyan alinhava no Permskie Medvedi, após
passagens por equipas como Voronezh POR HC e Chekhovsie Medvedi, sendo habitualmente
convocado para a seleção russa. À chegada a Lisboa, citado na página do Sporting na Internet, o
jogador russo afirmou ter ficado "muito contente" ao receber a notícia da contratação pelo Sporting.
"Vou tentar comunicar com todos os meus companheiros. Sei que há dois que falam sérvio e isso irá
ajudar na minha adaptação. Quanto mais treinar com eles, mais fácil ficará. Vou tentar fazer bons
jogos de forma a conseguir os melhores resultados para o Sporting", afirmou Samvel Aslanyan. Já o
novo guarda-redes sueco afirmou-se "muito entusiasmado" com o novo desafio desportivo. "Estou
muito entusiasmado. O Sporting é um clube muito grande e bem conhecido na Suécia. É muito bom
poder estar aqui e espero ganhar tudo aquilo que o Sporting que conquistar. Vim para ajudar o clube
a vencer", disse à chegada a Lisboa. Daniel Svensson atuava no Hammarby desde 2012, após
passagens por HK Aränas (2009-2012), Alingsas (2007-2009), Önnered (2005-2007) e BK Heid
(2005).
2016-01-07T23:21:00Z
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Andebol: Sporting anuncia dois reforços | Maisfutebol.iol.pt

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

07-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ccc5dfe1

Lateral russo e guarda-redes sueco confirmados O Sporting anunciou esta quinta-feira o lateral direito
internacional russo Samvel Aslanyan (ex-Permskie Medvedi), de 29 anos, e o guarda-redes sueco
Daniel Svensson (ex-Hammarby), de 30 anos, como reforços da equipa de andebol.
agora
Redação
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Andebol: Portugal perde com Islândia em segundo jogo de preparação |
Maisfutebol.iol.pt

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

07-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=92b93ce7

A pensar no play-off A Seleção Nacional de andebol foi esta quinta-feira derrotada pela sua congénere
da Islândia por 26-25, no segundo de dois jogos particulares de preparação para o play-off do Mundial
de 2017. Depois de na quarta-feira ter vencido por 32-38 no primeiro jogo particular, disputado na
cidade islandesa de Hafnarfjordur, hoje Portugal entrou com um sete totalmente diferente. A seleção
lusa ainda conseguiu dar a volta ao resultado e colocar-se a vencer por 21-22, mas depois de a dupla
de arbitragem excluir Ricardo Pesqueira e Alfredo Quintana, a Islândia voltou a superiorizar-se no
marcador, vantagem que se manteve até ao final.
há 18 minutos
Redação
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Portugal perde com a Islândia em jogo particular

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

07-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9737c40a

A seleção portuguesa de andebol foi esta quinta-feira derrotada pela sua congénere da Islândia por
26-25, no segundo de dois jogos particulares de preparação para o playoff do Mundial de 2017. Depois
de na passada quarta-feira ter vencido por 32-38 no primeiro jogo particular, disputado na cidade
islandesa de Hafnarfjordur, esta quinta-feira a seleção comandada por Rolando Freitas entrou com um
sete totalmente diferente e, no final da primeira parte estava a perder por 12-8, com o guarda-redes
Aron Edvardsson em grande plano. No segundo tempo a Islândia ampliou a vantagem e, aos 34
minutos, já vencia por 17-11, depois de algumas falhas do ataque luso. A seleção lusa ainda
conseguiu dar a volta ao resultado e colocar-se a vencer por 21-22, mas depois de a dupla de
arbitragem excluir Ricardo Pesqueira e Alfredo Quintana, a Islândia voltou a superiorizar-se no
marcador, vantagem que se manteve até ao final. Autor: Lusa
23h30
Lusa

Página 22

A23

Sporting reforça-se com russo Samvel Aslanyan e sueco Daniel Svensson

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

07-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=87407981

Carlos J Barros - RTP 07 Jan, 2016, 22:55 | Andebol Daniel Svensson à chegada a Lisboa | scp O
Sporting anunciou hoje o lateral direito internacional russo Samvel Aslanyan, de 29 anos, e o guardaredes sueco Daniel Svensson, de 30 anos, como reforços da equipa de andebol. Samvel Aslanyan
alinhava no Permskie Medvedi, após passagens por equipas como Voronezh POR HC e Chekhovsie
Medvedi, sendo habitualmente convocado para a seleção russa. À chegada a Lisboa, citado na página
do Sporting na Internet, o jogador russo afirmou ter ficado "muito contente" ao receber a notícia da
contratação pelo Sporting. "Vou tentar comunicar com todos os meus companheiros. Sei que há dois
que falam sérvio e isso irá ajudar na minha adaptação. Quanto mais treinar com eles, mais fácil ficará.
Vou tentar fazer bons jogos de forma a conseguir os melhores resultados para o Sporting", afirmou
Samvel Aslanyan. Já o novo guarda-redes sueco afirmou-se "muito entusiasmado" com o novo desafio
desportivo. "Estou muito entusiasmado. O Sporting é um clube muito grande e bem conhecido na
Suécia. É muito bom poder estar aqui e espero ganhar tudo aquilo que o Sporting que conquistar. Vim
para ajudar o Clube a vencer", disse à chegada a Lisboa. Daniel Svensson atuava no Hammarby desde
2012, após passagens por HK Aränas (2009-2012), Alingsas (2007-2009), Önnered (2005-2007) e BK
Heid (2005). Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
07 Jan, 2016, 22:55|
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Portugal perde com a Islândia em jogo particular

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

07-01-2016

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/portugal_perde_com_a_islandia_em_jogo_particular.html

23:30 . Record
A seleção portuguesa perdeu por 26-25
Por Record
A seleção portuguesa de andebol foi esta quinta-feira derrotada pela sua congénere da Islândia por
26-25, no segundo de dois jogos particulares de preparação para o playoff do Mundial de 2017. Depois
de na passada quarta-feira ter vencido por 32-38 no primeiro jogo particular, disputado na cidade
islandesa de Hafnarfjordur, esta quinta-feira a seleção comandada por Rolando Freitas entrou com um
sete totalmente diferente e, no final da primeira parte estava a perder por 12-8, com o guarda-redes
Aron Edvardsson em grande plano.
No segundo tempo a Islândia ampliou a vantagem e, aos 34 minutos, já vencia por 17-11, depois de
algumas falhas do ataque luso.
A seleção lusa ainda conseguiu dar a volta ao resultado e colocar-se a vencer por 21-22, mas depois
de a dupla de arbitragem excluir Ricardo Pesqueira e Alfredo Quintana, a Islândia voltou a
superiorizar-se no marcador, vantagem que se manteve até ao final.
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ID: 62569221

07-01-2016

Tiragem: 5291

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 12,14 x 5,51 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Jogos da AD Godim
CAMPEONATO NACIONAL
SENIORES MASCULINOS 3ª
DIVISÃO 1ª FASE ZONA 1

Dia 9, sábado, 17h00, no
Pavilhão Municipal de Penafiel, realiza-se o jogo CA
Penafiel - AD Godim.

INICIADOS MASCULINOS 1ª FASE - GRUPO A

INICIADAS FEMININAS - 1ª
FASE - GRUPO B

Dia 10, domingo, às 15h00,
no Pavilhão Francisco Holanda, em Guimarães, realiza-se o jogo CD Xico Andebol - AD Godim.

Dia 10, domingo, às 18h00,
no Pavilhão Municipal de
Chaves, realiza-se o jogo
GD Chaves - AD Godim.
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ID: 62568927

06-01-2016

Tiragem: 6000

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 18,81 x 14,98 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol Club de Lamego

Feira Handball Cup

Os escalões de minis e
juvenis do Andebol Club
de Lamego participaram
no torneio “Feira Handball
Cup” que decorreu do passado dia 27 de dezembro a
30 de dezembro em Santa
Maria da Feira.
A presença do clube neste torneio é habitual, pois
o clube considera o torneio
uma boa oportunidade para
as seus atletas se prepararem para as próximas fases

dos seus campeonatos.
Ambos os escalões desfrutaram ao máximo do torneio e o convívio entre os
atletas mais novos e mais
velhos foi uma constante,
deixando os mais pequenos
radiantes por estarem a conviver com os seus colegas
de clube, que disputam a 1ª
divisão e que são certamente
um exemplo para eles.
Os minis conseguiram um
honroso 9º lugar e os juvenis
classificaram-se em 13º lugar.

Num torneio a classificação
não é o mais importante, fomentar a união e o espírito de
grupo foi certamente a preocupação constante dos responsáveis destes escalões.
Participaram neste torneio pelo escalão de minis:
Martim Sousa, Daniel Gomes, Daniel Paiva, Guilherme Taveira, Francisco Pinto,
Francisco Alves, João Barreira, João Maças, João Andrade, João Oliveira, João
Almeida, José Nuno. José

Lamelas, Rui Rodrigues e
Eduardo Vieira.
Treinadores: Luís Machado e Daniel Taveira
Diretor: Tânia Taveira
Participaram neste torneio pelos juvenis: Rui Guedes, Diogo Lapa, José Paiva,
João Afonso, João Pedro,
António Sousa, Luís Marques, Diogo Pereira, André
Dias, João Nuno, Sérgio Pereira e Artur Mantoshko.
Treinador: João Araújo
Diretor: Carlos Pereira
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ID: 62568919

06-01-2016

Tiragem: 6000

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 9,22 x 9,95 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Associação Desportiva Godim
(Andebol) - Peso Régua

Jogos do próximo
fim de semana 09/01/2016
e 10/01/2016
Campeonato Nacional Seniores Masculinos
3ª Divisão 1ª Fase Zona 1
09/01/2016, Sábado, 17:00 horas - Pavilhão Municipal
de Penafiel: CA Penafiel - AD Godim
Iniciados Masculinos - 1ª Fase - Grupo A
10/01/2016, Domingo, 15:00 horas - Pavilhão Francisco Holanda - Guimarães: CD Xico Andebol - AD Godim
Iniciadas Femininas - 1ª Fase - Grupo B
10/01/2016, 18:00 horas - Pavilhão Municipal de Chaves: GD Chaves - AD Godim
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ID: 62552475

28-12-2015

Feira
Handball
Cup: a Festa
do andebol
já Começou

Tiragem: 5000

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 25,20 x 31,85 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

FHC’15

O torneio abriu com um jogo entre o
Feirense e a Santa Joana, em infantis
femininas, precisamente uma categoria
em estreia na edição de 2015.
FHC’15 A festa do andebol –
Feira Handball Cup - começou
ontem e teve como local do
primeiro encontro o Pavilhão
da Escola EB 2/3 de Fernando
Pessoa, em Santa Maria da
Feira. O torneio internacional
de andebol que pela primeira
vez conta com a abertura do
escalão de juniores masculinos e a entrada de equipas
femininas, apenas num escalão – infantis – iniciou-se
precisamente com a equipa
infantil feminina do CD Feirense frente a ND Santa Joana.
Apesar de todos os esforços
das atletas azuis, a vitória
sorriu à equipa vinda da Maia,
por 37-9.
Para além do jogo entre as
equipas infantis femininas,
jogaram ainda este domingo,
os escalões infantis, iniciados
e juvenis masculinos. As partidas contaram com algumas
equipas de destaque, entre
as quais o Sporting CP que
jogou contra o FC Porto em

infantis masculinos; nos iniciados masculinos o FC Porto
que jogou contra o CD Feirense e nos juvenis masculinos o
ABC Braga que jogou contra o
Sporting CP e o SL Benfica que
jogou contra o AC Sismaria.
A IX edição do FHC volta a
contar com Tiago Rocha, jogador internacional português,
actualmente no WislaPlock,
da Polónia, a apadrinhar a
iniciativa do Clube Desportivo
Feirense.
O torneio irá continuar a decorrer nos próximos dias até
às finais que estão agendadas
para o dia 30 de Dezembro.
As finais, com excepção dos
minis masculinos e infantis femininos serão disputadas no
Pavilhão Municipal de Arrifana, com capacidade para 750
espectadores. A final de minis
masculinos e de femininos decorrerá no Pavilhão da Escola
EB 2/3 Fernando Pessoa.
O Feira Handball Cup é um
torneio internacional de Ande-

bol, que decorre de 27 a 30 de
Dezembro em nove pavilhões
e envolve mais de 1200 atletas
e cerca de 100 voluntários
na sua organização. O FHC
disputa-se só em escalões
de formação (masculinos e
femininos) e conta com a participação dos maiores clubes
nacionais da modalidade,

tais como ABC Braga, FC Porto, Sporting CP, SL Benfica,
S.Bernando, Ginásio do Sul,
entre muito outros.
O Feira Handball Cup é já o 3.º
maior evento de Santa Maria
da Feira em termos de movimentação de pessoas, logo
depois da Viagem Medieval e
do Perlim.
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ID: 62552475

28-12-2015

Tiragem: 5000

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,54 x 3,89 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Feira Handball Cup
já começou
A festa do andebol começou
ontem, com um jogo de infantis
femininos, e dura até 30 de
Dezembro (dia das finais).
Andebol

pág. 22
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ID: 62555464

03-12-2015

Tiragem: 3000

Pág: 9

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 25,20 x 14,81 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Campeonato Fidelidade Andebol 1

Campeão sofre para bater Maia-ISMAI
Conjunto maiato deu boa réplica contra o campeão em título, mas acabou por ser derrotado frente ao FC Porto. Águas Santas volta a perder
e desce na classificação.
Paulo Camões
geral@correiodamaia.pt

Foi em jogo a contar para a
13.' jornada do campeonato
nacional de andebol que os
dragões derrotaram o ISMAI,
por 27-22, num jogo em que
a equipa da. Maia vendeu
cara a derrota, mantendo o
jogo equilibrado até aos últimos minutos da partida.
Depois de uma primeira
parte pautada pelo equilíbrio entre as equipas, o
conjunto treinado por Rui
Silva chegava mesmo ao intervalo com uma vantagem
de três golos. Na segunda

parte, a história parecia
querer repetir-se, mas uma
forte recta final dos azuis e
brancos acabaria por deitar
por terra as aspirações dos
rnaiatos. Com esta derrota, a quarta consecutiva, a
ADA Maia-ISMAI encontrase no décimo posto da tabela, mas pode ser ultrapassado pelo AC Fafe, que tem
neste momento um jogo a
menos. Já o F.C. Porto segue de forma tranquila no
topo da classificação, com
13 vitórias em outros tantos
jogos.

Águas Santas Milaneza somou segunda
derrota consecutiva

Depois de ter chegado ao
final da primeira volta em
quarto lugar, com bons resultados, a equipa liderada
por Paulo Faria tem demonstrado algumas dificuldades nesta segunda volta
do campeonato, tendo somado na última jornada a
segunda derrota consecutiva (22-29), em casa, frente
ao Madeira SAD, equipa
pela qual foi ultrapassada
na tabela classificativa.
Neste momento, o conjunto de Águas Santa ocupa
o quinto lugar, com 27
pontos, mas pode vir a ser
ultrapassado pelo ABC,
que contabiliza os mesmos
pontos mas com dois jogos
em atraso.
PUBLICIDADE
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