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A10

Seleção feminina de andebol sub-18 entra a vencer no Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=95921619

/

 
Hoje, 19h42
 
 Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
 
Desporto
 Seleção feminina de andebol sub-18 entra a vencer no Mundial
Equipa derrotou a seleção de Angola por 33-28.
 Hoje, 19h42 Nº de votos (0) Comentários (0)
A seleção portuguesa de andebol feminino sub-18 estreou-se hoje com uma vitória frente a Angola,
por 33-28, na primeira jornada do grupo D do campeonato do Mundo da categoria, que decorre na
Macedónia.
Ao intervalo a formação portuguesa, que na terça-feira defronta a China, vencia por 17-10. Além de
Portugal, Angola e China, integram o grupo D, sedeado em Ohrid, as seleções de França, Montenegro
e Croácia.
Em declarações ao sítio da Federação de Andebol de Portugal, a selecionadora Sandra Fernandes
mostrou-se satisfeita com o desempenho da equipa. "As atletas foram excecionais na entrega. Às
vezes, a cabeça quer muito e o corpo acaba por corresponder, pese o facto de estar cansado. Foram
umas verdadeiras guerreiras e continuo a ter um orgulho enorme em trabalhar com este grupo, pelo
que - mais uma vez - demonstraram hoje", disse. A selecionadora portuguesa referiu que as atletas
vão agora descansar e recuperar, para evitar que o cansaço afete o desempenho no jogo com a China.
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A12

Seleção feminina de andebol sub-18 entra a vencer no Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2014

Meio: Diário de Notícias da Madeira.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6833694b

/

 
A seleção portuguesa de andebol feminino sub-18 estreou-se hoje com uma vitória frente a Angola,
por 33-28, na primeira jornada do grupo D do campeonato do Mundo da categoria, que decorre na
Macedónia. Ao intervalo a formação portuguesa, que na terça-feira defronta a China, vencia por 17-
10. Além de Portugal, Angola e China, integram o grupo D, sedeado em Ohrid, as seleções de França,
Montenegro e Croácia. Em declarações ao sítio da Federação de Andebol de Portugal, a selecionadora
Sandra Fernandes mostrou-se satisfeita com o desempenho da equipa. "As atletas foram excecionais
na entrega. Às vezes, a cabeça quer muito e o corpo acaba por corresponder, pese o facto de estar
cansado. Foram umas verdadeiras guerreiras e continuo a ter um orgulho enorme em trabalhar com
este grupo, pelo que - mais uma vez - demonstraram hoje", disse. A selecionadora portuguesa referiu
que as atletas vão agora descansar e recuperar, para evitar que o cansaço afete o desempenho no
jogo com a China.
 
 20/07/2014 19:57
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Mundial de Andebol: campeã do Mundo Espanha conhece adversários
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=51f54687

/

 
HOJE Ã s 21:05
 
 A Espanha, campeã do Mundo, conheceu os rivais do Mundial de Andebol Masculino, que será
disputado em Doha em 2015, no Qatar, entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro.
 
 A Espanha vai defrontar na fase de grupos a Eslovénia, Qatar, Bielorrússia, Chile e Brasil. Nota ainda
para a França, campeã olímpica e continental, que vai defrontar a Suécia, Argélia, República Checa,
Egito e Emirados Árabes Unidos. Os quatro primeiros de cada grupo alcançam os oitavos de final.
 
 Sorteio do Mundial:
 
 Grupo A
 
 Espanha, Eslovénia, Catar, Belarus, Brasil e Chile
 
 Grupo B
 
 Croácia, Bósnia, Macedónia, Áustria, Tunísia e o Irão
 
 Grupo C
 
 França, Suécia, Argélia, República Checa, Egito e Emirados Árabes Unidos
 
 Grupo D
 
 Dinamarca, Polónia, Rússia, Argentina, Bahrein e Alemanha
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Seleção feminina de andebol sub-18 entra a vencer no Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5b3c92bb

/

 
Ohrid, Macedónia, 20 jul (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol feminino sub-18 estreou-se hoje
com uma vitória frente a Angola, por 33-28, na primeira jornada do grupo D do campeonato do Mundo
da categoria, que decorre na Macedónia.
 
 Ao intervalo a formação portuguesa, que na terça-feira defronta a China, vencia por 17-10.
 
 Além de Portugal, Angola e China, integram o grupo D, sedeado em Ohrid, as seleções de França,
Montenegro e Croácia.
 
 |19:29 Domingo, 20 de julho de 2014
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A18

Seleção feminina de andebol sub-18 entra a vencer no Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2014

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8bb4850d

/

 
20 Jul, 2014, 19:35
 
 A seleção portuguesa de andebol feminino sub-18 estreou-se hoje com uma vitória frente a Angola,
por 33-28, na primeira jornada do grupo D do campeonato do Mundo da categoria, que decorre na
Macedónia.
 
 Ao intervalo a formação portuguesa, que na terça-feira defronta a China, vencia por 17-10.
 
 Além de Portugal, Angola e China, integram o grupo D, sedeado em Ohrid, as seleções de França,
Montenegro e Croácia.
 
 Em declarações ao sítio da Federação de Andebol de Portugal, a selecionadora Sandra Fernandes
mostrou-se satisfeita com o desempenho da equipa.
 
 "As atletas foram excecionais na entrega. Às vezes, a cabeça quer muito e o corpo acaba por
corresponder, pese o facto de estar cansado. Foram umas verdadeiras guerreiras e continuo a ter um
orgulho enorme em trabalhar com este grupo, pelo que - mais uma vez - demonstraram hoje", disse.
 
 A selecionadora portuguesa referiu que as atletas vão agora descansar e recuperar, para evitar que o
cansaço afete o desempenho no jogo com a China.
 
RTP com Lusa
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ABC inicia defesa do título diante do Desportivo da Praia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e9521ae4

/

 
19-07-2014 23:08
 
 O treinador Tony Teixeira está confiante numa boa resposta para o arranque da revalidação do título.
 
 O campeão feminino ficou isento na primeira jornada da prova
 
 Por SAPO Desporto c/ Inforpresssapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa feminina do ABC, campeã de andebol cabo-verdiano, inicia hoje a defesa do título no
Pavilhão Desportivo Vává Duarte, frente ao Desportivo da Praia, equipa que estreou-se com uma
vitória na noite de sexta-feira, ante o Seven Stars.
 
 Em jogo referente à segunda jornada, o técnico do ABC, Tony Teixeira, acredita que o seu coletivo
está cada vez mais forte, tanto em termos técnicos como físico e tático para tentar defender o cetro.
 
 O ABC ficou isento na jornada inaugural da edição 2014/15 do nacional de andebol feminino,
realizado também no Vává Duarte, marcada pela vitória do Desportivo da Praia frente ao Seven Stars
por 19-18.
 
 Na segunda partida dessa noite, as campeãs de São Vicente do Amarante levaram de vencida a
equipa da Graciosa, vencedora do Regional de Santiago Norte por 31-22.
 
 A segunda jornada encerra-se com a formação do Seven Stars a receber os visitantes do Amarante.
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Portugal cede perante Espanha no Torneio Internacional Júnior de Leon
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=448f4f4c

/

 
20-07-2014 10:50
 
 Este domingo, Portugal encerra a sua participação no Torneio Internacional Junior de Leon
defrontando a Hungria
 
 Seleção nacional de Juniores "A" de Portugal perdeu no sábado com a Espanha por 24-22
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Ao intervalo, Portugal vencia por 11-13, após um primeiro tempo equilibrado. Já no segundo tempo, a
vantagem chegou a ser de cinco golos mas os cinco minutos finais acabaram por ditar a derrota lusa.
 
 A seleção nacional de Juniores "A" de Portugal perdeu no sábado com a Espanha por 24-22, em jogo
da segunda jornada do Torneio Internacional Júnior de Balonmano de Leon, em Espanha.
 
 Ao intervalo Portugal vencia por 13-11, após um primeiro tempo marcado por muito equilíbrio até aos
15 minutos. Já com Pedro Carvalho na baliza lusa, Portugal conseguiu alguma vantagem no marcador,
que chegou aos três golos, gerindo muito bem essa diferença até ao intervalo, indo para o descanso a
ganhar por dois (13-11).
 
 A segunda parte começou da melhor forma para a equipa portuguesa. "Mantivemos um ritmo de jogo
muito bom e chegamos a ter uma vantagem de cinco golos aos 40 minutos", recordou Paulo Fidalgo.
"Aguentamos muito bem a reação da Espanha, que está na fase terminal da sua preparação para o
Europeu da Áustria, e só aos 25 minutos a equipa espanhola conseguiu o empate a 21 golos. Daí para
a frente a nossa capacidade física diminui e a Espanha acabou por vencer por dois golos de vantagem,
aproveitando muito bem aquilo que são as múltiplas vantagens de jogar em casa".
 
 No outro jogo desta segunda jornada, a Hungria venceu o Qatar por 21-18.
 
 Este domingo, Portugal encerra a sua participação no Torneio Internacional Junior de Leon
defrontando a Hungria, a partir das 10 horas locais (menos uma em Portugal Continental).
 
 Recorde-se que esta competição, organizada pela RFEBalonmano, insere-se no plano de preparação
da equipa espanhola para o Europeu do escalão, a disputar na Áustria, e onde a formação espanhola
compete no grupo A e a Hungria (que também esteve presente em Leon), integra o grupo D.
 
 CALENDÁRIO DO TORNEIO
 
 Sexta-feira, dia 18 de Julho:
 
 18.00 h. - Portugal-Qatar, 22-22 (13-10)
 
 20.00 h. - Espanha-Hungria, 29-27 (14-14)
 
 Sábado, dia 19 de Julho:
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 18.00 h. - Qatar-Hungria, 18-21
 
 20.00 h. - Espanha-Portugal, 24-22 (11-13)
 
 Domingo, dia 20 de Julho:
 
 10.00 h. - Hungria-Portugal
 
 12.00 h. - Espanha Qatar
 
 NOTA- hora local (menos uma hora em Portugal Continental)
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Seleção feminina de sub-18 entra a vencer no Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=34dc2704

/

 
20-07-2014 19:35
 
 A selecionadora Sandra Fernandes felicitou as jogadoras pelo triunfo sobre Angola.
 
 Portugal volta a jogar na terça-feira, agora contra a China
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa de andebol feminino sub-18 estreou-se hoje com uma vitória frente a Angola,
por 33-28, na primeira jornada do grupo D do campeonato do Mundo da categoria, que decorre na
Macedónia.
 
 Ao intervalo a formação portuguesa, que na terça-feira defronta a China, vencia por 17-10.
 
 Além de Portugal, Angola e China, integram o grupo D, sedeado em Ohrid, as seleções de França,
Montenegro e Croácia.
 
 Em declarações ao sítio da Federação de Andebol de Portugal, a selecionadora Sandra Fernandes
mostrou-se satisfeita com o desempenho da equipa.
 
 "As atletas foram excecionais na entrega. Às vezes, a cabeça quer muito e o corpo acaba por
corresponder, pese o facto de estar cansado. Foram umas verdadeiras guerreiras e continuo a ter um
orgulho enorme em trabalhar com este grupo, pelo que - mais uma vez - demonstraram hoje", disse.
 
 A selecionadora portuguesa referiu que as atletas vão agora descansar e recuperar, para evitar que o
cansaço afete o desempenho no jogo com a China.
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Seleção júnior perde com Espanha em Leon
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=89899706

/

 
19-07-2014 22:37
 
 A equipa das quinas volta a jogar este domingo, agora com a congénere da Hungria.
 
 Portugal esteve por duas vezes em desvantagem, mas mostrou-se incapaz de segurar o resultado
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa de andebol júnior desperdiçou hoje uma vantagem de cinco golos durante a
segunda parte e foi derrotado 24-22 pela Espanha, no Torneio Internacional de Leon, em Espanha.
 
 O conjunto luso chegou a estar em vantagem 13-8 e 18-13, aos 40 minutos, mas acabaria por ceder,
ao sofrer um parcial 11-4 no resto do desafio.
 
 O 18-13 parecia segurar o êxito que permitia sonhar com a vitória no torneio, mas a "raiva"
espanhola foi visível com parcial 6-0 que se revelou decisivo na reviravolta.
 
 Belmiro Alves (sete golos), o mais concretizador do encontro, e Branquinho (cinco) foram os melhores
marcadores portugueses, enquanto Plaza (seis) foi o mais eficaz espanhol.
 
 No domingo, Portugal defronta a Hungria, enquanto a Espanha o Qatar, bastando aos anfitriões um
empate frente ao último classificado para conquistar o título.
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Seleção feminina de andebol sub-18 entra a vencer no Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e0d273b1

/

 
Domingo, 20 de Julho de 2014 |
 
 Ohrid, Macedónia, 20 jul (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol feminino sub-18 estreou-se hoje
com uma vitória frente a Angola, por 33-28, na primeira jornada do grupo D do campeonato do Mundo
da categoria, que decorre na Macedónia.
 
 Ao intervalo a formação portuguesa, que na terça-feira defronta a China, vencia por 17-10.
 
 Além de Portugal, Angola e China, integram o grupo D, sedeado em Ohrid, as seleções de França,
Montenegro e Croácia.
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Seleção portuguesa de andebol júnior perde 24-22 com Espanha no torneio de Leon
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/07/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4203d90c

/

 
Hoje, 21h33
 
 Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
 
Desporto
 Seleção portuguesa de andebol júnior perde 24-22 com Espanha no torneio de Leon
A euqipa lusa chegou a estar em vantagem por 2 vezes durante a partida, mas acabou por ceder.
 Hoje, 21h33 Nº de votos (0) Comentários (0)
A seleção portuguesa de andebol júnior desperdiçou este sábado uma vantagem de cinco golos
durante a segunda parte e foi derrotado 24-22 pela Espanha, no Torneio Internacional de Leon, em
Espanha.
O conjunto luso chegou a estar em vantagem 13-8 e 18-13, aos 40 minutos, mas acabou por sofrer
um parcial 11-4 no resto do desafio.
O 18-13 parecia segurar o êxito que permitia sonhar com a vitória no torneio, mas a "raiva" espanhola
foi visível com parcial 6-0 que se revelou decisivo na reviravolta.
Belmiro Alves (sete golos), o mais concretizador do encontro, e Branquinho (cinco) foram os melhores
marcadores portugueses, enquanto Plaza (seis) foi o mais eficaz espanhol.
No domingo, Portugal defronta a Hungria, enquanto a Espanha o Qatar, bastando aos anfitriões um
empate frente ao último classificado para conquistar o título.
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Avelino Conceição

Victor Álvarez é o mais recente
reforço da equipa sénior da Ar-
tística de Avanca, anunciou an-
teontem o clube. Internacional
A de Cuba, o “pivot” de 23 anos,
assinou um contrato válido pa -
ra as próximas duas épocas.

Trata-se de um jogador pos-
sante de 1,93 metros e 110 quilos

e de grande valia técnica, que
será uma mais-valia para a
equipa orientada por Carlos
Martingo, tendo em vista o re-
gresso ao principal campeo-
nato português.

Ao “site” da Artística de Avan -
ca, Victor Álvarez prometeu
“trabalho e dedicação” neste seu
novo desafio em Portugal, de
forma a ajudar a equipa que vai
disputar a 2.ª Divisão Nacional
na temporada que se avizinha.

O presidente José Costa ex-

plicou que a contratação do
atleta cubano se insere na “es-
tratégia do clube em apostar em
jogadores jovens”, assumindo a
pretensão da Artística de Avan -
ca “em subir de divisão” para
depois estabilizar a equipa na
1.ª Divisão Nacional.

Quatro “caras” novas
na equipa de juniores

O clube também assegurou
o reforço da equipa de Juniores,
que garantiu a subida ao prin-

Victor Álvarez reforça Artística
Reforço Internacional cubano de 23 anos é forte aposta do clube para subir à 1.ª Divisão Nacional

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Victor Álvarez reforça equipa sénior da Artística de Avanca

FOTOS: PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

cipal campeonato nacional do
escalão, ao contratar jogadores
que se revelaram fundamentais
nos clubes que representaram
na época passada.

André Magalhães é um guar -
da-redes oriundo do Colégio
dos Carvalhos, jogador com
grande margem de progressão
e que é uma aposta forte para
defender a baliza da formação
avancanense.

André Lima, ponta-esquerda
que na última temporada bri-
lhou na equipa do Estarreja, e o
central Tomás Almeida, que foi
um “reis” dos marcadores pelo
Estarreja no Nacional de Juve-
nis, também que vão vestir as
cores da Artística, tal como Pe-
dro Machado, “pivot” ex-Feiren -
se, que representou a Selecção
Nacional de Juniores B.

Com estas contratações, o
plantel júnior da Artística está
praticamente fechado, sendo
grande a expectativa quanto ao
objectivo da equipa, que é no-
vamente orientada por Tiago
Cunha, em garantir a manuten -
ção na principal competição
nacional do escalão. |André Lima, ponta-esquerda André Magalhães, guardião Pedro Machado, “pivot”
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