Revista de Imprensa

1. Portugal garante Europeu, Bola (A), 20-03-2017

1

2. Árbitros madeirenses apitam na Champions, Diário de Notícias da Madeira, 20-03-2017

2

3. Madeirenses «apuram» Portugal para o europeu, Diário de Notícias da Madeira, 20-03-2017

3

4. Andebol, JM, 20-03-2017

4

5. Seleção de sub-19 vai ao Europeu, Jogo (O), 20-03-2017

5

6. Portugueses com vitórias em cinco países, Jogo (O), 20-03-2017

6

7. "Este plantel é o melhor", Jogo (O), 20-03-2017

7

8. Seleção apura-se para o Europeu Sub-19, Jornal de Notícias, 20-03-2017

8

9. Portugal no europeu feminino de sub-19, Record, 20-03-2017

9

10. "Plantel do Sporting é o melhor de todos", Record, 20-03-2017

10

11. Cláudio Pedroso: Plantel do Sporting é o melhor de todos, Record Online, 20-03-2017

11

A1

ID: 68703864

20-03-2017

Tiragem: 125000

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,39 x 10,65 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
wiemaime~

Portugal garante
Europeu
-3, Seleção feminina apurada após
bater a Bielorrúsia no último jogo
de qualificação
A Seleção Nacional de juniores A feminina
garantiu, ontem, a qualificação para o
Europeu de Sub-19, que irá realizar-se na
Eslovénia, ao derrotar a Bielorrússia por
40-23, o que aliado ao sucesso da Suiça
sobre a Geórgia por 37-19, permitiu a
Portugal ganhar vantagem sobre as
helvéticas no goal-average total: 36 contra
26.Com este grupo a ser realizado na
Bielorrússia, Portugal começou por
empatar com a Suiça (25-25), vencendo,
depois, a Geórgia por 34-15. Na partida de
ontem, Carolina Monteiro, com sete golos,
foi a melhor marcadora lusa.
H. C.
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Árbitros madeirenses
apitam na Champions
A dupla de árbitros olímpicos
madeirenses, os internacionais
Duarte Santos e Ricardo Fonseca,
foi nomeada pela Federação Europeia de Andebol para dirigir, no
próximo dia 25 de Março, a La
mão dos oitavos de final da Liga
dos Campeões entre as formações francesas do HBC Nantes e
Paris Saint Germain Handball.
Um clássico da modalidade na
Europa e que junta as duas me-

lhores formações de França presentes na principal competição
de clubes na Europa.
Uma chamada de prestígio
para a dupla de madeirenses que
assim volta a estar nos principais
palcos europeus. Duarte Santos e
Ricardo Fonseca, recorde-se, estão também nomeados para ser
uma das seis duplas que irão dirigir os encontros da fase final do
campeonato português. HDP

Dupla madeirense dirige jogo importante na champions
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Selecção Nacional de Sub-19 vai ao europeu.

Madeirenses 'apuram'
Portugal para o europeu
Três andebolistas madeirenses
fazem parte da selecção nacional
de sub-19, juniores A, que obteve
ontem o apuramento para a fase
final do Campeonato da Europa
do escalão, evento que vai decorrer na Eslovénia.
Beatriz Sousa (CS Madeira) Patrícia Fagundes (Madeira Andebol
SAD) e Lia Miglaeva ( Maia), entram assim para a história do andebol feminino nacional dando um
forte contributo para este fantástico
apuramento.
Ontem, era o dia da prova de fogo,
com a Selecção Nacional a ter que

vencer a Bielorrússia com uma diferença de, pelo menos, sete golos
Ainda ontem, durante a manhã, a
Suíça vencia o jogo com a Geórgia e
deixava todas as contas em aberto
para o apuramento luso. Apenas
com uma vitória superior a sete golos é que Portugal marcava presença
no Campeonato Europeu de Sub-19,
que se irá realizar na Eslovénia. Nas
palavras de Ana Seabra, ex andebolista do Madeira SAD "as atletas foram fantásticas, acreditaram sempre
que conseguíamos dar a volta ao
goal average, estiveram muito concentradas e disciplinadas". HDP
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ANDEBOL
ATLETAS MADEIRENSES
AJUDAM APURAMENTO LUSO
A seleção de Portugal de
sub 19 conseguiu um honroso apuramento para o campeonato da Europa de andebol, numa eliminatória onde
as atletas madeirenses foram determinantes para a
qualificação das “Lusas”. Da
equipa fizeram parte Beatriz Sousa, de 16 anos, jogadora do Clube Sports Madeira, Patrícia Fagundes, de
17 anos, do Madeira Andebol SAD, e ainda a conhecida Lyia Mingaleeva, de 18
anos, que durante 16 anos
viveu na Madeira, onde fez a
formação no andebol. Portugal venceu a Geórgia por
40-23.
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FENNINO SELEÇÃO
DE SUB-I9 VAI AO EUROPEU
Ao vencer a Bielorrússia por 40-23, no
apuramento para o Europeu feminino de
andebol de sub-19, a Seleção Nacional
qualificou-se, pois precisava de triunfar com
uma vantagem superior a sete golos para
ultrapassara Suíça na liderança da poule,
depois do empate com as helvéticas na ronda
inaugural, a 25 golos. Na jornada intermédia,
Portugal batera a Geórgía por 15-34.
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O Anaitasuna, de Filipe Mota, eliminou o
Sanfin e entrou na final-8 da Taça do Rei. Na
Holanda, o Lions de João Jacob é líder, após
vencer o Quintus (36-21), e na Bélgica o Sasj
de Sérgio Rola (três golos), venceu o
Merksem (28-24). Na Polónia, o Plock, de
Gilberto Duarte (dois), bateu o Lubin (2636). Na Hungria, o Csurgoi, de Álvaro
Rodrigues, derrotou o Cegledi (25-20).
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Cláudio Pedroso destaca a confiança que existe na
equipa do Sporting após o apuramento para a final-four da Taça
I

?ESTE MANTEL
E O MELHOR"
Sporting venceu o Benfica
pela terceira vez nesta
época, garantiu a presença
na fmal-four da Taça de
Portugal e, a três dias do
início da fase final do
campeonato, vive um dos
seus melhores momentos
LEONEL LOPESGOLIES
••• Com cinco vitórias consecutivas após a saída de Zupo
Equisoain - o técnico espanhol deixou Alvalade após
derrota frente ao FC Porto, por
26-27, no Casal Vistoso quatro para o Campeonato Nacional e uma para Taça de Portugal, esta última anteontem,
frente ao Benfica, a valer o
apuramento para a final-four,
oSporting está a passarporum
excelente momento e respira
confiança.
"Não sei se é o nosso melhor
momento,queremoséganhar
sempre,jogando bern ou mar,
atira aquele que foi um dos
destaques do dérbi lisboeta,
Cláudio Pedroso. O lateral-direito marcou cinco golos e fez
frente ao Benficaumadas suas
melhores exibições pelos
leões, deixando a garantia de
que frente à sua antiga equipa,
não houve "vingança nenhuma, o desporto é assim e só
tento ajudar oSporting".
"Se tivermos confiança, o
nosso plantel é melhor do que
todos os outros", assegura o

"Não sei se é
o nosso
melhor
momento.
Queremos é
ganhar
sempre.
jogando
bem ou
mal"
"Depois da
derrota com
o FC Porto
sabemos
que não
podemos
errar mais"
Cláudio Pedroso esteve em destaque no dérbi
atirador leonino, avisando a
concorrência de que, "esta
temporada, o Sporting quer
ganhar todas as provas em que
está inserido".
A três dias do arranque da
fase final do campeonato, e sabendo que o Sporting tem visitas aABC e FC Porto nas primeira e terceira jornadas, Pe-

droso é pragmático: "É indiferente ser primeiro oABC, Madeira SAD ou FCPorto.Temos
de ganhar todos osjogos e esta
equipa tem muita vontade de
ser campeã nacional. Depois
da derrota com o FC Porto sabemos que não podemos errar
mais. Temos de ganhar sempre, casa e fora".

"Se tivermos
confiança, o

nosso
plantei é
melhor do
que todos
os outrosCláudio
Pedra»
Jogador do
Sporting
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Andebol Seleção
apara-58 para o
Europeu Suh-19
• A seleção portuguesa
feminina de andebol em
sub-19 apurou-se ontem
para o Europeu, ao vencer
a Bielorrússia, anfitriã do
grupo 6 de apuramento,
por 40-23. Face à vitória da
Suíça sobre a Geórgia, Portugal precisava de vencer
por uma diferença superior a sete golos.
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ANDEBOL

Portugal no Europeu
feminino de sub-19
R Com nove golos de Carolina Monteiro, Portugal bateu (40-23) ontem a
Bielorrússia e apurou-se para o Europeu feminino de sub-ig, na Eslovénia.
A selecionadora Ana Seabra elogiou:
"Foram fantásticas."
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"Plantei do Sporting
é o melhor de todos"
Lateral Cláudio Pedroso
convicto da qualidade
e confiança dos leões de
modo a conquistar tudo
ALEXANDRE REIS

EB O internacional Cláudio Pedroso apareceu renascido na segunda parte do dérbi com o Benfica, sendo um dos jogadores mais
influentes na vitória (35-28) que
colocou o Sporting na final four da
Taça de Portugal. Com 5golos em 7
remates e uma eficácia de 71,4%,.o
lateral-direito formado no Passos
Manuel derrotoua suaantiga equipa , que detinha o troféu.
"Não se tratou de nenhuma vingança. Gosto de ganhar ao Benfica,
como a qualquer outra equipa. Assumi alguns remates, mas atenção
que o andebol é um jogo coletivo.
Se tivermos confiança, as coisas
resultam, pois o nosso plantel é o
melhor de todos. A jogarmos assim, vai ser difícil alguma equipa
vencer -nos" , considerou o canhoto, de 31 anos.
Depois de uma das suas melhores épocas de sempre no Madeira
SAD, cotando-se como o segundo

INTERNACIONAL:FOI UM DOS
JOGADORES MAIS INFLUENTES
NO TRIUNFO ANTE BENFICA, COM
5 GOLOS EM 7 REMATES (71,4%)

melhor marcador do Campeonato
(210 golos em 29 jogos, média de
7,2), Pedroso tem tido uma tempo rada discreta nos leões. Tudo por
culpa da qualidade do austro montenegrino, Janko Bozovic, um

dos melhores laterais-direitos do
Mundo. Mas com a chegada de Hugo Canela ao comando técnico da
equipa, oplantelpassouatermaior
rotatividade, com mais oportunidades parao atirador luso.
Cláudio Pedroso diz que está
pronto para ajudar o Sporting,
qualificado para as meias -finais da
Taça dePortugal, quartos-de-final
da Challenge e a depender apenas
de si próprio para conquistar o
Campeonato: "Esta equipa tem
muita vontade de vencer e ser
campeã nacional. Continuamos
comas aspirações do início da época, ou seja, ganhar tudo." it•

Para Hugo Canela
quem vier... cai
A fmal four da Taça de Portugal
realiza-se em Fafe, a 3 e 4 de junho, mas a data do sorteio ainda
não foi marcada. Hugo Canela,
treinador do Sporting, não tem
preferências em relação aos adversários: "Esta equipa técnica
apanhou o processo a meio, sabendo que todos os jogos são difíceis. E como no Campeonato,
não temos margem para errar.
Temos de vencer todos os jogos."
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Lateral convicto da qualidade e confiança dos leões de modo a conquistar tudo
O internacional Cláudio Pedroso apareceu renascido na segunda parte do dérbi com o Benfica, sendo
um dos jogadores mais influentes na vitória (35-28) que colocou o Sporting na final four da Taça de
Portugal. Com 5 golos em 7 remates e uma eficácia de 71,4%, o lateral-direito formado no Passos
Manuel derrotou a sua antiga equipa, que detinha o troféu.
"Não se tratou de nenhuma vingança. Gosto de ganhar ao Benfica, como a qualquer outra equipa.
Assumi alguns remates, mas atenção que o andebol é um jogo coletivo. Se tivermos confiança, as
coisas resultam, pois o nosso plantel é o melhor de todos. A jogarmos assim, vai ser difícil alguma
equipa vencer-nos", considerou o canhoto, de 31 anos.
Continuar a lerDepois de uma das suas melhores épocas de sempre no Madeira SAD, cotando-se como
o segundo melhor marcador do Campeonato (210 golos em 29 jogos, média de 7,2), Pedroso tem tido
uma temporada discreta nos leões. Tudo por culpa da qualidade do austro-montenegrino, Janko
Bozovic, um dos melhores laterais-direitos do Mundo. Mas com a chegada de Hugo Canela ao
comando técnico da equipa, o plantel passou a ter maior rotatividade, com mais oportunidades para o
atirador luso.
Cláudio Pedroso diz que está pronto para ajudar o Sporting, qualificado para as meias-finais da Taça
de Portugal, quartos-de-final da Challenge e a depender apenas de si próprio para conquistar o
Campeonato: "Esta equipa tem muita vontade de vencer e ser campeã nacional. Continuamos com as
aspirações do início da época, ou seja, ganhar tudo."
Autor: Alexandre Reis
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