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Mário Navarro 
assume 
comando do 
Marienses 
O Clube Desportivo Os Ma-
rienses apontou Mário Navar-
ro como o novo treinador da 
equipa sénior masculina que se 
encontra a disputar o campeo-
nato nacional da 2.4 Divisão de 
andebol. 

Depois da saída de Pedro Re-
sendes, personalidade que es-
teve mais de duas décadas liga-
do ao clube como atleta e 
treinador, a direção da forma-
ção mariense optou por pelo 
técnico lisboeta de 29 anos, que 
até agora orientou as equipas 
de juniores e juvenis do AC Al-
mada no Campeonato Nacional 
da I Divisão dos respetivos es-
calões. 

A atual técnico tem a difícil 
tarefa de tentar manter a equi-
pe na segunda divisão - atual-
mente o Marienses está na 7..4 
posição da Zona 2, com 21 pon-
tos conquistados. 

Ainda para mais atendendo 
ao facto de que na próxima épo-
ca só apoiará um dos dois clu-
bes açorianos que estão no se-
gundo escalão de andebol 
nacional (o Sporting da Horta 
lidera a Zona 3).• NMN 

DIREITOS RESERVADOS 

Novo técnico com vida difícil 
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MACEDÓNIA  
Selecionador: Raul González 

ANDEBOL  EUROPEU DA CROÁCIA-2018 

Madeirenses Ricardo Fonseca e Duarte Santos integram o lote de 24 juízes chamados a dirigir os jogos deste 13.° Campeonato da Europa,que só termina dia 28 EHF 

CURIOSIDADES 

O  »A primeira edição do Europeu foi 
jogada em Portugal, em 1994, no 
Porto e em Almada, tendo a Suécia 
ganho o primeiro de quatro títulos. 
Segue-se a França, com 3, Alemanha 
e Dinamarca (2) e Rússia (1). 
Espanha ainda busca o primeiro ouro 
europeu, mas já tem 4 pratas! 

O »A  Croácia espera que esta 13.' 
edição quebre a tradição de, nas três 
vezes que o campeonato se realizou 
nos Balcãs, nunca o organi- zador 
ter ganho - Eslovénia (2004) e 
Sérvia (2012) ganharam a prata. H. C. 

EHF  Ei.J RO ' 
lek

kb,,
CROATIA 2018 

As grandes competições 
realizadas nos Balcãs 
nunca foram ganhas 
por equipas da região 

Dois árbitros e mais alguns 'portugueses' 
Duarte Santos e Ricardo Fonseca representam Portugal no Campeonato da Europa que amanhã 
começa em quatro cidades o Anfitriões croatas buscam ouro desejado mas nunca conquistado 

Por 

HUGO COSTA 

dupla de arbitragem 
Duarte Santos / Ricardo 
Fonseca é representante 
portuguesa no Campeo-
nato da Europa que se 

inicia amanhã e termina a 28 des-
te mês na Croácia, nas cidades de 
Split, Porec, Varazdin e ainda na 
capital, Zagreb. Os árbitros ma-
deirenses já tinham marcado pre-
sença no Mundial  2015, Jogos Olím-
picos e no Europeu, em 2016! 

É a terceira vez que os croatas or-
ganizam um grande evento depois 
do Europeu de 2000 e do Mundial 
de 2009 e com uma curiosidade: 
os anfitriões já se sagraram cam-
peões olímpicos em1996 e 2004, do 
Mundo em 2003 (em Portugal), 
mas nunca conquistaram o cetro 
europeu, perdendo as finais de 2008 
e 2010! Lino Cervar, o comandan-
te que levou os croatas aos títulos 
de 2003 e 2004, está de volta ao 
leme com a esperança de ser des-
ta que chega ao tão desejado cam-
peonato europeu. 

Portugal tem ainda outros re-
presentantes, no caso os leões Janko 
Bozovic (Áustria) e Matevz Skok 

(Eslovénia), opções nas respetivas 
seleções, além de outros elemen- 
tos que passaram pelo campeona- 

Grupo A 4  split 
CROÁCIA 

Selecionador: Lino Cervar   
Plantei: Stevanovic, Pesic, Alilovic (GR), Mihic, 
Maric, Duvnjak, Stepancic, Kopljar, Vori, Gojun, 
Horvat, Karacic, Kontrec, Buntic, Mandalinic, lvic, 
Strlek, Cupic, Musa, Mamic, Cindric, Jaganjac 

ISLÂNDIA 
Selecionador: Geir Sveinsson 
Plantei: Gustavsson, Bjorgvinsson (GR), Kristiansson, 
Palmarsson, Karason, Hallgrimsson, Atlason, 
Sigurdsson, Elisson, Smarason, Gudmunsson, A. 
Gunnarsson, Magnusson, Gislason, Arnarsson, B. 
Gunnarsson, Ingasson, Jónsson, Rikhardsson   

SÉRVIA 
Selecionador: Jovica Cvetkovic 
Plantei: Cupara, Ivanisevic, Milosavljev (GR), 
Obradovic, Vujic, Crnoglavac, Sesum, Djukic, 
Markovic, Djordjic, Stojkovic, N. Ilic, Ciric, Jovanovic, 
P. Nenadic, Zelenovic, Beljanski, Marsenic, 
Stevanovic, Radivojevic,  V. Ilic, Vujin 

suÉaA 
Selecionador: Kristjan Andrésson 
Plantei: Palicka, Appelgren (GR), Wanne, Darj, 
Jepsson, Tollbring, Ekberg, Nilsson, Henningsson, 
Gottfriedsson, Jakobsson, Petersen, Arnesson, 
Lagergren, Zachrisson, Nielsen 

to português: o selecionador do 
Montenegro, Dragan Djukic (ex- 
-Madeira SAD), e o jogador Zarko 

Grupo B 4  Porec  
FRANÇA  

Selecionador: Didier Dinart  
Plantei: Dumoulin, Gérard (GR), Remiti, Karabatic, 
Mahé, Abalo, Sorhaindo, Guigou, Claire, DiPanda, 
Porte, Mem, Cacheteux, N'Guessan, Afgour, 
Tournat 

NORUEGA 
Selecionador: Christian Berge 
Plantei: Bergerud, Christiansen, Saeveras (GR), 
Sadosen, Hykkerud, Myrhol, Jakobsen, Tonnesen, 
Jondal, Bjornsen, Gullerud, Sorheim, Rod, 
O'Sullivan, Tangen, Johannessen, Reinkind, 
Hansen 

BIELORRÚSSIA 
Selecionador: Yuri Shevtsov 
Plantei: Matskevich, Saldatsenka, Padasinau (GR), 
Kulesh, Pukhouski, Rutenka, Shylovich, Yurynok, 
Baranau, Podshyvalov, Tsitou, Gayduchenko, 
Karvatsky, Harbuz, Bokhan, Babichev, Karalek, 
Alekhin 

ÁUSTRIA 
Selecionador: Patrekur Johánnesson 
Plantei: Bauer, Pilipovic (GR), Hermann, Bilyk, 
Zeiner, Bozovic, Schopf, Wagner, Neuhold, 
Fruhstuck, Jelinek, Herburger, Kandolf, Frimmel, 
Weber, Kirveliavicius, Ranftl 

Pejovic (ex-Sporting), os macedó- 
nios Nikola Mitrevski (ex-Benfi- 
ca) e Ace Jonovski (ex-Sp. Horta), 

Grupo c 4 zagreb 
ALEMANHA 

Selecionador:  Christian  Prokop 
Plantei: Heinevetter, Wolff (GR), Geinsheimer, 
Wienczek, Reichmann, Pekeler, Weinhold, Roscheck, 
Fath, Groetski, Hafner, Janke, Kuhn, Kohlbacher, 
Weber, Drux 

ESLOVÉNIA 
Selecionador: Veselin Vujovic 
Plantei: Skok, Lesjak, Kastelic (GR), Blagotinsek, 
Marguc, Kavticnik, Cingesar, Bezjak, Potocnik, 
Cehte, Janc, Leban, Zarabec, Mlakar, Zabic, 
Mackovsek, Barisic Jaman, Grebenc, Henigman, 
Medved, Suholeznik 

Plantei: Mitrevski, Ristovski, Daskalovski (GR), 
Manaskov, Velkovski, Stoilov, K. Lazarov, Jonovski, 
Taleski, Mirkulovski, Markoski, Markovski, Pribak, 
Gjeorgjevski, F. Lazarov, Ojleski, Pechevski, 
Kuzmanovski, Popovski  

MONTENEGRO 
Selecionador: Dragan Djukic 
Plantei: Mijatovic, Mijuskovic, Simic (GR), Simovic, 
Perisic, Cavor, Lazovic, Pejovic, Markovic, M. Vujovic, 
Andjelic, S. Vujovic, Sevaljevic, Bozovic, Lipovina, 
Grbovic 

o esloveno Igor Zabic (ex-Spor-
ting) e o checo Michal Kasal (ex-FC 
Porto). 

A Alemanha defende o título eu-
ropeu ganho há dois anos, mas pelo 
meio houve mais dois campeões: a 
Dinamarca, olímpica em 2016, e a 
França, mundial em 2017! 

Grupo D  varazdin 
DINAMARCA 

Selecionador:  Nikolaj  Jakobsen 
Plantei: N. Landin, Green (GR), Kirkelokke, M. 
Landin, Larsen, Mortensen, Schmidt, Svan, Lindberg, 
Zachariassen, Mollgaard, Toft, Hansen, Olsen, 
Damgaard, Balling 

ESPANHA 
Selecionador: Jordi Ribera 
Plantei: Pérez de Varga, Corrales (GR), Gurbindo, 
Fernández, Rivera, Entrerríos, A. Dujshebaev, 
Sarmiento, Aginagalde, Cariellas, Morros, 
Guardiola, Goni, Solé, Balaguer, Figueras, A. 
Dujshebaev  

HUNGRIA 
Selecionador: Ljubomir Vranjes 
Plantei: Mikler, Borbely (GR), Balogh, Schuch, 
Császár, Ligetvári, Hornyak, Vilovski, Jamalo, 
Banhidi, Szollosi, Juhasz, Bartók, Ancsin, Bodo, 
Lékai, Országh,  Fekete  

REPÚBLICA CHECA 
Selecionador: Jan Filip 
Plantei: Galia, Mrvka (GR), Becvar, Sviták, 
Zdrahala, Horák, Kasal, Landa, Kasparek, Stehlík, 
Mubenzem, Cip, Sobol, Hrstka, Kotrc, Petrovsky, 
Slachta, Zeman 

GRUPOS E EQUIPAS DO 13.° CAMPEONATO DA EUROPA 
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HOJE 

ANDEBOL 
Estágio Seleção sénior A 
Póvoa de Varzim, Seleção 
prepara qualificação para 
o play-off do Mundial. 

AMANHA 
FUTEBOL, JUVENIS 
Benfica-Sintrense 
Caixa Futebol Campus, Seixal. 
21h00, campeonato nacional 
(apuramento). 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjomaLpt 
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ANDEBOL
| Redacção | 

João Fernandes, ponta esquerda
do AC Fafe, está de saída para
ingressar num clube de andebol
do Luxemburgo. 
O jogador, de 21 anos (nascido
em Novembro de 1996) e 1,83
metros formou-se na colectivi-
dade fafense e já não deve repre-
sentar no próximo dia 20 de Ja-
neiro o clube minhoto no jogo
da I Divisão Nacional, frente ao
Águas Santas.

Em jogo, além da sua função
específica de atacar na ponta
esquerda, João Fernandes - que
foi por várias vezes chamado a
representar nos escalões jovens
as selecções nacionais - dispõe
também de capacidade física e

técnica para rematar da linha de
meia distância.

Do ponto de vista do AC Fafe,

esta é, num curto espaço de tem-
po, a segunda perde de um joga-
dor formado no clube. 

Recentemente tinha sido divul-
gada a saída de Vladimiro Pires,
de 26 anos, ponta direita, com
capacidade de jogar também a
lateral “um valor”, como comen-
tou ao Correio do Minho Artur
Magalhães, o presidente do AC
Fafe.

O dirigente, em face destas
saídas, revelou-nos que o clube
de Fafe, que compete tendo
por objectivo a manutenção na
I Divisão Nacional, chegou a
acordo com Luís Pereira, ponta
esquerda que deixou o Xico An-
debol, e promove da equipa B
Pedro Dantas. não recorrendo a
nenhuma alternativa para colma-
par a saída de Vladimiro Pires.

João Fernandes deixa Fafe 
e vai jogar para o Luxemburgo
PONTA DE 21 ANOS do AC Fafe assumiu compromisso com um clube do
campeonato do Luxemburgo.

DR

João Fernandes
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111 A Académica es-
treou-se na competição, 
em 2018, com duas vitórias 
e uma derrota.

Os iniciados receberam 
e venceram o Ílhavo por 
esclarecedores 44-32, num 
jogo bem disputado, ani-
mado e com elevado nível 
de concretização. 

Os infantis deslocaram-

-se ao terreno do Águeda, 
tendo obtido uma vitória 
por 21-26, num jogo em 
que os jovens academistas 
começaram por se encon-
trar a perder, acabando 
por triunfar de forma me-
recida e tranquila.

Os minis receberam o 
Feirense, registando uma 
derrota por 18-54, tendo 

sido patente a diferença 
etária e de tamanho dos 
atletas (em que os minis da 
AAC integram igualmente 
alguns bambis). 

Os bambis participaram 
no Festand de Porto de 
Mós, no passado sábado, 
onde se divertiram, joga-
ram andebol e acabaram 
numa pista de gelo num 
ambiente de grande cama-
radagem e de promoção 
do gosto pelo desporto e 
pelo andebol, em particu-
lar.

No próximo fim-de-se-
mana, a equipa sénior reto-
ma a competição receben-
do o Estarreja no sábado, 
pelas 18H00, no Pav. 1 do 
Estádio Universitário. 

Os juvenis recebem, tam-
bém no sábado, no mesmo 
“palco”, o S. Paio de Oleiros, 
pelas 14H00.

Os iniciados vão jogar a 
casa do Monte, domingo , 
em partida da 3.ª jornada 
do grupo A.

Os infantis recebem, sá-
bado, o Estarreja e os minis 
deslocam-se ao terreno do 
SC Espinho, no domingo.

Andebol Jovens da Académica 
entram em 2018 de forma positiva

DR

Iniciados venceram Ílhavo por 44-32
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Hugo Santos
reforça
Artística
de Avanca 

O ponta-esquerda Hugo San-
tos, que não joga desde 3 de Ju-
nho (época passada), devido a
lesão, vai ser emprestado pelo
FC Porto à Artística de Avanca,
equipa que segue no quarto lu-
gar do Campeonato Nacional
de Andebol 1.

Hugo Santos tem 25 anos, é
internacional português, e, an-
tes da lesão no jogo da meia-fi-
nal da Taça de Portugal da úl-
tima época, era dos jogadores
mais influentes da formação
“azul-e-branca”.

Se recuperar a sua forma, se -
rá, sem dúvida, um reforço de
peso para a formação liderada
por Carlos Martinho. |

Andebol
Campeonato Nacional 1
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A Académica entrou em 2018
com duas vitórias e uma derro -
ta. Os iniciados receberam e
venceram o Ílhavo, por escla-
recedores 44-32, num jogo
bem disputado, animado e
com elevado nível de concreti -
zação. Vítor Marques, com 11
golos, e Tomás Daubney com
9, foram os melhores marca-
dores da equipa coimbrã.

Os infantis deslocaram-se ao
terreno do Águeda, vencendo

por 21-26, num jogo em que os
jovens academistas estiveram
a perder por 8-1 tendo, paula-
tinamente, dado a volta ao re-
sultado, acabando por triunfar
de forma merecida e tranquila.
João Lucas (8 golos) e João
Abade (5) foram os melhores
marcadores academistas.

Os minis receberam o Fei-
rense, registando uma derrota
por 18-54. João Amado (10 go-
los) e João Santos (5) destaca-
ram-se. Os Bambis da AAC
participaram no Festand de
Porto de Mós. |

Académica com saldo 
positivo nos jovens 
Andebol
Competições
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A
s seleções jovens 
masculinas das As-
sociações de Braga 
e Porto garantiram 

a presença na final do tor-
neio interassociações, ao 
conquistarem as duas pri-
meiras posições do tor-
neio disputado no pas-
sado fim de semana em 
Celorico de Basto.

A primeira fase da 
competição registou a 
participação de cerca de 
uma centena de atletas, 
com os jogos a disputa-
rem-se no gimnodespor-
tivo da EB 2,3/S de Celo-
rico de Basto. Presentes 
estiveram as seleções de 

Braga, Porto, Vila Real e 
Viseu/Guarda. 

A assistir à final, que 
colocou frente a fren-
te a seleção de Braga e 
a do Porto, o presiden-
te da Câmara de Celori-
co, Joaquim Mota e Silva, 
mostrou-se agradado por 
verificar que esta modali-
dade atrai cada vez mais 
adeptos e Celorico de Bas-
to tem feito um trabalho 
exemplar nesse setor atra-
vés do clube BECA.

«Este torneio mostra-
-nos que esta modalidade 
tem cada vez mais adeptos 
e atletas, muito fruto do 
empenho do Clube BE-

Andebol jovem em Celorico de Basto

Seleções de Braga e Porto
apuradas para a final

CA que se tem dedica-
do a esta modalidade. 
Em Celorico de Basto o 
Andebol começou agora 
a tornar-se um desporto 
de referência e fico mui-
to satisfeito por verificar 
que 5 dos nossos atletas já 
integram a seleção regio-
nal de Braga e que estão 
apurados para a final do 
torneio» realçou o autarca.

No primeiro dia de 
competição, 6 de janei-
ro, Braga venceu Vila Real 
(54-8) e Viseu/Guarda 
foi derrotado pelo Porto
(28-49). No dia 7 de janei-
ro, da parte da manhã, Vi-
la Real foi derrotada pelo 

Porto (10-59) e Braga ven-
ceu Viseu/Guarda por 38-
28. Da parte da tarde do 
mesmo dia, Viseu/Guar-
da venceu Vila Real por 
41-20 e no jogo decisivo 
de atribuição do 1.º lugar 
do torneio, Porto venceu 
Braga por 35-31.

Com os resultados ve-
rificados, as seleções do 
Porto e Braga passaram à 
fase seguinte da competi-
ção em primeiro e segun-
do lugar respetivamente. 

Presidente da Câmara de Celorico cumprimenta seleção da Associação de Braga

Seleção
da Associação 

de Braga 
terminou

na segunda 
posição

D
R
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"Não 
podemos 
estar a 
pensar em ir 
mais além 
se estiver-
mos mais 
preocupa-
dos com os 
outros num 
grupo em 
que há a 
Polónia" 

Ricardo 
Candeias 
Guarda-redes 
da Seleção 

Apto 
João Ferraz recuperou 
e 'á esteve à dis  •  si ão • 

"',ÍDEBOL Ricardo Candeias, que já esteve em vários momentos 
da Seleção. garante que a equipa das Quinas está motivada 

"ESTAMOS PRONTOS, 
VENHAM OS JOGOS" 

1920 www oci$cc 
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Ezperiente: Ricardo Candeias, que joga no Chartres 
, 

de França, tem 105 jogos AA e esteve no Europeu
/04  
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CASASEEÇÃO JOGA 
NA »NA DE Vnal 
Será na Póvoa de Varzim, a 
partir de sexta-feira, que a 
Seleção Nacional joga a fase 
da pré-qualificação para o 
Mundial de 2019. Frente a 
Kosovo, Chipre e Polónia, a 
equipa das Quinas vai 
procurar o primeiro lugar do 
grupo, o único que dá vaga no 
play-off a jogar em junho -
de acesso ao Mundial. 
Recorde-se que a última 
grande competição que 
Portugal jogou foi o Euro-
peu'06. 

A PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

1.°20NA.f.k4 12.0138 (arn4r)K1 /2 ) 
17h15 Pel•ala4tesevo 
19h3O Pairtu•e14:1110ra(TV124) 
2.,"Jon-i44) 13.01.18 (Sábado) 
18h00 Kosovo-Portupal (TVI 24) 
20h30 

14.01:18 (domingo) 
15h30 CtdprsKosevo 
18h00 Parbe••114)•46r4 I 1-V124) 

Guarda-redes dos france-
ses do Chartres mostra-se 
confiante e assume que o 
grande perigo desta 
qualificação rumo ao play-
offpara o Mundial de 2019 
é a Polónia, com quem 
Portugal joga no domingo 

aumumARAEs 
***Com 37 anos e a jogar an-
debol ao mais alto nível hã 
cerca de 20 temporadas,Ricar-
do Candeias é um dos atletas 
mais experientes da Seleção 
Nacional. Tendo estado na 
fase final do Europeu de 2004, 
na Eslovénia, esteve também 
noutros momentos impor-
tantes, como alguns dos últi-
mos apuramentos para gran-
des provas. 

Apartida para mais uma qua-
lificação, desta vez tendo em 
vista o campeonato do mundo 
de 2019, numa organização  

conjunta daAlemanha e da Di-
namarca, entre os dias 9e 27 de 
janeiro,Candeias mostra sere-
nidade e confiança. "A Seleção 
está motivada, mas já vivi ou-
tras alturas e isto é o desporto... 
Já vi noutros momentos equi-
pas motivadas e as coisas não 
correram como desejavam, a 
última vez que estivemos mais 
próximos de conseguiralguma 
coisa foi talvez há dois anos. 
Agora, é outro apuramento, 
não há situações iguais, não há 
equipas iguais, mas estamos 
motivados. Se é desta? É.  des-
ta!", disse o guardião do Char-
tres, de França. 

Tendo Kosovo, Chipre e Po-
lónia pela frente, Ricardo 
Candeias, que soma 105 jogos 
pela seleção A, admite que o 
grande obstáculo são os pola-
cos. "Temos de ganhar à Poló-
nia, obrigatoriamente, para 
conseguirmos a qualificação.  

Ao Kosovo e a Chipre estou 
muito convencido de que va-
mos ganhar, porque nós tam-
bém não podemos estar a pen-
sar em ir mais além se estiver-
mos mais preocupados com os 
outros num grupo em que há 
a Polónia, acho que não faz 
sentido nenhum", explica o 
guarda-redes. Relativamente 
aos jogos de preparação, Can-
deias gostou mais da exibição 
frente àArgentina. "Tivemos 
um jogo mais conseguido, 
embora eu ache que o 
estilo de jogo da Ar-
gentina é um pouco 
diferente. Procura-
ram mais penetra-
ções, mais rema-
tes aos seis me-
tros, mais perto 
da baliza... Vejo a 
equipa bem, 
pronta e que ve-
nham os jogos". 

Lesionado, João Ferraz saiu cerca dos 
4,3o minutos do jogo com a Argentina, 

anteontem, em Avanca, 
não mais voltando à 
partida. Ficou no banco, 
com o joelho esquerdo 
ligado e temeu-se o 
pior, isto depois de 
outro lateral-direito, 

Jorge Silva, já se ter 
lesionado nos treinos. 
O certo é que Ferraz 
fez tratamento, 

I melhorou e até esteve 
no treino da 

tarde de 
ontem na 
Póvoa de 
Varzim. 
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