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A1 Modalidades - Andebol - Mundial de Andebol: Argentina impõe empate à Dinamarca |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d090340a

 
A Argentina protagonizou a primeira surpresa do Mundial de Andebol, ao arrancar um empate à
Dinamarca, vice-campeã mundial (24-24). Neste grupo D a liderança é partilhada pela Rússia e
Alemanha, que venceram Arábia Saudita (27-17) e Polónia (29-26), respetivamente. No grupo A
registou-se um triunfo suado da Espanha, sobre a Bielorrússia (38-33), com a Eslovénia a bater o
Chile por 36-23. Partilham a liderança com a seleção anfitriã, a do Qatar, que no jogo de abertura, na
quinta-feira, derrotou o Brasil. No Grupo B destaque para a vitória dificil da Croácia, sobre a Áustria
(32-30). A Macedónia superou a Tunísia (33-25), e a Bósnia ultrapassou o Irão (30-25). No Grupo C
também a favorita França teve dificuldades para derrotar a Rep. Checa (30-27). Mais fácil foram as
vitórias de Egito e Suécia, frente a Argélia (34-20) e Islândia (24-16).
 
 há 17 minutos
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Em Junho, a Polónia achava que já 

tinha feito o sufi ciente para afastar  

do Mundial de Andebol a Alemanha. 

Mas foi precisamente a selecção ger-

mânica, uma das suas maiores con-

correntes e rivais, que lhe estragou 

a estreia na prova disputada no Qa-

tar, marcada por uma derrota por 

29-26.

A Alemanha, campeã mundial 

em três ocasiões, a última em 2007 

numa fi nal contra a Polónia, foi eli-

minada da prova nos play-off s da 

qualifi cação europeia por este ad-

versário, mas entretanto teve um 

golpe de sorte. Na qualidade de 

selecção mais bem classifi cada do 

último Mundial (5.ª) entre os não-

apurados, foi repescada para o lu-

gar da Austrália, proibida de parti-

cipar pela Federação Internacional 

de Andebol, que actualmente não 

reconhece a Federação Continental 

da Oceânia.

Ao contrário dos duelos nos play-

off s, ambos ganhos pela vantagem 

mínima pela Polónia, ontem foi a 

Alemanha que saiu com o triunfo. 

Uwe Gensheimer (7) e Steff en Wei-

nhold (9) fi zeram grande parte dos 

golos alemães em Lusail, enquanto 

Carsten Lichtlein, o único “sobrevi-

vente” do plantel campeão mundial 

em 2007, também teve contributo 

importante (dez defesas em 26 re-

mates).

Recordista de presenças no Mun-

dial (23 em 24 edições), a Alemanha 

Polónia derrotada 
pela equipa que 
tinha eliminado

lidera o Grupo D, a par da Rússia, 

sem problemas frente à Arábia Sau-

dita (27-17). 

Previa-se que a Dinamarca, vista 

como uma das grandes candidatas 

à vitória fi nal, também fi zesse parte 

do grupo de líderes após esta jorna-

da inaugural, mas foi travada pela 

Argentina, autora da primeira gran-

de surpresa da competição.

O campeão sul-americano recu-

perou de uma desvantagem de cin-

co golos ao intervalo e conseguiu  o 

empate (24-24) frente ao vice-cam-

peão mundial, que teve assim um 

mau aranque num dos “grupos da 

morte”.

No Grupo B, a Áustria também 

esteve perto de surpreender um fa-

vorito, mas a Croácia, que teve uma 

vantagem tangencial já dentro do 

último minuto, segurou o triunfo 

(32-30). A campeã mundial Espa-

nha começou de forma positiva a 

defesa do seu título, com uma vitó-

ria sobre a Bielorrússia (38-33), que 

foi um adversário incómodo. Apesar 

da vantagem aparentemente curta 

(30-27) frente à República Checa, a 

entrada em cena da França, cam-

peã europeia e olímpica, foi mais 

tranquila.

Andebol
Manuel Assunção

A repescada Alemanha 
entrou no Mundial com 
um triunfo. Empate entre 
Argentina e vice-campeã 
Dinamarca foi a 1.ª surpresa

KARIM JAAFAR/AFP

A Alemanha impôs-se por 29-26 no segundo dia do Mundial

RESULTADOS 
Jornada 1
Grupo A
Qatar-Brasil  28-23 (anteontem)
Espanha-Bielorrússia  38-33
Eslovénia-Chile  36-23
Grupo B
Bósnia-Irão  30-25
Macedónia-Tunísia  33-25
Croácia-Áustria 32-30
Grupo C
Argélia-Egipto  20-34
França-República Checa  30-27
Suécia-Islândia 24-16
Grupo D
Rússia-Arábia Saudita  27-17
Polónia-Alemanha  26-29
Dinamarca-Argentina  24-24
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

O ABC/UMinho entra amanhã
em acção na Taça de Portugal,
jogando em casa do São Bernar-
do, uma equipa teoricamente
mais frágil, mas uma partida em
que Carlos Resende não quer fa-
cilitismos para não haver surpre-
sas. O treinador academista afir-
ma mesmo que a equipa tem que
“colocar tudo em campo” para
garantir o triunfo e seguir em
frente na competição, que é um
dos objectivos do clube para a
presente temporada.

“Fazer experiências é nos trei-
nos. Competição é competição.
No sábado [amanhã], quer seja
contra o São Bernardo, quer de-
pois contra o FC Porto ou depois
com o Xico Andebol vamos jo-
gar com os jogadores que eu e o
Carlos Resende entendermos
que estão em melhores condi-

ções para começar o jogo. A par-
tir daí e durante o jogo, por
questões estratégicas, podemos
promover algumas alterações,
mas aí tudo terá a ver com o con-
texto do jogo, com o que a parti-
da proporcionar. Depende de vá-
rios factores”, afirmou Resende.

O novo reforço Gabriel Teca,
pode vir a ser opção no jogo, se
a sua inscrição for regularizada a
tempo, mas o técnico lembra que
o importante é dar o melhor em
campo: “no banco podem estar
16 jogadores e, infelizmente, o
Eduardo Salgado terminou a sua
ligação ao clube, depois de todo
o apoio e empenho fantástico
que nos deu e por isso, a partir
do momento em que a situação
da inscrição do Gabriel [Teca]
estiver regularizada vai passar a
ser uma opção”, considerou o
treinador academista lembrando
que, no entanto, o jogador chega
a Braga numa altura complicada

do campeonato em que a vitória
é o único resultado que interes-
sa: “o Gabriel chega numa parte
delicada da época. Temos um
conjunto de jogos que temos que
ganhar. Se não ganharmos ao
São Bernardo acaba a Taça, por-
tanto este temos que ganhar. Não
é espaço de experiências. Temos
que colocar tudo em campo”.

Carlos Resende voltou a refor-
çar a ideia de que o mais impor-
tante é dar o máximo em todos
os jogos, seja qual for o adversá-
rio que se tem pela frente.

“É verdade que em termos teó-
ricos temos mais do que obriga-
ção de ganhar ao São Bernardo.
Por isso mesmo, neste momento
a minha preocupação é que a
equipa esteja no máximo da sua
força. Estou convicto de que se
chegarmos ao jogo e estivermos
na plenitude das nossas capaci-
dades será um jogo para vencer,
obviamente”, finalizou.

“Temos que colocar tudo em campo”
CARLOS RESENDE é claro na abordagem ao jogo de amanhã com o São Bernardo: o ABC/UMinho tem que “colocar tudo em cam-
po” para garantir um triunfo, caso contrário arrisca-se à eliminação da Taça de Portugal, que é um objectivo da equipa para a época.

DR

Carlos Resende não quer facilitismos no jogo de amanhã com o São Bernardo
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Na conferência de apresentação do reforço Gabriel Teca, que serviu também para 
fazer a antevisão do jogo com o São Bernardo, o técnico do ABC fez questão de 
agradecer publicamente o contibuto dado por Eduardo Salgado, atleta que deixou 
o plantel.

«Como é sabido, chegou ao fim a relação profissional que tínhamos com o 
Eduardo Salgado. Aproveito para lhe agradecer a ajuda fantástica que ele nos deu, 
no qual eu já agradeci, mas volto a fazê-lo publicamente, porque foi uma mais-valia 
humana muito grande para todos nós», disse Resende.

Gabriel Teca pronto a estrear-se
Embora Gabriel Teca tenha poucos dias de “amarelo”, treinou pela primeira vez 

na terça-feira, tudo aponta para que possa estrear-se já amanhã. Por um lado, para 
começar a sua efetiva integração no grupo; por outro lado, para preencher o lugar 
deixado vago por Salgado. Em termos burocráticos, as questões também estão 
ultrapassadas, uma vez que o internacional angolano já foi inscrito, pelo que estão 
reunidas as condições para a sua estreia. Recorde-se que Gabriel Teca, uma das 
promessas do andebol angolano, está emprestado pelo 1.º de Agosto até junho. 

«Agradeço a ajuda fantástica 
que Eduardo Salgado nos deu»

Eduardo Salgado deixou ABC
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FRANCISCO DE ASSIS

A equipa do ABC/UMi-
nho desloca-se amanhã a 
Aveiro para defrontar o 
São Bernardo, em jogo dos 
16 avos de final da Taça 
de Portugal em andebol.

O técnico Carlos Resen-
de assume o favoritismo  
do ABC, mas não quer 
distrações com jogos que 
ainda não devem merecer 
preocupação. 

Tanto mais que, sendo a 
Taça de Portugal um dos 
objetivos da época, per-

der significa ficar pelo 
caminho.

Por isso, classifica o 
jogo de importante e ex-
plicou porquê. 

«O jogo com o São Ber-
nardo é muito importante. 
Não só porque é o próxi-
mo, mas também porque 
se não ganharmos acabou-
-se a competição. A outra 
competição, vamos conti-
nuar nela independente-
mente do resultado. Daí 
a sua importância», re-
forçou.

O líder da equipa técni-

Ganhar ao São Bernardo
e alimentar objetivo da Taça 

Carlos Resende já pode utilizar o “reforço” Gabriel Teca 

FRANCISCO DE ASSIS

ca academista sublinhou, 
ainda, a necessidade de 
seguir em frente na pro-
va. «Objetivo é ganhar a 
Taça de Portugal esta épo-
ca. Sempre o dissemos e, 
neste aspeto, os nossos 
objetivos continuam in-
tactos», referiu.

«Experiências
faz-se nos treinos»

Por isso, embora reco-
nheça que, em teoria, o 
São Bernardo é inferior 
ao ABC, quando foi ques-
tionado pelos jornalistas 

TÉCNICO CARLOS RESENDE PEDE CONCENTRAÇÃO TOTAL

se admitia fazer algumas 
experiências, Resende foi 
taxativo. 

«As experiências fazem-
-se em treino. Competição 
é competição. Como tal, 
seja no sábado [amanhã], 
contra o São Bernardo, 
seja na quarta-feira frente 
ao FC Porto, e depois na 
partida diante do Xico An-
debol, vamos entrar com 
a equipa que eu e o Car-
los Ferreira [adjunto] en-
tendermos que são os me-
lhores para iniciar o jogo. 
A partir daí, por questões 
estratégicas, poderemos 
fazer uma ou outra alte-
ração, que tenha que ver 
com a estratégia de jogo», 
revelou.

Por outro lado, Carlos 
Resende lembrou que a 
Taça é propícia a sur-
presas, caso a equipa 
teoricamente mais forte
não esteja atenta. «Em 
termos teóricos, temos 
mais do que obrigação 
de ganhar». 

«Se no sábado estiver-
mos na plenitude das nos-
sas capacidades, vamos 
vencer», disse, confiante.

Técnico do ABC pede con-centração, lem-brando que equipas “pequenas” agi-gantam-se na 
Taça
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Andebol Outras Modalidades Em Junho, a Polónia achava que já tinha feito o suficiente para afastar do
Mundial de Andebol a Alemanha. Mas foi precisamente a selecção germânica, uma das suas maiores
concorrentes e rivais, que lhe estragou a estreia na prova disputada no Qatar, marcada por uma
derrota por 29-26. A Alemanha, campeã mundial em três ocasiões, a última em 2007 numa final
contra a Polónia, foi eliminada da prova nos play-offs da qualificação europeia por este adversário,
mas entretanto teve um golpe de sorte. Na qualidade de selecção mais bem classificada do último
Mundial (5.ª) entre os não apurados, foi repescada para o lugar da Austrália, proibida de participar
pela Federação Internacional de Andebol, que actualmente não reconhece a Federação Continental da
Oceânia. Ao contrário dos duelos nos play-offs, ambos ganhos pela vantagem mínima pela Polónia,
nesta sexta-feira foi a Alemanha que saiu com o triunfo. Uwe Gensheimer (7) e Steffen Weinhold (9)
fizeram grande parte dos golos alemães em Lusail, enquanto Carsten Lichtlein, o único "sobrevivente"
do plantel campeão mundial em 2007, também teve contributo importante (dez defesas em 26
remates). Recordista de presenças no Mundial (23 em 24 edições), a Alemanha lidera o Grupo D, a
par da Rússia, sem problemas frente à Arábia Saudita (27-17). Previa-se que a Dinamarca, vista como
uma das grandes candidatas à vitória final, também fizesse parte do grupo de líderes após esta
jornada inaugural, mas foi travada pela Argentina, autora da primeira grande surpresa da competição.
O campeão sul-americano recuperou de uma desvantagem de cinco golos ao intervalo e conseguiu o
empate (24-24) frente ao vice-campeão mundial, que teve assim um mau aranque num dos "grupos
da morte". No Grupo B, a Áustria também esteve perto de surpreender um favorito, mas a Croácia,
que teve uma vantagem tangencial já dentro do último minuto, segurou o triunfo (32-30). A campeã
mundial Espanha começou de forma positiva a defesa do seu título, com uma vitória sobre a
Bielorrússia (38-33), que foi um adversário incómodo. Apesar da vantagem aparentemente curta (30-
27) frente à República Checa, a entrada em cena da França, campeã europeia e olímpica, foi mais
tranquila.
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MOURINHO EXPLICA REGRESSO ÀS CONFERÊNCIAS
José Mourinho está de regresso às conferências de imprensa, depois de um período ausente na
sequência das polémicas em que se viu envolvido devido aos comentários à arbitragem na partida com
o Southampton - onde falou num penálti do tamanho do Big Ben -, que lhe valeram mesmo uma
acusação de conduta imprópria por parte da Federação Inglesa.
Agora, o técnico do Chelsea revelou estar mais calmo, apostando num registo bem-humorado. "Agora
estou em condições de me controlar e há uma semana não estava. Coloquei-me em grandes sarilhos
mas agora posso controlar-me", contou.
Ainda assim, as questões em torno dos árbitros continuam na ordem do dia para o treinador
português. "Não estamos contra os árbitros e percebemos que a sua função não é fácil. Mas a
realidade é que todas as decisões têm sido contra o Chelsea e os resultados refletem isso. Mas longe
de nós questionarmos a honestidade dos árbitros", esclareceu.
Man. City visado
Confrontado com a contratação de Bony por parte do Manchester City - segundo a imprensa inglesa
por 36 milhões de euros -, Mourinho respondeu ao seu estilo: "Muito bem, muito bem. Trata-se de um
bom avançado e eles podem gastar dinheiro se não têm problemas com o fair play financeiro..."
 
 
 , 16 janeiro de 201517:46
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Argentina vs Dinamarca
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A Argentina protagonizou hoje a primeira surpresa do Mundial de andebol do Qatar, ao impor um
empate, 24-24, à atual vice-campeã do mundo, a Dinamarca, em dia em que as favoritas Espanha,
França e Croácia ganharam com alguma dificuldade.
 
 Diego Simonet marcou a 15 segundos do fim para a Argentina, colocando um inesperado empate no
marcador de um jogo que chegou a ser liderado por 13-6 pela Dinamarca. No grupo D, a Dinamarca
está assim atrás da Alemanha, que bateu a Polónia por 29-26.
 
 A Espanha, campeã do mundo, levou de vencida a Bielorrússia, por 38-33, um resultado que
"esconde" o equilíbrio até aos últimos 11 minutos, a que se chegou com os ibéricos na frente por um
golo. O jogo contou para o grupo A, que é comandado pela Eslovénia, que ganhou ao Chile por claros
36-23.
 
 No grupo B, a Croácia, terceira do último mundial, ganhou por 32-30 à Áustria e a Macedónia impôs-
se por 33-25 à Tunísia. Alguns problemas também para a França, campeã olímpica e continental, hoje
a ganhar por 30-27 à República Checa, que jogou sem a sua grande estrela, Filip Jicha.
 
 A França chegou ao intervalo a ganhar por 16-9, não confirmando na segunda parte o favoritismo. O
principal rival dos gauleses na corrida ao primeiro lugar do grupo C parece ser a Suécia, que goleou de
forma concludente a Islândia, por 24-16.
 
 16-01-2015 22:16O Mundial de Andebol decorre no Dubai entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro.
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16-01-2015 . Record Por Record José Mourinho está de regresso às conferências de imprensa, depois
de um período ausente na sequência das polémicas em que se viu envolvido devido aos comentários à
arbitragem na partida com o Southampton - onde falou num penálti do tamanho do Big Ben -, que lhe
valeram mesmo uma acusação de conduta imprópria por parte da Federação Inglesa.Agora, o técnico
do Chelsea revelou estar mais calmo, apostando num registo bem-humorado. "Agora estou em
condições de me controlar e há uma semana não estava. Coloquei-me em grandes sarilhos mas agora
posso controlar-me", contou, durante a antevisão à partida com o Swansea, no sábado.Ainda assim,
as questões em torno dos árbitros continuam na ordem do dia para o treinador português. "Não
estamos contra os árbitros e percebemos que a sua função não é fácil. Mas a realidade é que todas as
decisões têm sido contra o Chelsea e os resultados refletem isso. Mas longe de nós questionarmos a
honestidade dos árbitros", esclareceu.Man. City visadoConfrontado com a contratação de Bony por
parte do Manchester City - segundo a imprensa inglesa por 36 milhões de euros -, Mourinho
respondeu ao seu estilo: "Muito bem, muito bem. Trata-se de um bom avançado e eles podem gastar
dinheiro se não têm problemas com o fair play financeiro..."
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Andebol
JUNIORES DO AAC Vi-
tória (32-26) na receção ao 
São Paio de Oleiros, para 
o campeonato nacional, 
tendo alinhado e marca-
do: Jorge Pires (6), Alexan-
dre Fernandes (10), Nuno 
Marques (1), José Santos 
(5), Gabriel Oliveira, Jorge 
Ferreira, José Lima (2), Ber-
nardo Pires, Luis Almeida 
(5), João Sousa (3), Quere-
de Pires e Bruno Prazeres. 
Treinador: Bruno Oliveira. 
Domingo (21h30) jogam 
em Estarreja, que comanda 
a fase de apuramento (19 
pontos em 7 jogos).

INICIADOS DO AAC 
Derrota (25-40) com o 
Sporting de Espinho, nesta 
cidade, para o campeona-
to nacional. Alinharam e 
marcaram: Rafael Silva 
(7), Francisco Sousa (5), 
Gonçalo Matos (2), Luis 
melo, Daniel Lima, Bernar-
do Rodrigues, José Canas 
(1), Luis Oliveira (2), Diogo 
Guerra (3), Gabriel Mendes 
(1), António Ferreira, João 
Vidal (1), Gonçalo Matos, 
João Francisco, Duarte Fer-
nandes (3) e Ricardo Go-
mes. Treinador: Iolanda 
Sousa. A equipa aguedense 
é 5ª na fase de apuramento, 
tendo dois jogos esta se-

mana: quarta-feira em São 
João da Madeira (19h15) 
e domingo em casa com o 
São Bernardo A (18h30).

MINIS DO AAC Derrota 
(5-30) na Vacariça para 
o campeonato regional, 
tendo alinhado e mar-
cado: Gonçalo Ferreira, 
Rodrigo Francisco (1), 
Leonardo Morais, Antó-
nio Mendes, Manuel Dias, 
Francisco Oliveira, Luis 
Pires, Duarte Fernandes 
(4), Ruben Pires e Denis 
Barbas. Treinador: Bruno 
Oliveira. O próximo jogo 
está marcado para dia 25 
com o CAIC.

JUVENIS DA CPVV A 
equipa feminina valon-
guense retoma o campe-
onato nacional no próximo 
sábado, recebendo o Oli-
veira de Frades às 17 horas. 
A prova é comandada pelo 
Alavarium (42 pontos em 
14 jogos), seguido da CPVV 
(30 em 12) e São Pedro do 
Sul e Ac. Espinho (29 em 
12 e em 13 jogos respetiva-
mente). Nadia Gonçalves é 
a melhor marcadora, com 
147 golos em 12 jogos (12,3 
por jogo). De longe a me-
lhor média entre todas as 
jogadoras.

MINIS DA LAAC Vitória 
(47-4) com o Alavarium, em 
Aveiro, para o regional. Ali-
nharam e marcaram: Caro-
lina Ribeiro, Mariana Ferrei-
ra, Matilde Ferreira(4),Inês 
Ferreira(5),Inês Silva, 
Beatriz Figueiredo(6), 
Juliana Valente(10),Lara 
S a n t o s ( 4 ) , M a r t a 
Pontes(5),Iara Santos(2), 
Catarina Escada, Sara Pin-
to(4) e Joana Oliveira(7). 
Treinadora: Cátia Figuei-
redo. Domingo, recebem 
às 15 horas a Casa do Povo 
da Vacariça.

 INFANTIS DA CPVV 
Vitória (26-15) com o Ala-
varium, em Aveiro, para o 
campeonato nacional, ten-
do alinhado e marcado: Ana 
Costa, Mariana Mendes, 
Naide Gonçalves (1), Ju-
liana Marques (16), Beatriz 
Teixeira (3), Bruna Ladeira 
(1), Verónica Nelson (5), 
Ana Gonçalves, Ana Saraiva 
e Lara Almeida. Treinador: 
Rui Calhau. Sábado (15h) 
recebem a Sanjoanense, 
último classi� cado. As 
valonguenses são segun-
das (15p) mas somam só 
vitórias, tendo menos um 
jogo que o Vacariça (16p). 
Juliana Marques é a melhor 
marcadora com 63 golos 

em 5 jogos (12,6 em média 
por jogo).

JUVENIS DO AAC E 
PATEIRA Retomam o 
campeonato nacional da 
2ª divisão no próximo sá-
bado, com o AAC a jogar 
em Cernache com o CAIC 
(16h30) e o Pateira a re-
ceber o Vacariça (17h). A 
classi� cação é comandada 
pelo Avanca (29 pontos em 
12 jogos), sendo o Pateira e 
o AAC quintos classi� cados 
(22 pontos em 11 jogos) 
entre nove equipas.

INICIADOS DO PATEI-
RA A equipa masculina 
fermentelense venceu (40-
26) na Vacariça para a fase 
de apuramento do campeo-
nato nacional. Alinharam e 
marcaram: Ruben Martins, 
Tiago Sousa, José Simões 
(16), João Almeida, Rafael 
Fernandes, Pedro Saraiva 
(9), João Gaspar (7), João 
Alves (2), Cristiano No-
gueira (1), Bruno Melo, 
Bruno Esteves (3), Miguel 
Morais (1) e Rafael San-
tos (1). Treinador: Miguel 
Ribeiro. Domingo (18h30) 
recebem a Sanjoanense A, 
segundo classi� cado. O 
Pateira está em 4º com 19 
pontos em 9 jogos.
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